
FORM.MGG.41 – VERSÃO 01 

 

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: José Claudio da Silva 

Centro: CCI Núcleo: NUCIB Curso: 

MEDICINA, FISIOTERAPIA, 

FONOAUDIOLOGIA, 
TERAPIA OCUPACIONAL E 

ENFERMAGEM 

Disciplina: FISIOLOGIA HUMANA Qtd de vagas total: 5 
Anual 

(x) 
Semestral ( )  

Exclusiva do Curso (  ) 

Compartilhada (X) 

Se compartilhada, 

Informar nº de 
vagas por curso: 1 

(   ) Alimentos ___  ( 1  ) Enfermagem __ (   ) Física ___ (  1 ) Fisioterapia___ 
( 1  ) Fonoaudiologia___ (   ) Gestão Hospitalar ___ (   ) Matemática ___ 

( 1  ) Medicina ___ ( 1  ) Terapia Ocupacional ___ (   ) Radiologia___ 
(   ) Segurança no Trabalho ___ (   ) Sistemas para Internet ___ 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA (Máximo de cinco conteúdos) 

� Neurotransmissão: potencial de ação neural, sinais elétricos, transmissão sináptica e neuromuscular; 
 

� Introdução ao sistema endócrino: conceituação, classificação e mecanismo de ação hormonal; 
 

� Ciclo cardíaco; 
 

� Mecânica ventilatória: volumes e capacidades pulmonares; 
�  
� Fluxo sanguíneo renal; filtração glomerular. 

 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Costanzo, L.S. – Fisiologia – Ed. Guanabara Koogan, 1999. 
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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: José Claudio da Silva 

Centro: CCI Núcleo: NUCIB Curso: 

MEDICINA, FISIOTERAPIA, 
FONOAUDIOLOGIA, 
TERAPIA OCUPACIONAL E 
ENFERMAGEM 

Disciplina: FISIOLOGIA HUMANA 
Qtd de vagas 
total: 5 

Anual 
(x) 

Semestral ( )  

Exclusiva (  )  
Compartilhada (X) 

Se compartilhada, 
Informar nº de vagas por curso: 1 

(   ) Alimentos ___  ( 1  ) Enfermagem __ (   ) Física ___ (  1 ) 
Fisioterapia___ 
( 1  ) Fonoaudiologia___ (   ) Gestão Hospitalar ___ (   ) Matemática 
___ 
( 1  ) Medicina ___ ( 1  ) Terapia Ocupacional ___ (   ) Radiologia___ 
(   ) Segurança no Trabalho ___ (   ) Sistemas para Internet ___ 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA 

Dar auxílio ao professor nas aulas práticas de fisiologia humana, auxiliar os alunos com atividades de revisão das aulas 

teóricas já realizadas em sala de aulas, seja utilizando atividades discursivas, discursão de material didático ou estudos 

dirigidos. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA  
TERÇA E QUINTAS-FEIRAS DAS 14 ÀS 16 HORAS : 4 HORAS SEMANAIS 

TIPOS DE ATIVIDADES QUE O MONITOR IRÁ DESENVOLVER 

Atividades em laboratórios: ( X ) 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:   

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITOR 
 

O monitor terá algumas atividades referente as suas atribuições, mas que não prejudicará seu desempenho acadêmico. As atribuições serão 

de acordo com o plano de trabalho proposto abaixo:  

Quando houver, deve dar suporte com participações nas aulas práticas de Fisiologia Humana (de acordo com o cronograma de cada curso de 

graduação); 

2 horas e 2 vezes por semana (semanalmente) dar suporte na discussão/revisão dos assuntos com os alunos; 

Desenvolver atividades de pesquisa com os alunos, seja na elaboração de projetos com orientador; 

Apresentar seminário de projeto de pesquisa com o orientador nas reuniões de pesquisa com os demais alunos e orientador. 

Dar suporte na discussão/revisão dos assuntos com os alunos, assim como nas participações em práticas. 

OBS: no período de pandemia as reuniões com orientador, bem como a assistência ao aluno pode ser de forma remota. 

Atividades destinadas ao monitor (Detalhar as atividades a serem desenvolvidas, informando o cronograma de realização e 
metodologia): 
Dar suporte com participações nas aulas práticas; 

Dar suporte na discussão/revisão dos assuntos com os alunos; 

Desenvolver atividades de pesquisa com os alunos, seja na elaboração de projetos com orientador; 

Dar suporte na discussão/revisão dos assuntos com os alunos, assim como nas participações em práticas. 
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Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação): 
 
Através da participação (assiduidades) nas atividades, assinatura de lista de presença, feedback nas reuniões. 
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