
FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

CURSO: ADS/SI 

PROJETO:  Rede de Computadores  

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  

A disciplina de Redes de Computadores é percebida como uma disciplina de 

fundamental importância no contexto dos cursos de Graduação em Computação. 

Entretanto, em muitos casos, esta disciplina apresenta muitos conceitos práticos, o que 

acaba gerando uma necessidade de aulas práticas em relação ao conteúdo desta 

disciplina. 

 

 

Orientador:  

 Prof. Elifrânio Alves Cruz 

 

Orientando:  

 Wagner dos Santos  



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 
DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: DIREITO 

PROJETO/ DISCIPLINA: Estágio Curricular em Prática Jurídica IV 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

O Estágio com prática específica em Mediação e Conciliação objetiva 

proporcionar, ao futuro Operador do Direito, conhecimentos e práticas que levem à  

qualidade, celeridade e rápida solução aos conflitos.  Este terceiro imparcial que, por 

meio de uma série de procedimentos próprios, auxilia as partes a identificar os seus 

conflitos e interesses. 

 

Orientador:  

 Prof. Dr. David Alencar 

Correia Maia 

Orientanda:  

 Ana Luisa do Valle 

Pinheiro Bastos  

 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

CURSO: Enfermagem 

DISCIPLINA: Imunologia  

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

Serviço de apoio pedagógico que visa oportunizar o desenvolvimento de 

habilidades técnicas e aprofundamento teórico. Os monitores adquirem conhecimento 

teórico e prático no contexto das defesas natural do organismo humano, das ferramentas 

capazes de auxiliar essa defesa, bem como a capacidade de entender as alterações 

patológicas relacionas a defeitos imunológicos. Assim, o projeto propõe à manutenção, 

o auxilio e a execução das atividades desenvolvidas pela disciplina, facilitando o 

aprendizado do aluno e a motivação no monitor ao incentivo para qualificação e 

formação de um educador, proporcionando o aperfeiçoamento acadêmico e 

contribuindo para um estreitamento da relação entre discentes, monitores e docentes. 

 

Orientador:  

 Profa. Andréa Bessa 

Teixeira  

 

Orientandos: 

 Beatriz Oliveira Teixeira 

 Deivid dos Santos Dias  

 Marley Gomes de Freitas  

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Enfermagem  

PROJETO/ DISCIPLINA: Enfermagem em Saúde Coletiva II  

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  

Monitoria da disciplina de Enfermagem em Saúde Coletiva II tem como 

proposta geral o estudo da saúde coletiva com foco na atuação do enfermeiro na 

Atenção Primária à Saúde (APS), trazendo a discussão do cuidado de enfermagem nas 

diversas fases do ciclo de vida, com ênfase na saúde da família e nos programas de 

saúde pública. Os encontros de monitoras da disciplina são de grande importância para 

que o objetivo da mesma seja efetivado, pois propicia para ambos, monitor/ monitorado, 

uma troca de conhecimentos gerando um processo ensino-aprendizagem por meio de 

simulações lúdicas voltadas às consultas de enfermagem. Assim, a Monitoria de 

Enfermagem em Saúde Coletiva II estimula o aluno a experienciar a prática 

profissional, além de ressaltar os pontos que devem ser melhorados durante a simulação 

lúdica. 

 

Orientadoras:  

 Arisa Nara Saldanha de Almeida 

 Juliana Freitas Marques 

Orientandos:  

 Daniele Keuly Martins da Silva 

 Maira dos Santos Albuquerque 

 Francisca Antonia dos Santos 

 Leticia Teles de Alcantara 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Enfermagem  

PROJETO: Processo de cuidar da saúde da mulher  

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

A Monitoria da disciplina Processo de Cuidar da Saúde da Mulher envolve a 

abordagem do ciclo vital feminino da infância ao climatério, oportunizando a revisão de 

conteúdos abordados em sala de aula pelas docentes da disciplina, promovendo a 

autonomia dos alunos nos estudos e momentos de discussão dos aspectos diversos  que 

envolvem a saúde da mulher.. 

