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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: Monique Carla da Silva Reis 

Centro: CCS Núcleo: NUPROP Curso: Terapia Ocupacional 

Disciplina: Tecnologia Assistiva I 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. Realidade Virtual 
 
2. Adapatções de baixo custo 
 
3. Adaptação veicular 
 
4. Design Universal 
 
5. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

HOHMANN, P.; CASSAPIAN, M., R. Adaptaço2es de baixo custo: uma revisão de literatura da utilização por terapeutas 
ocupacionais brasileiros. Revista de Terapia Ocupacional da USP, v.22, n.1 p.10-18 2011. 
 
TERAPIA OCUPACIONAL – UFPR. Guia de Direção veicular e deficiência física. 
 
CALANA, T.L., NOGUEIRA, D.L., LIMA, A.C.D. A realidade virtual e seu uso como recurso terapêutico ocupacional: revisão 
integrativa. Cad. Ter, Ocup. UFSCar, v. 24, n. 3, p. 575-589, 2016. 
 

FRANCISCO, P.C.M.; MENEZES, A.,M. Designe universal, acessibilidade e espaço construído. Construindo, Belo 

Horizonte, v.3, n.1, p.25-29, 2011 
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_______________________________ 
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: Monique Carla da Silva Reis 

Centro: CCS Núcleo: NUPROP Curso: Terapia Ocupacional 

Disciplina: Tecnologia Assistiva I 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 aluno deverá contribuir com as atividades teórico/práticos do módulo, assim como colaborar com a 

administração do blog, destinado a trabalhar a produção material. 

 

 

 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 
Quinta das 8-12 horas da manhã. 

 

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER 

Atividades em laboratórios: ( x)sim   (  ) não Laboratório de órtese e prótese 

Atividades de campo: (x )sim   (  ) não  

Atividades em biblioteca: (  )sim   (  ) não  

Atividades de extensão: (  )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) 
O aluno deverá ser capaz de contribuir com as práticas, desenvolvendo habilidades pedagógicas, assim como, postura frente 

aos colegas, desenvolvimento de pesquisa e criatividade. 

Atividades destinadas ao monitor (Detalhar as atividades a serem desenvolvidas, informando o cronograma de realização e 
metodologia) 
O monitor deverá contribuir com organização e divisão das turmas nas aulas práticas, auxiliar no manejo de 

materiais e equipamentos e colaborar com o desenvolvimento de pesquisas na áera. 

 

Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação) 
O critério de avaliação será com base na participação, comprometimento e colaboração. 
 

 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Professor(a) Orientador 
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