
Bolsista Voluntário
Ensino, pesquisa e extensão em zoologia dos invertebrados: a importância da 

coleção didática de zoologia 
Garanhuns                     Zoologia dos Invertebrados 1 1

Iogurte de extrato hidrossolúvel de soja rico em fibras e antioxidantes de bagaço 

de uva Cabernet Sauvignon proveniente da produção de vinhos e sucos da região 

do Submédio São Francisco

           Petrolina                    Técnica Deitética 1 -

Monitoria de Psiquiatria              FCM                     Prática Médica VIII ( Psiquiatria) 1 -
Território sociossanitário locus  de gestão, assistência, ensino e pesquisa para a 

construção do conhecimento na área da saúde coletiva
             FCM                    Saúde da Comunidade 1 1

Monitoria de Citologia e Histologia: estratégia integradora no curso de medicina     Serra  Talhada                    Histologia 1 2

Atlas virtual do corpo humano: uma ferramenta complementar no processo ensino-

aprendizagem
    Serra  Talhada                    Fisiologia 1 3

Iniciação à docência na promoção integrada do ensino de farmacologia nos cursos 

de medicina e psicologia
         Garanhuns                  Farmacologia 1 1

Didática do ensino e realidades contemporâneas          Garanhuns                  Didática 1 -
Fundamentos Biológicos para a Saúde Coletiva: articulação teórico-metodológico e 

práticas pedagógicas como forma de consolidação dos conhecimentos biológicos 

aplicados na saúde coletiva

            FCM                        Fundamentos Biológicos 1 -

Capacitação dos alunos de graduação na identificação humana com ênfase na 

odontologia legal
            FOP               Odontológia Legal I 1 -

As interrelações disciplinares para uma prática profissional significativa         Garanhuns
               Tecnológia aplicada ao ensino da 

Matemática / Prática Profissional VI
1 -

A cartografia temática no fortalecimento do ensino de geografia         Garanhuns                  Cartografia 1 -

Desvelando o ensino de matemática para professores em formação: a crítica aos 

métodos e as tecnologias no ensino-aprendizagem

         Desvelando o ensino de matemática para 

professores:a críticas as metodologias e 

tecnologias no ensino-aprendizagem

1 -

Desenvolvimento e vivência de sequências didáticas aplicando conceitos de 

funções com estudantes da licenciatura em matemática e com estudantes cegos 

e/ou de baixa visão de escolas públicas de Petrolina/PE

        Petrolina                   Matemática básica I 1 -

Os fundamentos do Direito Civil e as transformações nas relações familiares         Arcoverde                  Direito da família 1 4

Estudo crítico do processo civil         Arcoverde     Processo de conhecimento 1 -
Gestão Ambiental e as Políticas Públicas: o impacto do bolsa família sobre os 

agricultores das comunidades Quilombolas de Santana e Sítios Novos em 

Salgueiro/PE

        Salgueiro
           Introdução à administração/ Teoria Geral 

da Administração (TGA)
1 -

Monitoria em farmacologia: estratégias para melhoria da qualidade do ensino             FOP                 Farmacologia 1 -

Promovendo a integração entre teoria e prática no campo do Behaviorismo e da 

Psicologia Experimental
         Garanhuns

 Teoria e sistemas psicológicos- Behaviorismo/ 

Psicologia Experimental
1 1

Função social da escola numa perspectiva de educação para a cidadania: uma 

contribuição da monitoria à formação docente na ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UPE 

Profª IVONITA ALVES GUERRA

         Garanhuns     Prática Pedagógica I /Estágio Supervisionado 1 1

Cultura, identificação e conservação de microrganismos de importância clínica          Garanhuns Doença I Parasitologia/ Microbiologia 1 2

Psicologia e Monitoria: ampliando saberes e práticas para a formação profissional          Garanhuns
  Psicologia da juventude e maturidade/ 

Psicologia organizacional
1 1

A construção de recursos didático-pedagógicos, para a aprendizagem 

interdisciplinar da computação, na educação básica
         Garanhuns    Algebra Linear/Geometria Analitíca 1 1

Utilização e desenvolvimento de aplicativos para smartphone como recurso 

didático na aprendizagem de vetores e álgebra matricial
         Garanhuns    Prática III e IV 1 3

Elaboração de modelos anatômicos alternativos, com material de baixo custo, para 

o ensino-aprendizagem da disciplina de neuroanatomia
         Petrolina   Anatomia Humana/Neuroanatomia 1 5

A cartografia básica trabalhada no contexto das tecnologias de informação e 

comunicação
         Petrolina Cartografia Básica 1 -

Iniciação a docência na graduação: fortalecimento da qualidade do ensino em 

disciplinas do ciclo profissional
         Petrolina Cuidados de enfermagem no perioperatório 1 -