 

 

Orientadora:  

 Prof.ª Dra. Camila Chaves 

 

Orientandos: 

 Dayani Peixoto Macedo 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Enfermagem 

PROJETO/ DISCIPLINA: Epidemiologia 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

A monitoria em Epidemiologia da graduação em Enfermagem foi implantada em 

2014. Desde então, vários monitores integraram o programa, oportunizando o 

empoderamento e vivência ímpar em relação à ampliação do conhecimento em 

Epidemiologia e liderança de grupo, visto o protagonismo na condução de grupos. O 

programa de monitoria em Epidemiologia favorece um ambiente ampliado de discussão, 

compreensão e aplicação de conceitos orientadores da prática profissional, a partir da 

compreensão dos estudos epidemiológicos descritivos e analíticos no contexto da Saúde 

Coletiva, favorecendo a formação de profissionais críticos para aplicação da melhor 

evidência científica no campo da Saúde Coletiva 

 

Orientadora:  

 Profa. Dra. Cristiana Ferreira da Silva 

Orientandas:  

 Maria Graziely Lopes Silva 

 Alana Azevedo de Oliveira 

 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Enfermagem 

PROJETO/ DISCIPLINA: Citologia, Histologia e Embriologia 

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  

A monitoria do PROMIC firma a parceria entre o Professor e Biólogo Dr. 

Henrique Pinho e seus alunos com enfoque na transmissão de conhecimentos 

biológicos, de forma dinâmica e didática, infundido conteúdos consolidados de 

Biologia, Citologia e Histologia, com adventos de microscopia e recursos da internet. 

Atualmente o enfoque da equipe de monitores está em adicionar ferramentas modernas 

e sociais, como os MEMES, ao aprendizado dos estudantes, aliando saber e tecnologia, 

com cultura pop moderna. 

 

Orientador:  

 Prof. Dr. Henrique Pinho Oliveira  

Orientandos:  

 Camille Schneider 

 Isabely Custódio Lima 

 Johnatahn Gonçalves de Sousa 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Enfermagem 

DISCIPLINA: Processo de cuidar em saúde mental 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

A disciplina Processo de Cuidar em Saúde Mental do Curso de Enfermagem da 

FAMETRO ocorre no quarto semestre do percurso curricular e tem como marco ser o 

primeiro momento no curso em que terão disciplina prática. Portanto, é um momento 

singular não apenas para quem nunca teve experiência profissional, mas também para 

aqueles que já trabalham, mas experimentarão a inserção nos campos a partir de outro 

lugar. Sendo uma disciplina complexa, uma vez que exige do aluno uma compreensão de 

política, legislação, história, filosofia, gestão para que possa executar seu trabalho clínico 

nos diversos dispositivos onde ocorre o cuidado de enfermagem em Saúde Mental.  

. 

 

Orientador:  

 Prof. Francisco Paiva 

Filho 

Orientandos:  

 Ivina Gomes Teles 

 Karla Yanka de Sousa 

Tabosa  

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Enfermagem 

DISCIPLINA: Bases Teóricas da Assistência de Enfermagem 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

A monitoria da disciplina Bases Teóricas da Assistência de Enfermagem é 

considerada uma atividade acadêmica de natureza complementar ao aluno de graduação, 

fundamentada na iniciação à docência, a qual contribui para o estudo e desenvolvimento de 

conhecimentos, atitudes e habilidades necessários à capacidade de cuidar de pessoas, 

considerando o processo saúde-doença e o contexto sócio-econômico-político-culturais, 

constituindo-se, assim, as bases filosóficas, teórico-científicas e metodológicas do processo 

de cuidar. 

