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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: ALBERTO SANDES DE LIMA 
Centro: CCS Núcleo: NUSMIAD Curso: MEDICINA 
Disciplina: GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA Qtd de vagas total:4 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 
 

• As atividade correspondentes à Disciplina de OBSTETRÍCIA. 
Iniciam-se às 07:30 H e estendem-se até aproximadamente 12H (SEGUNDAS, TERÇAS e SEXTAS-FEIRAS)  
 
Aula Teórica: Abrir e organizar a sala (ascender luzes e ar condicionado). 
Apresentar-se ao Professor responsável pela aula teórica. 
Enquanto o professor inicia a aula, o monitor deve dirigir-se à coordenação do curso e pegar a lista de chamada. 
Ao retornar à sala, deve entregar a lista para que alunos assinem presença. 
No final da aula, o monitor deverá pegar a lista de chamada que será entregue à professora Estela, no mesmo dia. 
Ao final da aula, o monitor deverá gravar em seu pen-drive a aula do professor para posteriormente salva-la no site 
da disciplina. Apagar as luzes, o ar condicionado, trancar a porta e levar a chave até a biblioteca. 
Aula Prática: Após a aula teórica. 
No primeiro mês as aulas serão no laboratório/ AUDITÓRIO, onde o monitor auxiliará o professor. 
Nos meses seguintes, o monitor deverá auxiliar e orientar os alunos no ambulatório. São duas aulas práticas no 
ambulatório. A primeira turma começa às 07:30 nas SEGUNDAS-FEIRAS (RODÍZIO DE PROFESSORES), 
TERÇAS-FEIRAS AS 07:30 com a professoras profa. Eliane MOURA e NAS SEXTAS-FEIRAS às 07:00 na 
enfermaria n os professores Alberto Sandes e Telmo Henrique. Após finalizar, deverá dirigir-se ao professor 
responsável para apresentação e discussão do caso. 
 
Provas: No dia da Prova Teórica o monitor deverá comparecer para auxiliar na aplicação da mesma. 
  

• As atividade correspondentes à Disciplina de GINECOLOGIA. 
Iniciam-se às 7:30 H e estendem-se até aproximadamente 12H (QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS) e as 13:30 as 16h 
(QUARTAS-FEIRAS). 
 
Aula Teórica: Abrir e organizar a sala (ascender luzes e ar condicionado). 
Apresentar-se ao Professor responsável pela aula teórica. 
Enquanto o professor inicia a aula, o monitor deve dirigir-se à coordenação do curso e pegar a lista de chamada. 
Ao retornar à sala, deve entregar a lista para que alunos assinem presença. 
No final da aula, o monitor deverá pegar a lista de chamada que será entregue à professora Estela, no mesmo dia. 
Ao final da aula, o monitor deverá gravar em seu pen-drive a aula do professor para posteriormente salva-la no site 
da disciplina. Apagar as luzes, o ar condicionado, trancar a porta e levar a chave até a biblioteca. 
Aula Prática: Após a aula teórica. 
No primeiro mês as aulas serão no laboratório/ AUDITÓRIO, onde o monitor auxiliará o professor. 
Nos meses seguintes, o monitor deverá auxiliar e orientar os alunos no ambulatório. São duas aulas práticas no 
ambulatório. A primeira turma começa às 07:30 nas QUINTAS-FEIRAS (RODÍZIO DE PROFESSORES), SEXTAS-
FEIRAS AS 07:30 com a professoras profa. SANDRA RIOS e Prof. JOSÉ HUMBERTO   
Provas: No dia da Prova Teórica o monitor deverá comparecer para auxiliar na aplicação da mesma. 
 
