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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 encaminhem 

à Supervisão de Apoio à Gestão Acadêmica/PROEG.  
 

ORIENTADOR PROPONENTE 

Nome: JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA 

Centro: CCI Núcleo: NUCIB Curso: 
Medicina; Fisioterapia; 
Fonoaudiologia; Enfermagem; 
Terapia Ocupacional 

Disciplina: Fisiologia Humana e Fisiologia Específica Qtd de vagas total: Anual ( ) Semestral (  )  

Exclusiva do Curso (  ) 
Compartilhada (  ) 

Se compartilhada, 
Informar nº de 
vagas por curso: 

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

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

1. Ciclo Cardíaco; 
 
2. Córtex Cerebral; 
 
3. Regulação da glicemia; 
 
4. Equilíbrio ácido-básico; 
 
5. Medula Espinhal; 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Guyton e Hall. Tratado de Fisiologia Médica (Português) Capa dura – 21 jan 2016 

Costanzo, Linda S. Fisiologia - 5ª Ed. 2014.  
 

Eric R. Kandel. Princípios de Neurociências (Português) Capa dura – 25 jul 2014. 
 
 

 

 

 

 
 

____________________________ 
Assinatura do Professor Orientador 

Maceió, 09/02/2018  
 

 
 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Eric+R.+Kandel&search-alias=books
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PLANO DE TRABALHO 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/Disciplinas Compartilhadas), para divulgação entre os 

candidatos ao processo seletivo de Monitoria para a referida Unidade Curricular.  
 

 

ORIENTADOR PROPONENTE 

Nome: JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA 

Centro: CCI Núcleo: NUCIB Curso: 

Medicina; Fisioterapia; 
Fonoaudiologia; 
Enfermagem; Terapia 
Ocupacional 

Disciplina: 
FISIOLOGIA HUMANA E  
FISIOLOGIA ESPECÍFICA PARA FONOAUDIOLOGIA  

Qtd de vagas total: Anual (X) Semestral (  )  

Exclusiva (  ) Compartilhada (x) 

Se compartilhada, 
Informar nº de vagas por curso: 2 vagas 
de Fisiologia Humana por curso e em 
todos marcados no quadro afrente. OBS: 
Fonoaudiologia: 1 vaga para Fisiologia 
Humana e 1 vaga para Fisiologia Humana 
Específica  

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

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

Os alunos terão a oportunidade de discutir com os alunos os assuntos do cronograma que estão sendo dados em 

sala pelo professor; discutir e escrever um projeto de pesquisa durante o ano para ser entregue no final da 

monitoria; participar de seminários de discussão de artigos científicos. 

 

 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 
4 horas semanais para cada curso; adaptável para o horário vagos de cada curso. 

 

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER 

Atividades em laboratórios: (X)sim   (  ) não Atividades de aulas práticas  

Atividades de campo: (  )sim   (  ) não  

Atividades em biblioteca: (X)sim   (  ) não Discutir assuntos de fisiologia com alunos 

Atividades de extensão: (  )sim   (  ) não  

Atividades de pesquisa: (X)sim   (  ) não Escrever um esbouço de um projeto de pesquisa 

Atendimento ao aluno: (X)sim   (  ) não Atendimento semanal 

Outras atividades: Seminário Discutir artigo científico.  

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITOR 
Objetivos (Quais conhecimentos, habilidades e atitudes de aprendizagem terão desenvolvido ao final da monitoria) 
Iniciação a docência, experiência acadêmica e interdisciplinar dos diversos cursos, habilidades e melhoria na didática, 

ampliação do conhecimento sobre a disciplina. 

Atividades destinadas ao monitor (Detalhar as atividades a serem desenvolvidas, informando o cronograma de realização e 
metodologia) 
O monitor será capaz de discutir com o aluno os assuntos que estão sendo ou foram dados em sala de aula; acompanharão o 
professor nas atividades acadêmicas como aulas práticas, e quando necessário auxiliar o professor na aplicação de provas 
teóricas ou práticas mas apenas fiscalizando ou auxiliando, ajudar o aluno a tirar as dúvidas sobre os assuntos da disciplina.    

Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação) 
Será solicitado de cada monitor um relatório final sobre a disciplina, assim como o cumprimento de horários 
semanais para discutir com alunos. Ao final os  monitores terão que entregar um esbouço projeto de pesquisa, 
incluindo título, introdução metodologia, resultados esperados e conclusão.   
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Nome e Assinatura do Professor(a) Orientador 