 

Orientador:  

 Profa. Petra Kelly Rabelo de 

Sousa Fernandes 

Orientandos:  

 Áurea Karla Pereira Alves  

 Deivid dos Santos Dias 

 Luana Ariely Braga Moreira  

 Marley Gomes de Freitas 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Enfermagem 

DISCIPLINA: Enfermagem Perioperatória e CME 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

A monitoria da disciplina Enfermagem Perioperatória e Central de Material e 

Esterilização é considerada uma atividade acadêmica de natureza complementar ao aluno 

de graduação, fundamentada na iniciação à docência, a qual contribui para a compreensão 

da assistência de enfermagem no período pré, trans e pós-operatório e sua 

instrumentalização, incluindo o processamento de artigos que são de uso dos profissionais 

em todas as unidades de saúde, como as etapas de preparo, esterilização, guarda e 

distribuição de materiais processados. 

 

 

 

Orientadora:  

 Profa. Petra Kelly Rabelo de Sousa 

Fernandes 

Orientandos:  

 Suzana Brenna Barbosa Dias 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Enfermagem 

PROJETO/ DISCIPLINA: Processo de Cuidar da Saúde da Criança e do Recém-Nascido 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

A monitoria em Saúde da Criança e Recém-Nascido (RN) da graduação em Enfermagem 

favorece a ampliação do conhecimento clínico em relação ao cuidado à criança e RN em 

diferentes níveis de atenção na abrangência do contexto familiar e comunitário. O programa de 

monitoria adiciona mais um ambiente para a compreensão e aplicação de conceitos orientadores 

para a prática profissional, através do estudo aos pares, reforçando o aprimoramento de 

competências e habilidades que permitem a reflexão para a tomada de decisão baseada em 

evidência científica. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Cristiana Ferreira da Silva 

Orientandas:  

 Francisca Antonia dos Santos 

 Francisco Elton Jones Arruda da Silva  

 Magilson Rodrigues da Silva  

 Samia de Souza Matos e Silva  

 Wigo Pereira Gomes da Silva  

 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Engenharia Civil 

PROJETO/ DISCIPLINA: Cálculo Integral e Diferencial I 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

A monitoria da disciplina de Cálculo Integral e Diferencial I busca auxiliar o aluno em 

temáticas relacionadas ao estudo de funções, limites e derivadas por meio de encontros 

presenciais além de desenvolver competências relacionais, ampliar o conhecimento e 

incentivar o processo ensino/aprendizagem. 

 

 Orientador: 

 Prof. Ricardo José 

Marinho Castelo 

Orientando:  

 Breno Alexssandro 

Barros Luiz 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Estética e Cosmética 

PROJETO/ DISCIPLINA: Cosmetologia e Estética Corporal 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

O projeto de monitoria da disciplina Cosmetologia e Eestética Corporal é de 

fundamental importância nesse processo para que o aluno tenha uma assistência maior no que 

diz respeito à pesquisa científica e de como estabelecer relação entre teoria e prática para 

aquisição das competências necessárias à aplicação de procedimentos baseados em evidências 

comprovadas. O monitor torna-se um coadjuvante no processo da aprendizagem em 

laboratório na construção e execução corretas dos protocolos que envolvem técnicas de 

cosmetologia, massoterapia e eletroterapia, dando o suporte na manipulação dos cosméticos e 

parâmetros dos equipamentos. 

 

Orientadora: 

 Profa. Catarina 

Madeira Gomes da Silva 

Orientanda:  

 Daniele Nascimento 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

CURSO: Farmácia 

PROJETO/ DISCIPLINA: Microbiologia Básica 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A monitoria é uma ferramenta pedagógica que contribui para um aprendizado 

intelectual e didático do monitor através da cooperação mútua entre discente e docente. 

Ela é a base para a construção da identidade de educador do aluno-monitor e funciona 

como instrumento para a melhoria do ensino. O nosso grupo visa que o aluno e, futuro 

profissional, adquira uma fundamentação teórico-prática sobre o binômio saúde-doença 

onde o farmacêutico tem como papel principal a cura das enfermidades, contribuindo 

para formação psicossocial. Ele discute de forma ativa e crítica a etiopatogenia de 

agentes infecciosos e suas enfermidades, interligando-os ao diagnóstico e profilaxia. 

