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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: Aline Soraya de Carvalho Ernesto Bezerra 

Centro:   Núcleo:  NUPROP Curso: Enfermagem 

Disciplina:  Processo de Trabalho em Enfermagem III  Qtd de vagas total:04 Anual ( ) 
Semestral (  

X)  

Exclusiva do Curso (X  ) 
Compar tilhada (  )  

Se compar tilhada,  

Informar nº de 
vagas por curso:  

(   ) 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. Cateterismos naso/oro enteral e gástricos (indicações, técnica, contra indicaçoes, complicações e planos de 
cuidados de enfermagem – SAE/CIPE) 

 
2. Caterismos vesical de alívio e de demora (indicações, técnica, contra indicaçoes, complicações e planos de 

cuidados de enfermagem – SAE/CIPE) 
 

3. Oxigenoterapia de baixo e alto fluxo (indicações, técnica, contra indicaçoes, complicações e planos de cuidados de 
enfermagem – SAE/CIPE) 

 
4. Aspiração de vias aeras superiores e inferiores (indicações, técnica, contra indicaçoes, complicações e planos de 

cuidados de enfermagem – SAE/CIPE) 
 

5. Ostomias (tipos, indicações, técnica, contra indicaçoes, complicações e planos de cuidados de enfermagem – 
SAE/CIPE) 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. POTTER, P; PERRY, A. Fundamentos de Enfermagem: conceitos, processo e prática. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
2. BICKLEY. L; BATTES. Propedêutica Médica. 8. ed.. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 

2005. 
3. BRUNNER & SUDDART, Tratado de Enfermagem Médico-cirúrgica, 11. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009. 
4. CIPE. Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem. Versão 2.0 São Paulo. 

ALGOL, 2007. 
 

 

 

 
 
 

Aline Soraya de Carvalho Ernesto Bezerra 
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: Aline Soraya de Carvalho Ernesto Bezerra 

Centro:  Núcleo: NUPROP Curso: Enfermagem 

Disciplina:  Processo de Trabalho em Enfermagem III 
Qtd de vagas 
total:04 

Anual ( ) Semestral (  X)  

Exclusiva ( X ) Compartilhada (  
) 

Se compartilhada, 
Informar nº de vagas por curso:  

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

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

Acompanhar os professores e alunos em aulas práticas e teóricas, aulas de laboratório e de campo de 

prática. 

 

 

 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 
Quinta Feira 7 ás 12 e de 13 às 17 horas 

 

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER 

Atividades em laboratórios: (  x)sim   (  ) não Laboratório de propedêutica 
Atividades de campo: (x  )sim   (  ) não HGE 
Atividades em biblioteca: ( X )sim   (  ) não Pesquisas sobre o conteúdo ministrado 

Atividades de extensão: (  )sim   (  ) não  
Atividades de pesquisa: (  )sim   (  ) não  

Atendimento ao aluno: ( X )sim   (  ) não Realizar grupos de estudos 
Outras atividades:   

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITOR 

Objetivos (Quais conhecimentos, habilidades e atitudes de aprendizagem terão desenvolvido ao final da monitoria) 
Habilidade de acompanhar os alunos em aulas práticas, realizando procedimentos, supervisionando os alunos e com 

conhecimentos suficientes para retirar qualquer dúvida dos alunos referentes aos assuntos da disciplina. Ter desenvoltura 

para ministrar e/ou preparar aulas práticas e teóricas. 

 

Atividades destinadas ao monitor (Detalhar as atividades a serem desenvolvidas, informando o cronogr ama de realização e 
metodologia) 
Acompanhar os professores nas aulas teóricas e práticas. Grupos de estudos no laboratório, pesquisas em biblioteca.  
 

 

Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação) 
Prova teórica valendo de 0 -10 pontos, prova prática valendo de 0 – 10 pontos e entrevista que será eliminatória. 
 

 

 

 

 

 

Aline Soraya de Carvalho Ernesto Bezerra 

Nome e Assinatura do Professor(a) Orientador 


