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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: Regina Nunes da Silva 

Centro: Centro de Educação a Distância Núcleo: NEAD Curso: Gestão Hospitalar 

Disciplina: Políticas de Saúde no Brasil Qtd de vagas total: 01 Anual ( ) Semestral (x  )  

Exclusiva do Curso (  ) 
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. Evolução Histórica das Políticas de Saúde no Brasil; 
2. Os paradigmas de Saúde; 
3. Política Nacional de Humanização; 
4. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Sugestões: 

CARVALHO, Antonio Ivo de. Determinantes sociais, econômicos e ambientes da saúde. Antonio Ivo de 

Carvalho. Fund Oswaldo Cruz, p 19-38, 2013. 

JÚNIOR, Aylton e JÚNIOR, Luiz Cordini. Políticas Públicas de Saúde no Brasil. Revista Espaço para a 

Saúde, Londrina, v.8, nº.1, p 13-19, 2016. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE; SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE; NÚCLEO TÉCNICO DA POLÍTICA NACIONAL DE 
HUMANIZAÇÃO. Monitoramento e avaliação na política nacional de humanização na rede de atenção e gestão 
de SUS: manual com eixos avaliativos e indicadores de referencia. 2. ed. Brasília , 2006. 
PAIM&COLS. O Sistema de Saúde Brasileiro. Séries, 2011. 

PINTO, Terezinha de Jesus Andreoli et al. Sistema de Gestão Ambiental. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2009. 

POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL: um século de luta pelo direito à saúde. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=YmUsYSpi-GQ. Acesso em: 15 fev. 2019. 
SANTOS, Jair Lício Ferreira; WESTPHAL, Maria Faria. Práticas Emergentes de um novo paradigma de saúde: o 
papel da universidade. Estudos Avançados, 13 (35), 1999. 
 

 

 

 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Professor Orientador 

Maceió, ____/_____/_____  
 

https://www.youtube.com/watch?v=YmUsYSpi-GQ
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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: Regina Nunes da Silva 

Centro: Centro de Educação a Distância Núcleo: NEAD Curso: Gestão Hospitalar 

Disciplina: Políticas de Saúde no Brasil Qtd de vagas total: 01 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 ativa na aula inaugural, em chat da disciplina e Fóruns; 
Discussão com docente de estratégias para otimizar o aprendizado; 
Elaboração de material para a turma nas oficinas; 
Colaboração na execução de oficinas ofertadas pela disciplina aos sábados; 
Colaboração na elaboração de pesquisas solicitadas na disciplina; 
Colaboração na aplicação das provas presenciais da disciplina; 
Elaboração de relatório ao final da monitoria. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 
Será aos sábados, no período diurno na  Uncisal. 

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER 

Atividades em laboratórios: (  )sim   (  ) não  

Atividades de campo: (  )sim   (  ) não  

Atividades em biblioteca: ( x )sim   (  ) não  

Atividades de extensão: ( x )sim   (  ) não  

Atividades de pesquisa: ( x )sim   (  ) não  

Atendimento ao aluno: ( x )sim   (  ) não  

Outras atividades:   

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITOR 
Objetivos (Quais conhecimentos, habilidades e atitudes de aprendizagem terão desenvolvido ao final da monitoria) 
Associar os aspectos sócio-históricos com as Políticas de Saúde no Brasil; 

Correlacionar os fatores socio-econômicos com a realidade da política pública contemporânea; 

Compreender a importância da Humanização na Gestão Hospitalar; 

Conhecer as políticas nacionais sobre humanização e sua aplicabilidade. 
Explorar o olhar sobre o processo de gerenciamento do ambiente hospitalar com base em análise nos contextos econômicos, políticos 

e sociais; 

Fomentar uma visão crítica sobre os paradigmas de saúde; 

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

Monitoria – Políticas de Saúde no Brasil - 2020.1 

Atividade/Mês Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. 

Participação ativa na aula inaugural, em chat da disciplina e Fóruns; x x x x   

Discussão com docente de estratégias para otimizar o aprendizado; x x x x x x 

Elaboração de material para a turma nas oficinas; x x x x   

Auxiliar na execução de oficinas ofertadas pela disciplina aos sábados;  x x x x  

Auxiliar na elaboração de pesquisas solicitadas na disciplina;  x x x x  
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Auxiliar na aplicação das provas presenciais da disciplina    x x  

Elaboração de relatório ao final da monitoria.     x x 

Os encontros da docente com o monitor serão também aos sábados, pela manhã, para planejamento das atividades. 

Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação) 
Assiduidade; 
Pontualidade na realização das atividades; 
Pro atividade; 
Organização; 
Liderança; 
Atitude; 
Conhecimento Científico; 
Iniciativa; 
Postura Ética; 
Maturidade pessoal e profissional. 

 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Professor(a) Orientador 
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