 

Orientadora:  

 Dra. Ana 

Karine Rocha de 

Melo Leite 

 

 

 

 

 

Orientados:  

 Alan Viana de Sousa e  

 Maria Dandarah Gondim Mota. 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

CURSO: Farmácia 

PROJETO/ DISCIPLINA: Gestão Farmacêutica 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O monitor coordenará os grupos formados pelos alunos desta disciplina e 

delegará funções essenciais para a organização de um festival de curtas-metragens sobre 

saúde, coordenando cada ponto do processo. Nesse aspecto, ele terá que compreender 

contextos de administração geral, gestão de produção, de compras e vendas, de matérias 

e de recursos humanos, além de contabilidade financeira, marketing e 

empreendedorismo, tópicos essenciais ao estudo da Gestão Farmacêutica. 

 

 

 

ORIENTADOR:  

 Prof. Ms. Felipe 

Rodrigues Magalhães 

de Aguiar 

ORIENTADO:  

 Leandro de 

Sousa Fernandes 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

CURSO: Farmácia 

DISCIPLINA: Microbiologia Clínica 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

Serviço de apoio pedagógico que visa oportunizar o desenvolvimento de 

habilidades técnicas e aprofundamento teórico. Os monitores adquirem conhecimento 

teórico e prático no contexto de diagnóstico laboratorial de infecções bacterianas e 

fúngicas em espécimes clínicas, aprendendo as técnicas de isolamento e identificação 

dos principais microrganismos relacionados às infecções humana. Assim, o projeto 

propõe à manutenção, auxílio e execução das atividades desenvolvidas pela disciplina, 

facilitando o aprendizado do aluno e a motivação no monitor ao incentivo para 

qualificação e formação de um educador, proporcionando o aperfeiçoamento acadêmico 

e contribuindo para um estreitamento da relação entre discentes, monitores e docentes. 

 

 

Orientadora:  

 Andréa 

Bessa Teixeira  

Orientanda: 

 Lívia Helena 

Silva de Oliveira  



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Farmácia 

PROJETO/ DISCIPLINA: Microbiologia Básica 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A monitoria é uma ferramenta pedagógica que contribui para um aprendizado 

intelectual e didático do monitor através da cooperação mútua entre discente e docente. 

Ela é a base para a construção da identidade de educador do aluno-monitor e funciona 

como instrumento para a melhoria do ensino. O nosso grupo visa que o aluno e, futuro 

profissional, adquira uma fundamentação teórico-prática sobre o binômio saúde-doença 

onde o farmacêutico tem como papel principal a cura das enfermidades, contribuindo 

para formação psicossocial. Ele discute de forma ativa e crítica a etiopatogenia de 

agentes infecciosos e suas enfermidades, interligando-os ao diagnóstico e profilaxia. 

 

Orientadora:  

 Dra. Ana Karine Rocha 

de Melo Leite 

Orientandos:  

 Alan Viana de Sousa e  

 Maria Dandarah 

Gondim Mota. 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Farmácia 

PROJETO/ DISCIPLINA: Bioquímica Básica 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A monitoria é uma ferramenta pedagógica que contribui para um aprendizado 

intelectual e didático do monitor através da cooperação mútua entre discente e docente. 

Ela é a base para a construção da identidade de educador do aluno-monitor e funciona 

como instrumento para a melhoria do ensino. O nosso grupo visa que o aluno e, futuro 

profissional, adquira uma fundamentação teórica-prática sobre o binômio saúde-doença 

onde o farmacêutico tem como papel principal a cura das enfermidades, contribuindo 

para formação psicossocial. Ele discute de forma ativa e crítica a etiopatogenia de 

agentes infecciosos e suas enfermidades, interligando-os ao diagnóstico e profilaxia. 

