
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 que os mesmos encaminhem 

à Supervisão de Apoio à Gestão Acadêmica/PROEG. 

ORIENTADOR PROPONENTE

Nome: Augusto César Alves de Oliveira

Centro: CCS Núcleo: NUSAI Curso: FISIOTERAPIA

Disciplina: Processo de Trabalho Especifico  II Qtd de vagas total: 2 Anual () Semestral (X) 

Exclusiva do Curso (X )

Compartilhada (  )

Se compartilhada,

Informar nº de 

vagas por curso:

(   ) Medicina ___  (x ) Fisioterapia___  (  ) Fonoaudiologia___  (  ) Enfermagem __ 

(  ) Terapia Ocupacional___ (  ) Radiologia___  (  ) ADS___ (  ) Sistemas 

Biomédicos___    (  ) Processos Gerenciais___  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA (Máximo de cinco conteúdos)

1. Sistema COFFITO-CREFITO

2. Código de Ética

3. Empreendedorismo

4. Fisioterapia dentro da equipe de saúde 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. MUNIZ, José Wagner Cavalcante e TEIXEIRA, Renato da Costa. Fundamentos de administração em 
fisioterapia. Manole,2003.

2. DOLABELA, E .Empreendedorismo: ciência, técnica e arte. Instituto Euvaldo Lodi. Brasília: CNI. IEL Nacional, 
2000.

3. site: www.coffito.org.br
4. site: www.crefito1.org.br
5. Site: www.sebrae.com.br 

Augusto César Alves de Oliveira
_______________________________

Assinatura do Professor Orientador
Maceió, 10/06/2019 
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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: Augusto César Alves de Oliveira

Centro: CCS Núcleo: NUSAI Curso: FISIOTERAPIA

Disciplina: Processo de Trabalho Especifico  2 Qtd de vagas total: 

2
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 da monitoria compreenderão:

 Participação ativa na aula teórica
 Reunião pedagógica de Planejamento e Avaliação da aula
 Acompanhamento dos alunos para esclarecimentos de dúvidas

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
Aula teórica/prática: participação nas aulas - Terça-feira das 13h-15h.
Reunião pedagógica de Planejamento e Avaliação da aula e plantão de dúvidas: Terça-feira das 15h-16h. 

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER
Atividades em laboratórios: (  )sim   (  ) não
Atividades de campo: (X)sim   (  ) não Participação ativa conjunta com o docente nas visitas técnicas
Atividades em biblioteca: (X )sim   (  ) não Participação ativa conjunta com o docente nas atividades de pesquisa frente 

ao aluno
Atividades de extensão: (  )sim   (  ) não
Atividades de pesquisa: (X)sim   (  ) não Participação ativa conjunta com o docente nas atividades de pesquisa frente 

ao aluno; elaboração e apresentação de trabalhos em eventos científicos
Atendimento ao aluno: (X)sim   (  ) não Participação ativa conjunta com o docente no atendimento pedagógico frente 

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

 Objetivos de Conhecimentos: propiciar aos monitores o conhecimento da legislação sobre a Fisioterapia, bem como 
de metodologias de ensino e aprendizagem. 

 Objetivos de Habilidades: desenvolvimento de habilidades na área de ensino que favoreçam o desenvolvimento do 
discente da disciplina

 Objetivos de Atitudes: Posicionar-se criticamente acerca da importância do Empreendedorismo em Fisioterapia; 
desenvolvimento de atitudes éticas, de relações interpessoais, de escuta e proativIdade nas atividades frente ao 
discente da disciplina. 

Atividades destinadas ao monitor (Detalhar as atividades a serem desenvolvidas, informando o cronograma de realização e 
metodologia)
Aula teórica: participação nas aulas -  2 horas na terça-feira das (13h-15h) 
Reunião pedagógica de Planejamento e Avaliação da aula e plantão de dúvidas dos alunos – 1h 
Participação ativa conjunta com o docente nas visitas técnicas – 6h
elaboração e apresentação de trabalhos em eventos científicos, técnicos e  culturais

Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação)
Discussão sobre Desempenho pedagógico do monitor.
Serão avaliados os seguintes aspectos: assiduidade, pontualidade, proatividade.

Augusto César Alves de Oliveira

Nome e Assinatura do Professor(a) Orientador
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