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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: Eden Erick Hilario Tenorio de Lima  

Centro:  CCI Núcleo:  Nucisp Curso: 
Enfermagem, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Terapia 
Ocupacional e Medicina  

Disciplina:  Pesquisa em Saúde 1  Qtd de vagas total: 3 
Anual 

(x) 
Semestral (  )  

Exclusiva do Curso (  ) 
Compar tilhada (x ) 

Se compar tilhada,  
Informar nº de 
vagas por curso:  

3 vagas para os 
cursos informados 

(   ) 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. Formas de apresentação de trabalhos acadêmicos 
 
2. O que é científico 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo (Orgs). Aspectos teóricos e conceituais. In: Métodos de pesquisa. 
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. P. 11-29. 
 
HATJE, Vanessa. Como preparar uma boa apresentação científica? Revista E.T.C, p. 29-33, 2009. Disponível em: 
<http://www.goat.fis.ufba.br/uploads/userfiles/259.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

_______________________________ 
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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: Eden Erick Hilario Tenorio de Lima 

Centro: CCI Núcleo: Nucisp Curso: 
Enfermagem, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Terapia 
Ocupacional e Medicina 

Disciplina:  Pesquisa em Saúde 1 
Qtd de vagas total: 
3 

Anual (x) Semestral (  )  

Exclusiva (  ) Compartilhada (x ) 
Se compartilhada, 
Informar nº de vagas por curso:  
3 vagas para os cursos informados  

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

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

 

As/os monitoras/es selecionadas/os realizarão encontros com as/os alunas/os que estiverem cursando 

Pesquisa em Saúde 1 para orientá-las/os quanto aos conteúdos e bem como auxiliar na produção de 

trabalhos; ministrarão aulas coordenadas pelo professor; auxiliarão na elaboração e correção de 

avaliações. 

 

 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 
 

Os horários das atividades serão flexíveis, levando em consideração as demandas e os horários livres 

das/os monitoras/es.  

 

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER 

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

Aprofundar conhecimentos relacionados à disciplina. 

Desenvolver habilidades de liderança e organização do trabalho docente.  

Desenvolver habilidade de condução de aulas. 

 

Atividades destinadas ao monitor (Detalhar as atividades a serem desenvolvidas, informando o cronograma de realização e 
metodologia) 
O cronograma da disciplina contará com atividades reservadas à participação das/os monitoras/es  e estas 

atividades serão orientadas com antecedência a partir de reuniões ou por meio de outras estratégias de 

comunicação e diálogo. Além dessas atividades previamente definidas no cronograma, as/os monitoras/es terão 

comunicação direta com as/os cursantes da disciplina, ficando atentas/os às suas demandas e solicitando auxílio 

do professor sempre que necessário.  
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Como informado anteriormente, as atividades contarão com horários flexíveis para que não hajam prejuízos nas 

demais atividades das/os monitoras/es.  

 

Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação) 
O desempenho das/os monitoras/es será avaliado a partir de sua assiduidade aos encontros e da sua 

disponibilidade de prestar auxílio às demandas da turma.  
 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Professor(a) Orientador 


