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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 encaminh em 

à Supervisão de Apoio à Gestão Acadêmica/PROEG.  
 

ORIENTADOR PROPONENTE 

Nome: THIAGO JOSÉ MATOS ROCHA / VALQUIRIA DE LIMA SOARES / FLAVIANA SANTOS WANDERLEY  

Centro:  CCI Núcleo:  NUCIB Curso: ENFERMAGEM E MEDICINA  

Disciplina:  PARASITOLOGIA Qtd de vagas total: 04 Anual (X )  Semestral (  )  

Exclusiva do Curso (X) 
Compar tilhada (  )  

Se compar tilhada,  
Informar nº de 

vagas por curso:  

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

Biomédicos___    (  ) Processos Gerenciais___   

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

1. TOXOPLASMOSE 
 
2. LEISHMANIOSE VISCERAL 
 
3. COMPLEXO TENÍASE/CISTICERSOCE 
 
4. ESQUISTOSSOMOSE 
 
5. MIÍASES 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

 NEVES, D. P. Parasitologia Humana; 12ª ed., Ed. Atheneu, 2011.  

 REY, L. Parasitologia. 3ª ed., Ed. Guanabara Koogan, 2008.  

 REY, L. Bases da Parasitologia Médica. 3ª ed., Ed. Guanabara Koogan, 2011.  

 MARCONDES, C. B; Entomologia Médica e Veterinária. Ed. Atheneu,2
a 

ed. 2011.  

 De CARLI, G. A; TASCA, T. Atlas de diagnóstico em parasitologia humana . Ed. Atheneu, 2014  

 SYLVIA, H. L. DIP – Doenças infecciosas e parasitárias. Ed. Guanabara Koogan, 2005.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Professor Orientador 

Maceió, ____/_____/_____  
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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: THIAGO JOSÉ MATOS ROCHA / VALQUIRIA DE LIMA SOARES / FLAVIANA SANTOS WANDERLEY  

Centro: CCI Núcleo: NUCIB Curso: ENFERMAGEM E MEDICINA 

Disciplina:  PARASITOLOGIA Qtd de vagas total: 04 Anual (X) Semestral (  )  

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

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

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

 

Atender aos alunos sempre que possível, relatar ao professor da disciplina as dificuldades encontradas pelos 
alunos, contribuir para melhorar relação professor-aluno, auxiliar nas aulas práticas laboratoriais, realizar uma 
revisão das aulas teóricas ministradas pelos docentes, enfim contribuir para uma melhor integração e qualidade 
de ensino oferecido. Portanto, o projeto de monitoria promove uma melhoria do ensino tanto para o monitor 
como para o universitário, uma vez que ambos acabam por expressar suas dúvidas, dificuldades e conhecimentos, 
aperfeiçoando o potencial acadêmico de cada um. Além de ser um rico instrumento de ensino é também 
motivador, pois acaba muitas vezes por despertar o interesse pela pesquisa e pela carreira docente. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 
Quinta-feira: de 8h às 12h (Enfermagem)  

Terça-feira e quint a-feira: 14h às 18h (Medicina) 

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER 

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

Atividades em biblioteca: (  )sim   (  ) não  
Atividades de extensão: (  )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 objetivo das aulas de monitoria é de que o aluno desenvolva a habilidade técnica dos conhecimentos teóricos 
expostos previamente na disciplina, ou seja, o aluno que usufruir de horários adicionais em monitoria vai 
incrementar e enriquecer o conhecimento teórico dos alunos da disciplina. 
 

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

metodologia). 
O trabalho de monitoria se desenvolve pela orientação de alguns professores pertencentes à disciplina referida, e 
ao aluno-monitor é atribuída uma serie de obrigações e responsabilidades, entre elas: atender aos alunos sempre 
que possível, relatar ao professor da disciplina as dificuldades encontradas pelos alunos, contribuir para melhorar 
relação professor-aluno, auxiliar nas aulas práticas laboratoriais, realizar uma revisão das aulas teóricas 
ministradas pelos docentes, enfim contribuir para uma melhor integração e qualidade de ensino oferecido. 
 
Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação). 

 
O processo de avaliação será realizado mediante lista de presença e relatório ao final da monitoria.  

 

_______________________________ 

Prof. Dr. Thiago José Matos Rocha 
82 99990-6556 / thy_rocha@hotmail.com  


