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:
Centro:

Disciplina:

Maria Clara Brasileiro Barroso
CCS
Estudo do Movimento Humano

Exclusiva do Curso (X)
Compartilhada ( )

Se compartilhada,
Informar nº de
vagas por curso:

Núcleo:

NUSAI

Curso:

Teraoia Ocupacional
Semestral ( 1
Qtd de vagas total:
Anual ( )
)
( ) 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. Análise dos movimentos realizados nas atividades de vida diária
2. Princípios biomecânicos
3. Análise Biomecânica dos movimentos realizados pelos membros superiores
4. Tipos de trabalho muscular
5. Tipos do movimentos e anatomia funcional.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
TYLDESLEY, B; GRIEVE, J.J. Músculos, nervos e movimento na atividade humana.3.ed:Santos, 2006

_______________________________
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:

Maria Clara Brasileiro Barroso

Centro:

CCS

Disciplina:

Núcleo:

NUSAI

Estudo do Movimento Humano

Exclusiva ( X ) Compartilhada (
)

Curso:
Qtd de vagas total:

Se compartilhada,
Informar nº de vagas por curso:

Terapia Ocupacional
Anual ( )

Semestral (1 )

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

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
Organizar atividades complementares com os alunos para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem,
desenvolver material didático juntamente com o professor responsável da disciplina, auxiliar o professor
na organização das atividades em sala de aula e desenvolver uma pesquisa sobre a experiência da
monitoria.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
A disciplina será dia de quarta-feira no horário de 08 as 10

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

(X)sim
( )sim
(X)sim
( )sim
(X)sim
(X)sim

( ) não
( ) não
( ) não
(X) não
( ) não
( ) não

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITOR
Objetivos (Quais conhecimentos, habilidades e atitudes de aprendizagem terão desenvolvido ao final da monitoria)

Atividades destinadas ao monitor (Detalhar as atividades a serem desenvolvidas, informando o cronograma de realização e
metodologia)
27/02- Prova de seleção da monitoria
13/03- Apresentação do monitor e auxilio na atividade em grupo para iniciar a metodologia ativa com os alunos integrando-os
com o monitor.
20/03- Auxilio ao professor no momento da atividade em grupo com o estudo dirigido e a coordenação da dinâmica da
atividade
27/03- O monitor será responsável por uma atividade lúdica com objetivo de revisar o conteúdo para a prova escrita.
03/04- auxiliar o professor na aplicação da prova.
10/04 a 08/05l-O monitor será responsável por dividir a turma em grupos e entregar o estudo dirigido com o roteiro da
atividade.
15 a 29 de Maio- Auxiliar o professor na dinâmica da aula prática em laboratório. Organizar os grupos e entregar os estudos
dirigidos para cada grupo.
05 a 19 de Junho- Dividir a turma e auxiliar os alunos a preencherem o roteiro durante as visitas técnicas
26/06- Organizar o espaço para a expomovimento juntamente com o professor da disciplina.
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Avaliação de desempenho do monitor
O monitor será avaliado de modo gradual ao longo do semestre de acordo com sua participação nas atividades

Nome e Assinatura do Professor(a) Orientador
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