CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (APENAS MONITORIAS
SEMESTRAIS)
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:

Eden Erick Hilario Tenorio de Lima

Centro:

CCI

Núcleo:

Disciplina:

Metodologia da Pesquisa
Se
Exclusiva do Curso ( )
compartilhada,
Compartilhada (x)
Informar nº de
vagas por curso:

NUCISP

Alimentos, Radiologia,
Segurança no Trabalho e
Sistemas para Internet
Qtd de vagas total: 2 Semestral (x)
Curso:

2 vagas para todos os cursos tecnológicos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA (Máximo de cinco conteúdos)
1. Conceitos iniciais sobre ciência, metodologia e pesquisa
2. Leitura, análise e interpretação de textos
3. Revisão sistemática
4. Elementos do projeto de pesquisa
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes metodológicas: elaboração de revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos
randomizados. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.
DESLANDES, Suely Ferreira. O projeto de pesquisa como exercício científico e artesanato intelectual. MINAYO, Maria Cecília de
Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 28. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. P. 31-60.

DINIZ, Célia Regina; SILVA, Iolanda Barbosa da. Leitura: análise e interpretação. In: Metodologia científica. Campina
Grande; Natal: UEPB/UFRN, 2008.
GERHARDT, Tatiana Engel; SOUZA, Aline Corrêa. Aspectos teóricos e conceituais. In: GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA,
Denise Tolfo. (Orgs.). Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. P. 12-29.
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PLANO DE TRABALHO DE MONITORIA (APENAS MONITORIAS SEMESTRAIS)
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:

Eden Erick Hilario Tenorio de Lima

Centro:

CCI

Disciplina:

Núcleo:

NUCISP

Qtd de vagas
total: 2

Metodologia da Pesquisa
Se compartilhada,
Informar nº de vagas por curso:

Exclusiva ( ) Compartilhada (x )

Curso:

Alimentos, Radiologia,
Segurança no Trabalho e
Sistemas para Internet
Semestral ( x )

2 vagas para todos os cursos tecnológicos.

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
As/os monitoras/es selecionadas/os deverão acompanhar o desenvolvimento da turma; realizarão encontros com as/os
alunas/os para auxiliá-las/os no aprendizado dos conteúdos trabalhados em aula; auxiliarão na produção de trabalhos;
ministrarão aulas coordenadas pelo professor; auxiliarão na elaboração e correção de avaliações.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA
Em horários a combinar com as/os discentes solicitantes de auxílio e com o professor para reuniões de planejamento, formação
e organização.

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

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MONITOR
Objetivos (Quais conhecimentos, habilidades e atitudes de aprendizagem terão desenvolvido ao final da monitoria)
Aprofundar conhecimentos relacionados à disciplina.
Desenvolver habilidades de liderança e organização do trabalho docente.
Desenvolver habilidade de condução de aulas.

Atividades destinadas ao monitor (Detalhar as atividades a serem desenvolvidas, informando o cronograma de realização e
metodologia)
Planejamento de atividades de auxílio (estudos individuais, coletivos e dirigidos pelo professor).
Atendimento individual e coletivo de discentes que solicitem.
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Ministração de aulas coordenadas pelo professor.
Organização de eventos (palestras, mesas redondas, dentre outros) de pequeno porte com a temática da disciplina.
Auxílio ao docente na elaboração de provas.
Auxílio na realização de trabalhos das/os discentes.

Todas as atividades serão desenvolvidas ao longo do semestre letivo, com prazos a combinar com o professor e de acordo com
as demandas apresentadas pela turma.

Avaliação de desempenho do monitor (Informar como será o processo de avaliação)
As/os monitoras/es serão avaliadas/os a partir dos seguintes critérios:
- intervenções pertinentes durante as aulas;
- desenvolvimento das aulas previamente definidas pelas/os docentes;
- acompanhamento e disponibilidade para o atendimento às necessidades de aprendizado da turma;
- assiduidade às reuniões convocadas pelas/os docentes;
- auxílio na elaboração e correção de atividades.
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