 

 

Orientadora:  

 Dra. Ana Karine Rocha de 

Melo Leite 

Orientandos:  

 Érica Bezerra Melo 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Farmácia 

DISCIPLINA: Microbiologia Clínica 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

Serviço de apoio pedagógico que visa oportunizar o desenvolvimento de 

habilidades técnicas e aprofundamento teórico. Os monitores adquirem conhecimento 

teórico e prático no contexto de diagnóstico laboratorial de infecções bacterianas e 

fúngicas em espécimes clínicas, aprendendo as técnicas de isolamento e identificação 

dos principais microrganismos relacionados às infecções humana. Assim, o projeto 

propõe à manutenção, auxílio e execução das atividades desenvolvidas pela disciplina, 

facilitando o aprendizado do aluno e a motivação no monitor ao incentivo para 

qualificação e formação de um educador, proporcionando o aperfeiçoamento acadêmico 

e contribuindo para um estreitamento da relação entre discentes, monitores e docentes. 

 

Orientadora:  

 Andréa Bessa 

Teixeira  

Orientanda: 

 Lívia Helena 

Silva de Oliveira  



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Farmácia 

PROJETO/ DISCIPLINA: Gestão Farmacêutica 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O monitor coordenará os grupos formados pelos alunos desta disciplina e 

delegará funções essenciais para a organização de um festival de curtas-metragens sobre 

saúde, coordenando cada ponto do processo. Nesse aspecto, ele terá que compreender 

contextos de administração geral, gestão de produção, de compras e vendas, de matérias 

e de recursos humanos, além de contabilidade financeira, marketing e 

empreendedorismo, tópicos essenciais ao estudo da Gestão Farmacêutica. 

 

Orientador:  

 Prof. Ms. Felipe Rodrigues 

Magalhães de Aguiar 

Orientando:  

 Leandro de Sousa Fernandes 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Farmácia 

 

PROJETO/ DISCIPLINA: Farmacotécnica 

 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

 

A disciplina de Farmacotécnica oferece aos alunos do Curso de Farmácia o 

conhecimento sobre as formas farmacêuticas, operações de produção de medicamentos 

e cosméticos, além do conhecimento em insumos farmacêuticos, vidrarias, 

equipamentos, princípios ativos e etc. É fundamental no curso, pois é parte da ciência 

farmacêutica na qual se estuda a transformação de matérias-primas em medicamentos 

na sua forma final para uso do paciente. O referido projeto visa dar suporte aos alunos 

da disciplina, utilizando metodologias ativas e técnicas de aprendizagem nos 

laboratórios, facilitando o aprendizado do aluno e trazendo novidades do mercado da 

área da manipulação de medicamentos e cosméticos. 

 

 

Orientadora: 

 Profa Suzana Barbosa Bezerra 

Orientanda: 

 Maria Liliane Luciano Pereira 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO:  Fisioterapia 

PROJETO/ DISCIPLINA: Anatomia Palpatória 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

A disciplina teórico-prática de anatomia palpatória é ofertada no segundo semestre do 

curso de Fisioterapia, a qual auxilia no desenvolvimento tátil e perceptivo dos alunos nas 

estruturas musculares, vasculares e nervosas, proporcionando uma visão mais amplificada das 

disposições corporais. Os principais objetivos da monitoria é intensificar o aprendizado, 

reforçando o que foi dito em sala e aplicando o conteúdo repetidas vezes, com uma 

metodologia que busca aproximar os alunos da disciplina e minimizar o índice de reprovação, 

assim como, formar o discente no campo acadêmico. 

 

 

 

Orientadora:  

 Profa. Solange Sousa 

Pinheiro 

 

Orientanda:  

 Thayná da Silva Lima 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Nutrição 

PROJETO/ DISCIPLINA:  Avaliação Nutricional 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

A disciplina de Avaliação Nutricional consiste nas noções relacionadas aos 

diversos procedimentos que permitem realizar a avaliação do estado nutricional, desde 

as técnicas associadas a coletas de informações (como história alimentar, história 

clínica, etc) até procedimentos, objetivos de exame físico e laboratoriais, antropometria 

(aferição de peso, altura, circunferências e dobras cutâneas), bioimpedância e 

dinamometria. 

