
 

FORM.MGG.41 – VERSÃO 01 

 

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: José Roberto de Oliveira Ferreira 

Centro: Ciências Integradoras Núcleo: NUCIB Curso: Enfermagem 

Disciplina: Farmacologia Qtd de vagas total:2 Anual (X) Semestral (  )  

Exclusiva do Curso ( X ) 
Compartilhada (  ) 

Se 
compartilhada, 
Informar nº de 
vagas por curso: 

(   ) Alimentos ___  (   ) Enfermagem __ (   ) Física ___ (   ) Fisioterapia___ 
(   ) Fonoaudiologia___ (   ) Gestão Hospitalar ___ (   ) Matemática ___ 
(   ) Medicina ___ (   ) Terapia Ocupacional ___ (   ) Radiologia___ 
(   ) Segurança no Trabalho ___ (   ) Sistemas para Internet ___ 

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

1. Farmacocinética 
2. Farmacodinâmica 
3. Colinérgicos e Anticolinérgicos 
4. Adrenérgicos e Antiadrenérgicos 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. BRUNTON, L. As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman & Gilman. 12. ed. Rio de Janeiro:  
McGraw Hill, 2012.    
2. WHALEN, K.; FINKEL, R.; PANAVELIL, T. A. Farmacologia ilustrada. 6. edição Artmed, 2013.  
3. KATSUNG, B. Farmacologia Básica e Clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005  
 
 
 

 

 

 

 
 
 

_______________________________ 
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: José Roberto de Oliveira Ferreira 

Centro: Ciências Integradoras Núcleo: NUCIB Curso: Enfermagem 

Disciplina: Farmacoogia Qtd de vagas total:2 Anual (X) Semestral (  )  

Exclusiva ( X ) Compartilhada (  
) 

Se compartilhada, 
Informar nº de vagas por curso: 

(   ) Alimentos ___  (   ) Enfermagem __ (   ) Física ___ (   ) Fisioterapia___ 
(   ) Fonoaudiologia___ (   ) Gestão Hospitalar ___ (   ) Matemática ___ 
(   ) Medicina ___ (   ) Terapia Ocupacional ___ (   ) Radiologia___ 
(   ) Segurança no Trabalho ___ (   ) Sistemas para Internet ___ 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

- Auxiliar os alunos da disciplina em metodologias ativas desenvolvidas em sala de aula 

- Colaborar nos seminários da disciplina 

- Incentivar a turma a se manter atualizada nas abordagens terapêuticas  

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 
Segunda-feira: Manhã – Planejamento 

Sexta-feira: Manhã (8 – 12), atividade em sala e/ou retirar dúvidas alunos 

*Todos os horários são suscetíveis a melhor manejo entre Orientador e Monitor, sendo a sexta-feira a 

exceção. Porque neste dia são ministradas as aulas de Farmacologia.  

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER 

Atividades em 
laboratórios: 

( X )sim   (  ) 
não 

Para as práticas a serem implementadas 

Atividades de campo: (  )sim   ( X ) 
não 

 

Atividades em biblioteca: ( X )sim   (  ) 
não 

Momento para retirar dúvidas de alunos 

Atividades de extensão: (  )sim   ( X ) 
não 

 

Atividades de pesquisa: ( X )sim   (  ) 
não 

Serão incentivados a desenvolver pesquisa 

Atendimento ao aluno: (X  )sim   (  ) 
não 

Na biblioteca em horário combinado com os alunos 

Outras atividades:  Criar, manter e atualizar Instagram da disciplina 

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITOR 
Objetivos (Quais conhecimentos, habilidades e atitudes de aprendizagem terão desenvolvido ao final da monitoria) 
- Proatividade 
- Capacidade de análise e crítica 
- Aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos em Farmacologia e na atividade de docência 

Atividades destinadas ao monitor (Detalhar as atividades a serem desenvolvidas, informando o cronograma de realização e 
metodologia) 
- Orientar os alunos nas atividades teórico-práticas 
- Participar das atividades em sala de aula e laboratório 
- Manter e atualizar o Instagram da disciplina 
- Efetuar o controle dos atendimentos e atividades desenvolvidas, visando a obtenção de subsídios para a 
elaboração do Relatório Final da monitoria. 

Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação) 
- Interação do Monitor com os alunos 
- Proatividade 
- Relatório de atividades  

 

 

 

Nome e Assinatura do Professor(a) Orientador 
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