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:

Thyara Maia Brandão

Centro:

Centro de Ciências da Saúde

Núcleo:

Núcleo de Propedêutica

Curso:

Enfermagem
Anual
Disciplina: Processo de Trabalho em Enfer magem I
Qtd de vagas total: 03
Semestral ( )
(x)
Se compar tilhada, ( ) Medicina ___ ( ) Fisioterapia___ ( ) Fonoaudiologia___ ( ) Enfer magem __
Exclusiva do Curso (x )
Infor mar nº de ( ) Terapia Ocupacional___ ( ) Radiologia___ ( ) ADS___ ( ) Sistemas
Compar tilhada ( )
vagas por curso:
Biomédicos___ ( ) Processos Gerenciais___

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA (Máximo de cinco conteúdos)
1. História da Enfermagem
2. Lei do Exercício Profissional da Enfermagem
3. Código de Ética profissional da enfermagem
4. Entidades de classe ( COFEN, COREN, sindicato)
5. Legislação em Biossegurança (NR6 e NR32)
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

GEOVANINI, T; MOREIRA, A; SCHOELLER, SD; MACHADO, WCA. História da Enfermagem: versões e
interpretações. 2º ed. Revinter Ltda. Rio de Janeiro. 2006.

2.

PAIXÃO W. História da Enfermagem. 5ªed.Rio de Janeiro. 1979.

3.

Documentos básicos de enfermagem. Conselho Federal de Enfermagem. Código de ética Profissional.

4. Lei do Exercício Profissional da Enfermagem
5. Legislação em Biossegurança (NR6 e NR32)

_______________________________
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:

Thyara Maia Brandão

Centro:

Centro de Ciências da Saúde - CCS

Disciplina:

Núcleo:

Processo de trabalho em enfermagem I

Exclusiva (x) Compartilhada ( )

Se compartilhada,
Informar nº de vagas por curso:

Núcleo de PropedêuticaCurso:
Enfermagem
NUPROP
Qtd de vagas total:
Anual (x ) Semestral ( )
03
( ) Medicina ___ ( ) Fisioterapia___ ( ) Fonoaudiologia___
( ) Enfermagem __ ( ) Terapia Ocupacional___ ( ) Radiologia___
( ) ADS___ ( ) Sistemas Biomédicos___ ( ) Processos Gerenciais___

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
Ocorrerá em sala de aula e terão momentos de vi sita s técnica s.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
Aulas: Segundas-feiras: 8 às 12h
Atividades complementares: horário a acordar entre monitor, estudante s e professor.

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER
Ati vidades em laboratórios:
Ati vidades de campo:
Ati vidades em biblioteca:
Ati vidades de extensão:
Ati vidades de pesquisa:
Atendimento ao aluno:
Outras atividades:

( x )sim
( x)sim
( x )sim
( )sim
( )sim
( x )sim

( ) não
( ) não
( ) não
( ) não
( ) não
( ) não

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITOR
Objetivos (Quais conhecimentos, habilidades e atitudes de aprendizagem terão desenvolvido ao final da monitoria)
Aprofundar o conhecimento nas áreas de processo de trabalho em saúde e em Enfermagem, aspectos históricos da
enfer magem, entidades representativas, ética e legislação profissional e fundamentos de biossegurança.
Desenvolver habilidades no planejamento e condução de aulas junto aos professores bem como no ger enciamento dos
processos avaliativos.
Aprendizagem e atitudes relacionadas ao gerenciamento da disciplina pela participação de todos os processos junto aos
professores.

Atividade s destinadas ao monitor (Detalhar as atividades a serem desenvolvidas, informando o cronograma de realização e
metodologia)
Participação no planejamento das aulas através de reuniões com os professores;
Auxílio no desenvolver das atividades em sala de aula durante as aulas;
Condução de visitas técnicas com grupos de alunos aos locais previstos em cronograma;
Elaboração de atividades dinâmicas e exerc ícios teóricos para revis ão e fixação de conteúdos conforme a
demanda da turma, ocorrendo ao longo do ano.

Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação)
A avaliaç ão ocorrerá de forma processual, os seguint es itens serão levados em consideração:
Pontualidade, assiduidade, interesse, iniciativa, habilidade técnica, liderança, conteúdo teórico, criatividade,
responsabilidade e realização das atividades propostas
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Thyara Maia Brandão
Nome e Assinatura do Professor(a) Orientador
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