Organização Sistemas e métodos na Gestão Acadêmica: mapeamento de processo 

e fluxos de informação

Organização, sistemas e métodos/ Administração 

de materias
1 -

Anátomo-fisiologia: a teoria à prática             ESEF Anátomo-fisiologia 1 -

Matemática clicável: enfatizando conceitos automatizando práticas          FFPNM Cálculo Diferencial e Integral 1 -

Monitoria de dentística nas clínicas de atenção básica I e III              FOP Clínica de Atenção Básica I e III 1 7

Genética prática e aplicada          Garanhuns
Genética Geral I/ Citogenética I/ Genética 

Molecular I e II
1 -

Projeto de ensino do curso de topografia II             POLI Topografia II 1 1
Estratégia de ensino em Bioquímica para o curso de enfermagem: um método 

ativo de aprendizagem
             ICB Bioquímica 1 -

Monitoria de cirurgia na prática médica aplicada: um incentivo a docência         Garanhuns
Módulo Prática Médica I/Bases da técnica 

cirúrgica
1 4

Aulas práticas da disciplina análise de sistemas de potência 1 utilizando 

ferramentas computacionais
            POLI Análise de Sistemas de Potencia I 1 -

Abordagem educativa na clínica de radiologia I da Faculdade de Odontologia de 

Pernambuco
             FOP Radiologia I 1 3

Os sistemas orgânicos e suas aplicações na prática pedagógica da educação física 

escolar
            ESEF Anátomo-fisiologia da teória prática 1 1

ProgAmando Imperativamente            POLI Linguagem de programação imperativa 1 1

É lógico estudar lógica matemática           FFPNM Introdução à lógica matemática 1 -
A importância do neoconstitucionalismo para o respeito e aplicação dos direitos 

fundamentais
             FOP  Direito Constitucional I 1 -
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Iniciação à  docência no contexto da saúde e segurança do trabalhador na cidade 

de Salgueiro: uma perspectiva transdisciplinar
       Garanhuns Projeto Experimental I e II 1 -

Educação online: uso de vídeo aula na anatomia da cabeça e do pescoço             ICB Anatomia da cabeça, pescoço e face 1 -
Fundamentos sociológicos e antropológicos: a experiência da interdisciplinaridade 

na Educação Física
            ESEF

Fundamentos sociológicos e antropológicos da 

Educação Física
1 1

Aprenda lógica de programação e algoritmos de modo prático          Caruaru Linguagem de programação e algoritimos II 1 1
A monitoria no primeiro ano do curso de psicologia: apoio e fundamentos para 

fortalecer o início da formação
       Garanhuns

Estágio Supervisionado I/ Metodologia aplicada à 

psicologia
1 2

Formação de psicólogos: monitoria como propulsora de práxis em psicologia da 

aprendizagem e da educação
       Garanhuns Psicologia e educação 1 1

Um panorama da Educação Especial e a Língua Brasileira de Sinais no Brasil        Garanhuns Educação Inclusiva/ Língua Brasileira de Sinais 1 1

História Antiga: ensino crítico e criativo        Petrolina História Antiga II 1 -

Saberes zoológicos: anatomia comparada             ICB Zoologia dos vertebrados 1 1
Literatura, Memória e Ditadura Militar na América Latina: um estudo de caso da 

obra de Gabriel Garcia Márquez
       Garanhuns História da América III/Historiografia 1 -

Utilização do site Parasitologia. UPE online na prática do ensino presencial            ICB
Enfermagem:modulo III - Processo, saúde e 

doença
1 -

Geriatria Preventiva: formando médicos para o desafio do envelhecimento com 

qualidade no Brasil
       Garanhuns  Geriatria Preventiva 1 -

Desenvolvimento da reflexão crítica no aluno através do desenvolvimento de 

métodos de ensino baseado no princípio do aluno ativo
        Petrolina Anatomia Humana II/ Anatomia, Nutricão 1 4

Didática e as técnicas de ensino na perspectiva de rendimento do 

ensino/aprendizagem numa visão interdisciplinar
       Garanhuns  Didática e Prática VI 1 1

Cidadão-Consumidor? Interfaces com o Marketing Público        Caruaru Administração mercadológica 1 -
Utilização dos meios digitais nas disciplinas de Anatomia para estímulo da reflexão 

crítica
       Petrolina Anatomia Humana II/ Anatomia, Nutricão 1 4

A Iniciação ao Ensino de Sistemas de Controle sob uma abordagem interdisciplinar            POLI Sistema de Controle II 1 1

Projeto de ensino do curso de Topografia I            POLI Topografia I 1 -
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