PROGRAMA DE MONITORIA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO 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/Disciplina Compartilhadas), para que os mesmos encaminhem
à Supervisão de Apoio à Gestão Acadêmica/PROEG.

ORIENTADOR PROPONENTE
Nome:
Magda Fernanda Lopes de Oliveira Andrade, Carlos Frederico de Oliveira Alves e Jarbas de Góes Nunes
Centro: CCI
Núcleo:
NUCISP
Curso:
TO, Fisio, Fono, Med
Disciplina: Fundamentos do Trabalho, Ética e Tecnologias em Saúde
Qtd de vagas total: 08
Anual ( ) Semestral (x)
( 02 ) Medicina ___ ( 02 ) Fisioterapia___ (02 ) Fonoaudiologia___ ( )
Se compartilhada,
Exclusiva do Curso ( )
Enfermagem __
Informar nº de
Compartilhada ( x)
(02) Terapia Ocupacional___ ( ) Radiologia___ ( ) ADS___ ( ) Sistemas
vagas por curso:
Biomédicos___ ( ) Processos Gerenciais___

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA (Máximo de cinco conteúdos)
1. Reestruturação Produtiva e Precarização do Trabalho em Saúde;
2. Humanização do Cuidado na Saúde: Política Nacional de Humanização (PNH) e o trabalho na equipe
multiprofissional;
3. Fundamentos da Clínica Ampliada: Acolhimento, Matriciamento, Co-gestão do cuidado e Projeto Terapêutico
Singular (PTS).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Clínica
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Humanização da Atenção e Gestão do SUS – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf.
PEREIRA, Isabel Brasil. Dicionário da educação profissional em saúde (verbetes: Reestruturação Produtiva e
Precarização do trabalho em saúde) / Isabel Brasil Pereira e Júlio César França Lima. 2.ed. rev. ampl. - Rio de Janeiro:
EPSJV, 2008. Disponível em: http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/
SAES, Sandra de Oliveira; RAYS, José; GATTI, Márcia Ap. Nuevo. Acolhimento, alteridade e estratégia da saúde da
família. Salusvita, Buru, v. 30, n. 3, p. 203-214, 2011. Disponível em:
www.usc.br/biblioteca/salusvita/salusvita_v30_n3_2011_art_05.pdf.

_______________________________
Assinatura do Professor Orientador
Maceió, ____/_____/_____

PROGRAMA DE MONITORIA
PLANO DE TRABALHO PARA O PROCESSO SELETIVO 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/Disciplina Compartilhadas), para divulgação entre os candidatos
ao processo seletivo de Monitoria para a referida Unidade Curricular.

PLANO DE TRABALHO DE MONITORIA
ORIENTADOR PROPONENTE
Nome:

Magda Fernanda Lopes de Oliveira Andrade, Carlos Frederico de Oliveira Alves e Jarbas de Góes Nunes.

Centro:

CCI

Disciplina:

Núcleo:
Fundamentos do Trabalho, Ética e Tecnologias em Saúde.

Exclusiva ( ) Compartilhada (x)

Se compartilhada,
Informar nº de vagas por curso: 02

NUCISP

Curso:
TO, Fisio, Fono, Med
Qtd de vagas total:
Anual ( )
Semestral ( x )
08
(02 ) Medicina ___ (02 ) Fisioterapia___ ( 02) Fonoaudiologia___
( ) Enfermagem __ ( 02 ) Terapia Ocupacional___ ( ) Radiologia___
( ) ADS___ ( ) Sistemas Biomédicos___ ( ) Processos Gerenciais___

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
As atividades serão desenvolvidas durante as quintas-feiras, de 07 às 10h, em sala de aula ou no campo
prático (quando puder), além de sugestões de leitura para o domicílio, visando ao aprofundamento e à aquisição de
novos conhecimentos.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
Quinta- feira, 07 às 10h.

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

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

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITOR
Objetivos (Quais conhecimentos, habilidades e atitudes de aprendizagem terão desenvolvido ao final da monitoria)
Na área de conhecimentos, deverá subsidiar o aluno com fundamentos teóricos, práticos e metodológicos
para compreensão dos processos de trabalho em saúde. Em habilidades, facilitar ao futuro profissional de saúde a
aquisição de aptidão referente ao trabalho interdisciplinar, multiprofissional e colaborativo no uso das tecnologias
do cuidado em saúde, além do desenvolvimento da comunicação, sem hierarquias para a atenção à saúde, gestão
e liderança emancipatória. Referente aos objetivos de atitudes, favorecer os aspectos atitudinais inerentes ao
cuidado de si e do outro, à alteridade, na relação interprofissional e com os usuários em geral, às políticas
afirmativas e complementares com base nos princípios da equidade, da igualdade e da universalidade, no
comprometimento do profissional com a implementação plena da doutrina do SUS.

Atividades destinadas ao monitor (Detalhar as atividades a serem desenvolvidas, informando o cronograma de realização e
metodologia)
- Acompanhamento dos professores e dos alunos durante as quintas-feiras, de 07 às 10h, com participação
ativa nas atividades desenvolvidas, tanto em sala de aula como no campo prático;
- Orientação aos alunos na realização das atividades propostas (resumos, resenhas críticas, relatórios,
seminários, dramatizações, discussões de casos, dinâmicas etc.);

- Atividade de aprofundamento teórico dos temas abordados pelo Módulo para desenvolvimento de pesquisa
e projeto de extensão.

Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação) –
A avaliação será diária e contínua com observação de aspectos como assiduidade, organização,
dinamismo, dedicação, capacidade dialógica e aprofundamento teórico.

Nome e Assinatura do Professor(a) Orientador

