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Resultado do Edital nº 006/2021 – Projetos para o Programa de Monitoria 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

01 Educação Física Monitoria em Futebol e Futsal. 
 

Alyson Felipe da Costa Sena Deferido 

JUSTIFICATIVA: A monitoria é uma atividade complementar de ensino e aprendizagem, que visa fornecer elementos que colaborem na formação 
de profissionais através de uma aula diferenciada, visando o aprofundamento na área de interesse, realização de projetos e vivência docente 
supervisionada. Discursão do futebol e futsal como desporto. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

02 Educação Física Monitoria Fundamentos teóricos 
metodológicos da Ginastica. 

Pedro Victor Nogueira Telles Deferido 

JUSTIFICATIVA: O programa de ensino de Graduação, tem a finalidade de contribuir com a formação discente e incentivar à docência, integrando 
as atividades de ensino, pesquisa e extensão que possibilitem conhecimentos dos fundamentos teóricos, metodológicos da Ginastica.  
 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

03 Educação Física Monitoria em Fisiologia do Exercício. 
 

Elaine Paiva Vieira Deferido 

JUSTIFICATIVA: A monitoria é uma atividade completar, que contribui para a formação integrada do discente e, sua finalidade é contribuir para 
despertar o interesse dos discentes na atividade docente, por meio de um dinâmica de aula diferenciada, visando o aprofundamento na área de 
interesse, realização de projetos, além de possibilitar a vivência docente supervisionada e na prática. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

04 Fisioterapia Habilidades Terapêuticas 2. Naiana Deodato da Silva Deferido 

JUSTIFICATIVA: O foco da disciplina Recursos e Habilidade Fisioterapêuticas II é contemplar fundamentos das técnicas e procedimentos 
terapêuticos manuais e mecânicos, abordar a anatomia e fisiologia com ênfase no tratamento fisioterapêutico, onde o monitor irá demonstrar 
técnicas manuais para os alunos. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

05 Fisioterapia Monitoria da Disciplina de Fisioterapia 
Pediátrica. 

Sara Ferreira Coelho Deferido 
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JUSTIFICATIVA: A monitoria proporciona ao aluno oportunidades para criar habilidades relacionada á docência, colaborar com o processo de 
ensino e aprendizagem dos alunos monitorados, e com o crescimento pessoal e profissional do aluno monitor, desenvolvendo responsabilidade, 
cooperação, autonomia e participação. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

06 Fisioterapia Projeto de Monitoria - Reumatologia Breno Dias Indeferido – Não 
possui parecer do 
colegiado de curso. 

JUSTIFICATIVA: Projeto sem parecer do Colegiado de Curso – item 6.2. do edital. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

07 Enfermagem Projeto de Monitoria – Enfermagem 
cuidados cirúrgicos. 

Ediuene Costa Souza Deferido 

JUSTIFICATIVA: A monitoria é um serviço de apoio pedagógico, que possibilitará um momento extra para sanar dúvidas, com vistas a facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem, vivenciando atividades, a dinâmica e as técnicas praticadas no centro cirúrgico. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

08 Enfermagem Projeto de Monitoria – Bases Morfológicas. Edjane Mayara Ferreira Cunha Deferido 

JUSTIFICATIVA: A monitoria se constitui como um movimento de aprimoramento de ensino-aprendizagem com o objetivo de cooperar 
na construção do conhecimento do discente. Com a formação de três turmas se faz necessário a seleção de dois monitores para que haja um 
acompanhamento adequado dos alunos. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

09 Enfermagem Projeto de Monitoria – Bases 
Metodológicas e técnicas do cuidar. 

Brenda Kelly da Silva Monte Deferido 

JUSTIFICATIVA: A monitoria é uma estratégia pedagógica que visa dirimir as dificuldades e obstáculos dos objetivos propostos, com técnicas a 
serem desenvolvidas, além de oportunizar o contato com os monitores e aquisição de competências e habilidades do cuidar, técnicas de didática 
e docência. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

10 Enfermagem Projeto de Monitoria –  

Bases  morfológicas e funcionais II 
Angélica Cristina Lima Moura  

 

Deferido 

JUSTIFICATIVA: A monitoria é uma estratégia pedagógica que visa dirimir as dificuldades e obstáculos dos objetivos propostos, com técnicas a 
serem desenvolvidas, além de oportunizar o contato com os monitores e aquisição de competências e habilidades do cuidar, técnicas de didática 
e docência. 

*OBS: Sem custos para a IES. 
 



 
*OBS: Sem custos para a IES. 
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