
 

 

PROGRAMA DE MONITORIA  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE 
MONITORIA 

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 encaminhem 

à Supervisão de Apoio à Gestão Acadêmica/PROEG.  
 

ORIENTADOR PROPONENTE 

Nome: Flavio Bomfim Loureiro 

Centro:  CCS Núcleo:  NUPROD Curso: Medicina 

Disciplina:  Bases do diagnóstico Humano I  (Semiologia Médica) Qtd de vagas total: 5 Anual ( X)  Semestral (  )  

Exclusiva do Curso (X) 
Compar tilhada (  )  

Se compar tilhada,  
Informar nº de 

vagas por curso:  

(  ) Medicina ___  (  ) Fisioterapia___  (  ) Fonoaudiologia___  (  ) Enfermagem __  
(  ) Terapia Ocupacional___ (  ) Radiologia___  (  ) ADS___ (  ) Sistemas 

Biomédicos___    (  ) Processos Gerenciais___   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA (Máximo de cinco conteúdos) 

1. Anamnese 
 
2. Exame físico geral 
 
3. Semiologia do tórax 
 
4. Semiologia do abdome 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
 
Livros de Semiologia adotados pela disciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Flavio Bomfim Loureiro 

Assinatura do Professor Orientador 
Maceió, 10/02/1017 

 

 



 

PROGRAMA DE MONITORIA  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE 
MONITORIA 

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 divulgação entre os candidatos 

ao processo seletivo de Monitoria para a referida Unidade Curricular .  
 

PLANO DE TRABALHO DE MONITORIA 

ORIENTADOR PROPONENTE 

Nome: Flav io Bomfim Loureiro 

Centro: CCS Núcleo: NUPROD Curso: MEDICINA 

Disciplina:  Bases do Diagnóstico Humano I (Semiologia Médica)  Qtd de vagas total:5 Anual ( X) 
Semestral 
(  )  

Exclusiva (X) Compartilhada (  )  
Se compartilhada, 
Informar nº de vagas por curso:  

(   ) Medicina ___  (  ) Fisioterapia___  (  ) Fonoaudiologia___   
(   ) Enfermagem __ (  ) Terapia Ocupacional___ (  ) Radiologia___   
(   ) ADS___ (   ) Sistemas Biomédicos___   (   ) Processos 
Gerenciais___   

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

Os alunos irão auxiliar os professores assistentes nas aulas práticas, realizarão discussão de casos 

clínicos e outras atividades que os professores julgarem pertinentes 

 

 

 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

Segunda feira pela manhã e sexta feira à tarde, com calendário variável segundo as aulas 

desenvolvidas pela disciplina 

 

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER 

Atividades em laboratórios: ( X )sim   (  ) não  
Atividades de campo: (  X)sim   (  ) não  

Atividades em biblioteca: (  X)sim   (  ) não  
Atividades de extensão: (  X)sim   (  ) não  

Atividades de pesquisa: ( X )sim   (  ) não  
Atendimento ao aluno: (  X)sim   (  ) não  

Outras atividades:   

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITOR 

Objetivos (Quais conhecimentos, habilidades e atitudes de aprendizagem terão desenvolvido ao final da monitoria) 

 

O monitor estará apto ao final da monitoria a realizar uma anamnese detalhada e em exame físico geral e específico 

adequado 

Atividades destinadas ao monitor (Detalhar as atividades a serem desenvolvidas, informando o cronogr ama de realização 

e metodologia) 
Auxiliar os professores assistentes durante as aulas práticas, ajudando na seleção de pacientes e casos clínicos 

pertinentes  

O monitor deverá estar presente nas aulas teóricas ou teórico práticas quando solicitado e participará 

efetivamente das mesmas  

 

Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação) O monitor deverá ter a frequência 
nas aulas teóricas e práticas perfazendo um total de pelo menos 80% 
 

 

Flavio Bomfim Loureiro 

Nome e Assinatura do Professor(a) Orientador 


