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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: Rafaela da Silva Cruz Sampaio
Centro: Tecnologia Núcleo: Tecnológicos Curso: Radiologia
Disciplina: Radiologia Geral e Radiológica I 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) Anatomia Geral e Radiológica da cintura escapular
2) Anatomia Geral e Radiológica dos membros superiores
3) Anatomia Geral e Radiológica da cintura pélvica
4) Anatomia Geral e Radiológica dos membros inferiores
5) Anatomia Geral e Radiológica da coluna vertebral

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 BONTRAGER, K.L. Tratado de técnica radiológica e base anatômica. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier,

2010.
 BIASOLI JÚNIOR, A. Técnicas radiográficas. Ed. Rubio, Rio de Janeiro, 2006.
 MOORE, K.L.; DALLEY, A.F. Anatomia orientada para a clínica. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan, 2001.

_______________________________
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: Rafaela da Silva Cruz Sampaio
Centro: Tecnologia Núcleo: Tecnológicos Curso: Radiologia
Disciplina: Anatomia Geral e Radiológica I 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

Durante o período 2019.1 as atividades de monitoria serão realizadas em sala de aula, laboratório de anatomia,

laboratório de análise e interpretação de imagens radiológicas e biblioteca. Onde o monitor terá como função

auxiliar na preparação do material didático e material para o laboratório, pesquisar materiais didáticos com o

objetivo de complementar o conteúdo da aula e criar um arquivo dos materiais didáticos. Além de auxiliar os

alunos de acordo com as recomendações do professor. Em contrapartida, o aluno monitor se beneficiará

adquirindo competências importantes para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico, acompanhando o

professor no preparo das aulas e no contato mais próximo dos materiais didáticos e laboratoriais.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA

Terças-feiras das 16:30 às  18:30

Quartas-feiras das 16:30 às 18:30

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER
Atividades em
laboratórios:

( x )sim  ( ) não

Atividades de campo: ( )sim   (  ) não
Atividades em biblioteca: (X)sim   (  ) não
Atividades de extensão: (  )sim   (X) não
Atividades de pesquisa: ( )sim   ( x ) não
Atendimento ao aluno: (X)sim   (  ) não
Outras atividades:
DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITOR
Objetivos
Geral:

 Possibilitar ao aluno-monitor a participação no processo didático-pedagógico de uma disciplina.
Específicos:

 Fixar e aprofundar conceitos;
 Promover trocas de experiências;
 Enriquecer e aperfeiçoar competências e habilidades.

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

 Pesquisar textos, artigos científicos, revistas e fontes seguras com o intuito de auxiliar o professor na elaboração das
aulas e com objetivo específico que elas sejam sempre atualizadas e ricas de informações pertinentes;

 Auxiliar e acompanhar os alunos durante os seus estudos em laboratório;
 Apoiar na preparação e resolução das atividades;



 Carga horária semanal: 4 horas, durante todo o semestre.
 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.

______________________________________________________

Rafaela da Silva Cruz Sampaio

Professora Orientadora
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