As reuniões serão nas segundas feiras agendadas no cronograma do Internato (Disciplina). Nestas segundas feiras 
discutiremos temas controversos, casos clínicos, protocolos, etc. 
Os monitores dividirão os dias de reuniões pois cada dia um irá apresentar e preparar o tema. Combinar com 
antecedência o que será discutido com a professor ALBERTO SANDES DE LIMA. Os temas não serão 
determinados com antecipação porque discutiremos temas que se mostrem necessários ao longo da monitoria. 
Eventualmente as reuniões serão nas sextas feiras, com caráter mais informal, para integração do grupo. 
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HORÁRIO	DAS	ATIVIDADES	DE	MONITORIA	
OBSTETRÍCIA: Iniciam-se às 07:30 H e estendem-se até aproximadamente 12H (SEGUNDAS, TERÇAS e 
SEXTAS-FEIRAS)  
 
GINECOLOGIA: Iniciam-se às 7:30 H e estendem-se até aproximadamente 12H (QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS) e 
as 13:30 as 16h (QUARTAS-FEIRAS). 
 

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: (  )sim   (X) 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)	

A Monitoria Acadêmica em Ginecologia e Obstetrícia tem por objetivo complementar as experiências teóricas e práticas 
oferecidas pela disciplina, capacitando o aluno para o estágio prático (internato) em Ginecologia e Obstetrícia no último anos do 
curso. As atividades de monitoria são realizadas através de reuniões dos alunos monitores com os alunos cursantes da 
disciplina, com conteúdos teóricos elaborados pelos alunos monitores e supervisionados pelos professores orientadores da 
monitoria. e práticos através de atendimento ambulatorial supervisionado.		
Atividades	destinadas	ao	monitor	(Detalhar	as	atividades	a	serem	desenvolvidas,	informando	o	cronograma	de	realização	e	
metodologia)	
	
Como	objetos	de	aprendizado,	são	utilizados	apresentação	em	Microsoft	Power	Point	em	aulas	expositivas,	problematização	
em	 formato	 de	 caso	 clínico	 e	 discursões	 por	 metodologia	 ativa	 (PBL),	 atividade	 práticas	 em	 laboratórios,	 ambulatório	 e	
enfermaria	(alojamento	conjunto	de	gestação	de	alto	risco).	
Avaliação	de	desempenho	do	monitor	(Informar	como	será	o	processo	de	avaliação)		
Avaliação	 será	 diária,	 enfatizando	 a	 pontualidade,	 relação	 com	 os	 colegas	 e	 professores,	 conhecimento	 desenvolvido/	
desempenho	juntamente	com	feedbacks	das	problematizações	propostas,	bem	como	o	compromisso	com	suas	atividades.		
Legenda	das	avaliações:	

0,0 AUSENTE 

 0,1 a 2,0 INSUFICIENTE  

2,1 a 4,0 FRACO 

4,1 a 6,0 REGULAR 

6,1 a 8,0 BOM 

8,1 a 10,0 ÓTIMO 

	 
 

 
 

 

 

 

 

Prof. Me Alberto Sandes de Lima 

 Professor Orientador 
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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: ALBERTO SANDES DE LIMA 
Centro: CCS Núcleo: NUSMID Curso: MEDICINA 
Disciplina: GINECOLOGIA e OBSTETRICIA Qtd de vagas total: 4 Anual(X) Semestral (  )  

Exclusiva do Curso ( X) 
Compartilhada (  ) 

Se compartilhada, 
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.  CONSULTA GINECOLÓGICA 
 
2. ASSISTENCIA PRÉ-NATAL 
 
3. PRINCIPAIS INTERCORRÊNCIAS CLINICAS DA GESTAÇÃO 
 
4. VULVOVAGINITES 
 
5. DOR PELVICA CRÔNICA E ENDOMETRIOSE  
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

1. ROTINAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA  7a. EDIÇÃO (2017) – Freitas, Fernando – Ed. Art MEd 
2. ZUGAIB OBSTETRÍCIA  3a. EDIÇÃO (2016) – Zugaib, Marcelo – Ed. Saraiva 
3. BEREK & NOVAK -15a EDIÇÃO (2014) – Berek, Jonathan – Ed. Saraiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

	
	
	

_______________________________	
Prof.	Me.	Alberto	Sandes	de	Lima	
Assinatura	do	Professor	Orientador	

Maceió,	07/	02	/2018	 
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