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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 encaminhem

à Supervisão de Apoio à Gestão Acadêmica/PROEG.

ORIENTADOR PROPONENTE
Nome: Ivana Karina Cavalcante de Oliveira
Centro: Tecnologia Núcleo: Tecnológicos Curso: Radiologia
Disciplina: Radiologia Odontológica Qtd de vagas total: 01 Anual ( ) Semestral (X)

Exclusiva do Curso (X)
Compartilhada ( )

Se compartilhada,
Informar nº de
vagas por curso:

( ) 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) Técnicas Radiográficas Intrabucais

2) Métodos Radiográficos de Localização

3) Anatomia Radiográfica em Incidências Intra-bucais

4) Técnicas Radiográficas Extra-bucais

5) Controle de Qualidade em Radiologia Odontológica
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
IANNUCCI, JM.; HOWERTON, LJ. Radiologia odontológica: princípios e técnicas. São Paulo: Santos, 2010.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria Federal 453. Diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e
odontológico. Brasília: Diário oficial da União, 02 jul., 1998

WATANABE, PCA.; ARITA, ES. Imaginologia e radiologia odontológica. 1ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

WHITE, SC.; PHAROAH, MJ. Radiologia oral – fundamentos e interpretação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

_______________________________
Assinatura do Professor Orientador

Maceió, ____/_____/_____



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: Ivana Karina Cavalcante de Oliveira
Centro: Tecnologia Núcleo: Tecnológicos Curso: Radiologia
Disciplina: Radiologia Odontológica Qtd de vagas total: 01 Anual ( ) Semestral (X)

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

(   ) Medicina ___  (  ) Fisioterapia___  (  ) Fonoaudiologia___
( ) Enfermagem __ (  ) Terapia Ocupacional___ ( ) Radiologia
( ) ADS___ ( ) Sistemas Biomédicos ( ) Processos Gerenciais___

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA

As atividades de monitoria serão realizadas em sala de aula / biblioteca, bem como atendimento ao aluno individualmente ou

em grupos, a fim de se adquirir uma outra forma de conhecimento ao aluno além daquela em sala de aula.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA

Terças-feiras das 17:00 às 19:00h

Quintas-feiras das 17:00 às 19:00h

Sextas-feiras – 17:00 às 19:00h

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER
Atividades em laboratórios: (  )sim   (X) não
Atividades de campo: (X)sim   ( ) não
Atividades em biblioteca: (X)sim   (  ) não
Atividades de extensão: (  )sim   (X) 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 monitor deverá ter adquirido capacidade de ensino, destreza e empenho no que se refere à transmissão do seu

conhecimento da forma mais fácil e dinâmica possível, de modo a se fazer entender pelos discentes que receberão sua ajuda

na forma da monitoria; bem como visa o objetivo de contribuir no desenvolvimento da competência pedagógica para o

magistério técnico, tecnológico e de educação superior.

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

O monitor fará o papel do professor em horários diferentes ao da aula da disciplina em questão, porém sempre sob a

supervisão do professor orientador durante um período de 06 (seis) meses a começar a contar do início do semestre letivo.

Atividades a serem desenvolvidas pelo monitor:

- carga horária semanal de 4h a 6h de atividades previstas no Plano de Trabalho de Monitoria e descritas acima;

- auxílio ao docente nas tarefas didáticas, sob supervisão direta do mesmo;



- auxílio aos discentes na realização de trabalhos teóricos, práticos e experimentais, podendo estar integrado com a pesquisa

e a extensão compatíveis com seu grau de conhecimento;

- serão realizadas reuniões, sistematicamente e sempre que necessário, com o Docente Orientador para analisar, discutir,

programar e avaliar seu desempenho;

- participação nas atividades de monitoria promovidas pela Pró-Reitoria de Ensino e Graduação - PROEG;

- registrar no Sistema de Monitoria as atividades realizadas no Plano de Trabalho acordado com o Docente Orientador.

Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação)

A avaliação será realizada com base observacional durante os dias de monitoria, considerando o seu desempenho, capacidade
de transmissão de conhecimento, presenças e/ou ausências, assiduidade, pontualidade e desenvolvimento/evolução.

______________________________________________________

Ivana Karina Cavalcante de Oliveira

Professora Orientadora
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