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:
Centro:
Disciplina:

Adriana Reis de Barros
CCS

Núcleo:

Atividade Humana 4

Exclusiva do Curso (x )
Compartilhada ( )

Se
compartilhada,
Informar nº de
vagas por curso:

(
(
(
(

NUSAI

Curso:

Terapia Ocupacional
Anual ( Semestral (X
Qtd de vagas total:2
)
)

) 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.Conceito e aplicabilidade de Grupo Terapêutico em Terapia Ocupacional
2.Análise de Atividade como base na teoria
3.Análise de atividade com base em ocupação e habilidades envolvidas no seu desempenho, e os vários significados
culturais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AOTA. Estrutura da prática da Terapia Ocupacional: domínio & processo - 3ª ed. traduzida. Revista De Terapia
Ocupacional Da Universidade De São Paulo, v.26 ,1-49, 2015.
MAXIMINO, V., Liberman Flavia e ORG. GRUPOS E TERAPIA OCUPACIONAL: Formação, Pesquisa e Ação. São Paulo,
Summus Ed. 2015.
YALON, I. D.; MOLYN, L. Psicoterapia de grupo: teoria e prática Porto Alegre: Artmed, 2006.
PAGANIZZI l. Y.,et al. Terapia Ocupacional Psicossocial. Encenarios Clinicos Y Comunitários. Madrid: Docta Ediciones,
2014.

FORM.MGG.41 – VERSÃO 01

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:

Adriana Reis de Barros

Centro:

CCS

Disciplina:

Núcleo:
Atividade Humana 4

Exclusiva (X ) Compartilhada
( )

Se compartilhada,
Informar nº de vagas por curso:

NUSAI

Curso: Terapia Ocupacional
Qtd de vagas
Anual ( ) Semestral (X )
total:2
( ) Alimentos ___ ( ) Enfermagem __ ( ) Física ___ ( )
Fisioterapia___
( ) Fonoaudiologia___ ( ) Gestão Hospitalar ___ ( ) Matemática
___
( ) Medicina ___ ( ) Terapia Ocupacional ___ ( ) Radiologia___
( ) Segurança no Trabalho ___ ( ) Sistemas para Internet ___

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
Os monitores deveram acompanhar as aulas, orientar os alunos durante a criação e produção de recursos solicitados.
Acompanhar a produção de trabalhos e avaliações.
Participar , de reuniões semanais sobre a dinâmica e atividades oferecidas no módulo.
Participação na elaboração dos planos de aula.
Acompanhar e organizar as frequências durante as aulas.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
TERÇA E QUINTA 10 às 12 HORAS

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER
Atividades em laboratórios:
Atividades de campo:
Atividades em biblioteca:
Atividades de extensão:
Atividades de pesquisa:
Atendimento ao aluno:
Outras atividades:

( )sim ( ) não
( )sim ( ) não
( )sim ( ) não
( x )sim ( ) não
(x )sim ( ) não
(x)sim ( ) não

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITOR
Objetivos
Objetivo de preparação para docência como preparar aula com o exercício de metodologia ativas bem como ampliar o
conhecimento na área
Ampliar o conhecimento do uso de tecnologia da informação para utilização nas aulas

Atividades destinadas ao monitor
Participar das aulas do modulo quita feira das 10 as 12 h
Participar das atividades de orientação e acompanhamento da monitoria as terças ( 15 às 17h)
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Avaliação de desempenho do monitor
A avaliação se dará de forma contínua ao longo do semestre. Será pontuado sua capacidade de organizar e elaborar conteúdos
complementares conforma programação
Ao final será solicitado um relatório de atividades em relato de experiencia como monitor(a)
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