CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Documento que deve ser preenchido pelo Professor Orientador da Unidade Curricular/Disciplina e entregue ao Coordenador de Monitoria (Unidade
Curricular/Disciplina Exclusiva do Curso) ou ao Coordenador de Núcleo (Unidade Curriculares/Disciplina Compartilhadas), para que os mesmos encaminh em
à Supervisão de Apoio à Gestão Acadêmica/PROEG .

ORIENTADOR PROPONENTE
Nome:

Elaine do Nascimento Silva; Emanuele Mariano de Souza Santos

Centro: CCS
Disciplina: Atividade Humana 1
Exclusiva do Curso ( X )
Compar tilhada ( )

Núcleo:
Se compar tilhada,
Infor mar nº de
vagas por curso:

NUPROP

Curso:
Terapia Ocupacional
Qtd de vagas total: 02
Anual ( ) Semestral (X )
( ) Medicina ___ ( ) Fisioterapia___ ( ) Fonoaudiologia___ ( ) Enfer magem __
( ) Terapia Ocupacional___ ( ) Radiologia___ ( ) ADS___ ( ) Sistemas
Biomédicos___ ( ) Processos Gerenciais___

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA (Máximo de cinco conteúdos)
1. Estrutura da prática da Terapia Ocupacional: domínio & processo 3ª ed.
2. Avaliação das Atividades de Vida Diária
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Estrutura da prática da Terapia Ocupacional: domínio & processo 3ª ed. Rev Ter Ocup Univ
São
Paulo;
jan.-abr.
2015;26
(ed.
esp.):1-49.
Disponível
em:
http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/97496
2. MELLO, MAF; MANCINI, MC. Métodos e Técnicas de Avaliação nas Áreas de Desempenho
Ocupacional. In: Terapia Ocupacional: fundamentação & prática/ Alessandra Cavalcanti,
Claudia Galvão. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2007.

_______________________________
Assinatura do Professor Orientador
Maceió, ____/_____/_____
FORM.MGG.41 – VERSÃO 01

FORM.MGG.41 – VERSÃO 01

PLANO DE TRABALHO DE MONITORIA
Documento que deve ser preenchido pelo Professor Orientador da Unidade Curricular/Disciplina e entregue ao Coordenador de Mon itoria
(Unidade Curricular/Disciplina Exclusiva do Curso) ou ao Coordenador de Núcleo (Unidade Curriculares/Disciplinas Compartilhadas), para
divulgação entre os candidatos ao processo seletivo de Monitoria para a referida Unidade Curricular .

ORIENTADOR PROPONENTE
Nome
Elaine do Nascimento Silva; Emanuele Mariano de Souza Santos
:
Centr
Curso
CCS
Núcleo: NUPROP
Terapia Ocupacional
o:
:
Disciplina
Qtd de vagas
Anual (
Semestral
Ati vidade Humana 1
:
total: 02
)
(X )
( ) Medicina ___ ( ) Fisioterapia___ ( ) Fonoaudiologia___
( ) Enfermagem __ ( ) Terapia Ocupacional___ ( )
Exclusiva ( X )
Se compartilhada,
Radiologia___
Compartilhada ()
Informar nº de vagas por curso:
( ) ADS___ ( ) Sistemas Biomédicos___ ( ) Processos
Gerenciais___

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA



Terça-feira das 13:00 as 16:00;
Horário livre para estudo e elaboração das atividades que eles irão desenvolver

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER
Ati vidades em laboratórios:
Ati vidades de campo:
Ati vidades em biblioteca:
Ati vidades de extensão:
Ati vidades de pesquisa:
Atendimento ao aluno:
Outras atividades:

( x)sim
( x )sim
(x )sim
( )sim
( x )sim
( x)sim

(
(
(
(x
(
(

) não
) não
) não
) não
) não
) não

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITOR
Objetivos (Quais conheciment os, habilidades e atitudes de aprendiz agem terão desenvolvido ao final da monitoria)
1. Preparar o discente para a atividade docente;
2. Oferecer ao aluno experiência nas atividades técnicas, didáticas e científicas;
3. Fomentar a curiosidade científica, a criatividade, a capacidade crítica frente aos conteúdos

abordados no módulo;
Planejar e organizar vivencias práticas de acordo com os conteúdos ministrados;
5. Apresentar capacidade de comparar fatos e teorias, fundamentando suas opiniões.
4.

Atividades de stinadas ao monitor (Detalhar as atividades a serem desenvolvidas, informando o cronograma de
realização e metodologia)
As atividades de monitoria do módulo de Atividade Humana I do curso de Terapia Ocupacional ocorrerão no
primeiro semestre letivo de 2018 e terá o desenvolvimento das seguintes atividades:
 Suporte aos discentes com plantão de 1 hora s emanal para esclarecimento de dúvidas, discussão de
textos, grupo de estudo, dentre outros;
 Compareciment o e acompanhamento às aulas teóricas e práticas;
 Leitura da bibliografia indicada e elaboração de resenhas e fic hamentos;
 Ministrar uma aula teórica ou prática sob supervisão do professor orient ador;
Poderá ser desenvolvido ainda, projeto de pes quisa c oordenado e orientado pelos docentes do módulo.
Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação )


Os monitores serão avaliados pela assiduidade e participação nas aulas teóricas e práticas, e pelo
desempenho nas atividades propostas durante o módulo.

Nome e Assinatura do Professor(a) Orientador
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