
 

 

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: Patrícia Costa Alves Pinto 

Centro:  CCS Núcleo:  NUSAI Curso: Medicina 

Disciplina:  Hematologia Qtd de vagas total: 03 Anual (x) Semestral (  )  

Exclusiva do Curso (x ) 
Compar tilhada (  )  

Se compar tilhada,  
Informar nº de 

vagas por curso:  

(03) 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. Anemias Carencias 
 

2. Anemias Hemolíticas Hereditárias 
 

3. Principais doenças com distúrbio de coagulação 
 

4. Leucemias Agudas e Crônicas 
 

5. Hemoterapia: uso racional e hemovigilância 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ZAGO, M.A. Hematologia Fundamentos e Prática, Editora Atheneu. 

VERRASTRO, T . Hematologia e Hemoterapia. Fundamentos de Morfologia, Fisiologia, Patologia e Clínica.  

MILLER, O. Laboratório para o Clínico. Editora Atheneu. 

-BORDIN, J.O. Hemoterapia. Fundamentos e prática. Editora Atheneu. 

 

 

 

 
 
 

Patrícia Costa Alves Pinto 
Assinatura do Professor Orientador 

Maceió, 05/02/2018  
 

 



 

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: Patrícia Costa Alves Pinto 

Centro: CCS Núcleo: NUSAI Curso: Medicina 

Disciplina:  Hematologia Qtd de vagas total: 03 Anual (x ) Semestral (  )  

Exclusiva (x) Comparti lhada (  ) 
Se compartilhada, 
Informar nº de vagas por curso:  

( x  ) Medicina 03  (  ) Fisioterapia___  (  ) Fonoaudiologia___   
(   ) Enfermagem __ (  ) Terapia Ocupacional___ (  ) Radiologia___   
(   ) ADS___ (   ) Sistemas Biomédicos___   (   ) Processos Gerenciais___   

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

As atividades de monitoria se desenvolveram na Uncisal durante as aulas teóricas, estudo em grupo e na pesquisa de artigos 
científicos para apresentação em reuniões e/u aula. Acompanhamento e avaliação dos alunos nas aulas práticas e nas 

apresentações dos seminários. Encontro com biólogo ou biomédico do laboratório para ler lâmina. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 
Disciplina funciona na quinta-feira: 7-9h aula teórica e 14-17h aula prática. 
Temos reuniões quinzenais e atividades de estudos para casa com horário a combinar. 

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER 

Atividades em laboratórios: (x)sim   (  ) não Laboratórios do Hemocentro de Alagoas: visualizar lâminas sangue e MO  
Atividades de campo: (  )sim   (x) não  

Atividades em biblioteca: (x)sim   (  ) não Estudo individual ou grupo de estudo e pesquisa artigos científicos.  
Atividades de extensão: (  )sim   (x ) não  

Atividades de pesquisa: (x)sim   (  ) não Professoras de hematologia darão prioridade aos monitores na orientação. 
Atendimento ao aluno: (x)sim   (  ) não Professoras da disciplina e hematologistas do Hemoal sempre disponíveis. 

Outras atividades:  Aula de casos clínicos usando a metodologia da problematização. 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITOR 

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

Principal: experiência em atividades acadêmicas relacionadas ao ensino; 
Secundários: consolidar o conhecimento adquirido na disciplina, adquirir experiência no atendimento do paciente 
hematológico, ter atitude diante de casos graves e/ou difíceis de conduzir dentro da disponibilidade do estado.  

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

Os monitores participarão das aulas teóricas e práticas orientados os alunos sempre junto com o professor de hematologia.  
Também terão disponibilidade de acompanhar e ler lâminas no laboratório de hematologia do Hemocentro Alagoas . 
Estudo individual ou grupo de estudo, pesquisa artigos científicos, desenvolvimento de pesquisa e relatos de casos. 
 

Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação) 
A avaliação constará dos seguintes tópicos: assiduidade, pontualidade, participação nas aulas da disciplina e reuniões do 

grupo de monitores, realização de pesquisa na área, elaboração de atividades inovadoras para disciplina e para serviços.   
 

 

Maceió, 05/02/2018 
 
 
 

Patrícia Costa Alves Pinto 
Nome e Assinatura do Professor(a) Orientador 


