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:

Rosana C. de Barros Correia

Centro:

CCS

Disciplina
:

Núcleo: NUSMIADE

Disciplina Eletiva Tópicos Especiais em Terapia
Ocupacional

Exclusiva do Curso (X )
Compartilhada ( )

S
e
compartilhada
,
Informar nº de
vagas por
curso:

Curso:
Qtd de vagas total:
02

Terapia Ocupacional
Anual ( Semestral (
)
X)

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

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA (Máximo de cinco conteúdos)
1. Avaliação da conduta visual
2.Medida do processamento sensorial- SPM
3. AIMS - Escala Motora de Alberta

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Textos disponibilizados durante a disciplina .
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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:

Rosana C. de Barros Correia

Centro
:

CCS

Disciplina:

Núcleo:

NUSMIADE

Qtd de vagas
total:02

Tópicos Especiais em Terapia Ocupacional

Exclusiva ( X)
Compartilhada ( )

Se compartilhada,
Informar nº de vagas por curso:

Curso:

Terapia Ocupacional
Anual
()

Semestral ( X
)

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

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
Auxiliar o docente nas tarefas didáticas, sob supervisão direta do mesmo;
Auxiliar os discentes na realização de trabalhos teóricos, práticos e experimentais, podendo
estar integrado com a pesquisa e a extensão compatíveis com seu grau de conhecimento;
Reunir-se sistematicamente, através do Google Meet e sempre que necessário com o Docente
Orientador para analisar, discutir, programar e avaliar seu desempenho;
Conhecer os termos e as exigências da legislação vigente referente às atividades de monitoria;
Participar das atividades de monitoria promovidas pela PROEG;
HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
Segunda das 16h as 18h

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:

( )sim ( ) não

Atividades de pesquisa:

( X )sim ( ) não

Atendimento ao aluno:

( X )sim ( ) não

Outras atividades:

X

Elaboração de Quiz; participação em aula on-line ……
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DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITOR
Objetivos:

Proporcionar o monitor a sedimentar o conteúdo teórico prático que vivenciou no ano anterior;
Favorecer o exercício do raciocínio lógico, voltado a Terapia Ocupacional;
Proporcionar o monitor observar e poder exercitar o ensinar o outro, um conteúdo por ele já
vivenciado;
Exercitar atitudes éticas;

Atividades destinadas ao monitor:

Participar da elaboração das aulas teóricas; assistir as aulas teóricas on-line; colaborar na
elaboração das provas; participar colaborando nas atividades praticas on-line. Em todas as
atividades o monitor receberá orientação e supervisão do Professor.
Avaliação de desempenho do monitor:

Frequência, pontualidade, interesse e participação nas atividades desenvolvidas, relação teria prática e questões éticas. Posteriormente será elaborado ficha avaliativa.
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