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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: VAGNER HERCULANO DE SOUZA 

Centro: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  Núcleo: NEAD Curso: GESTÃO HOSPITALAR 

Disciplina: GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES Qtd de vagas total: 1 Anual ( ) Semestral (x )  

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. Modelos de gestão.  
 

2. Terceirização/ quarteirização.  
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
1. Modelos de Gestão. Adriano Stadler & Marcia Valéria Paixão. Instituto Federal do Paraná. Coritiba, 2012. 

Disponível em http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/modelos_gestao.pdf , 15/12/2019 
as 13 horas. 

2. Lei de Terceirização. Brasil, Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2017/Lei/L13429.htm , 15/12/2019 as 10 horas 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Professor Orientador 

Maceió, ____/_____/_____  
 

http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/modelos_gestao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13429.htm
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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: VAGNER HERCULANO DE SOUZA 

Centro
: 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  Núcleo: NEAD Curso: GESTÃO HOSPITALAR 

Disciplina: GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES I 
Qtd de vagas total: 
1 

Anual ( ) 
Semestral ( x 
)  

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 

Participação da aula inaugural do semestre. acompanhamento das atividades avaliativas, participação dos fóruns, aplicação 

das avaliações semestrais. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 
Horário não definido. Será estabelecido junto com o professor a carga horária semanal de acordo com as atividades da 

disciplina. 

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER 

Atividades em laboratórios: (  )sim   ( x ) não  

Atividades de campo: ( x )sim   (  ) não  

Atividades em biblioteca: (  )sim   ( x ) 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: o monitor desenvolverá conhecimento sobre  

Conhecimentos (Introdução à gestão de serviços hospitalares, Modelos de gestão de serviços de saúde, 
Especificidades do serviço, Contratos, Terceirização/quarteirização de serviços, Indicadores de desempenho e 
Custo benefício.  
Habilidades: Ser capaz de implantar modelo de gestão de serviços em uma unidade hospitalar, ser capaz de aplicar 
as diferentes técnicas e ferramentas que podem ser úteis para uma condução eficaz dos serviços em organizações 
hospitalares. 
Atitudes: Criar alianças para a gestão de serviços, Ter uma visão ampla do negócio, Comunicar-se bem com as 
diversas chefias dos serviços e Ter um perfil empreendedor. 
 

Atividades destinadas ao monitor: Acompanhar os alunos no ambiente virtual de aprendizagem, participará dos fóruns de 
discussão sobre os conteúdos programáticos, participará das atividades de aula presencial e possíveis visitas técnicas.  

Avaliação de desempenho do monitor: Avaliação contínua a partir da participação das distintas atividades da disciplina. O 
feedback será realizado periodicamente após cada atividade desenvolvida. Quinzenalmente será realizado uma reunião de 
alinhamento sobre conteúdos e procedimentos metodológicos. 
 

 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Professor(a) Orientador 
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