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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: Ronyberque Cardoso da Silva

Centro: CTEC Núcleo: NET Curso: Sistemas para Internet

Disciplina: Programação para WEB II Qtd de vagas total: 2
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. Comparativo entre PHP e outras linguagens server-side; 

2. Orientação a objetos;

3. Processamento de formulários

4. Uso de AJAX para processamento de dados

5.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DALL’OGLIO, Pablo. PHP: programando com orientação a objetos – 4ª Edição. Editora: Novatec. 2018.

- DUCKETT, Jon. HTML e CSS: projete e construa websites. Alta Books. 2016.

_______________________________
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: Ronyberque Cardoso da Silva

Centro: CTEC Núcleo: NET Curso: Sistemas para Internet

Disciplina: Programação WEB II 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
O desenvolvimento das atividades de monitoria na presente disciplina consta de auxilio aos alunos que possuam 

alguma dificuldade em acompanhar o conteúdo abordado no decorrer da disciplina, além de auxiliar nas aulas de 

laboratório.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
1 Vaga – Quarta e Sexta-feira: 17:30h – 18:20h

1 Vaga – Terça e Quinta-feira: 17:30h – 18:20h

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER
Atividades em laboratórios: ( x )sim   (  ) não
Atividades de campo: (  )sim   ( x ) 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: Espera-se que ao fim da monitoria os alunos desenvolvam o senso de responsabilidade, assim como postura e 
técnicas relacionadas à transferência de experiência e interesse na busca de novos conhecimentos. Tendo como foco a 
iniciação à docência.

Atividades destinadas ao monitor 
O papel do monitor será auxiliar os alunos no processo de aprendizagem através de atendimento individual ou de 
grupos de estudos; auxiliar nas aulas práticas em laboratórios; Desenvolver exercícios para os demais alunos, 
além de postar  a resolução de tais atividades.
O cronograma das aulas irá depender do horário alocado na disciplina no semestre em questão. O aluno também deverá 

dispor de duas tardes (no mínimo) para atendimento individual ou em grupos.

Avaliação de desempenho do monitor
A avaliação de desempenho do monitor irá se dar através do envio de formulário avaliativo aos alunos por ele auxiliados, além 
de relatórios de atividades que deverão ser desenvolvidos pelo monitor.
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Nome e Assinatura do Professor(a) Orientador
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