 

 

 

Orientadora:  

 Profa. Cristhyane Costa  

 

Orientanda:  

 Fabiana de Azevedo 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Nutrição 

PROJETO/ DISCIPLINA: Biologia Celular 

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  

A iniciação à docência  para a disciplina de Biologia Celular do Curso de Nutrição realiza 

atividades de apoio ao discente como plantões tira-dúvidas, revisão de conteúdo, atendimentos on-

line, elaboração de material de apoio entre outras atividades inerente à disciplina. A FAMETRO e o 

PROMIC organiza e promove o processo de seleção e acompanhamento, juntamente com o 

orientador Professor Edson Lopes, e com os estudantes de Nutrição Suzana Lima e Lailton Silva, 

que juntos trabalham para proporcionar uma vivencia acadêmica mais aprofundada nos conceitos 

biológicos, sempre aplicando ao curso de Nutrição, que tem por finalidade formar profissionais 

qualificados e adequados para o mercado de trabalho. 

 

Orientador: 

 Edson Lopes  

Orientandos: 

 Lailton Silva 

 Suzana Lima  

 

 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

 

CURSO: Nutrição 

PROJETO/ DISCIPLINA: Pesquisa de salmonella spp., staphylococcus aureus e 

coliformes em açaís comercializados em fortaleza/ce 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Com o início de uma época onde os cuidados com a saúde estão ganhando cada 

vez mais espaço na sociedade, a preocupação constante com os hábitos alimentares faz 

com que a busca por alimentos ditos funcionais ou mais saudáveis esteja em evidência. 

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo será avaliar a qualidade 

microbiológica de açaís comercializados, no varejo (embalados) e a granel, na cidade de 

Fortaleza (CE).. 

 

Orientador:  

 Prof. Ms. Felipe Rodrigues 

Magalhães de Aguiar 

Orientandas: 

 Larissa Lara de Sousa Avelino 

 Mikaelly Ariane Carneiro Leite 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Nutrição 

PROJETO/ DISCIPLINA: Nutrição Humana e Dietética 

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  

. 

A disciplina de Nutrição Humana e Dietética insere-se como uma das mais 

importantes no percurso da formação acadêmica do nutricionista, pois introduz aos 

discentes os conhecimentos e procedimentos básicos e, portanto, essenciais para a 

atividade clínica do nutricionista, em especial, através dos planejamentos dietéticos. 

Registra-se também ser uma das matérias mais desafiadoras para os estudantes que 

precisam congregar conceitos e princípios da alimentação humana, realizar cálculos 

para gastos energéticos, necessidades e recomendações nutricionais para adultos, 

crianças e adolescentes. O monitor é um colaborador fundamental para a boa 

consecução dos objetivos de aprendizagem dessa disciplina, pois corrobora com o 

docente em diversos momentos do cronograma curricular, na execução das 

metodologias que envolvem análise e discussão de casos clínicos, na correção dos 

planejamentos dietéticos, na assessoria para dirimição de dúvidas, no acompanhamento 

para resolução de questões, dentre muitas outras. Além disso, a monitoria é uma 

oportunidade ímpar para o desenvolvimento acadêmico e profissional do próprio 

monitor que se localiza em um papel de liderança e responsabilidades destacáveis. 

 

 Orientadora: 

 Profa. Raquel Teixeira 

Terceiro Paim 

Orientandos: 

 Bruna Saraiva dos Santos 

 Giovanna Else Sousa Rodrigues 

 

 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Nutrição 

PROJETO/ DISCIPLINA: Dietoterapia I 

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  

A monitoria da disciplina de Dietoterapia I busca capacitar o aluno no 

aprofundamento de temáticas relativas a assistência dietética e educação nutricional a 

indivíduos, sadios ou enfermos, em nível hospitalar, ambulatorial, domiciliar e em 

consultórios de nutrição e dietética, visando à promoção, manutenção e recuperação da 

saúde, permitindo o desenvolvimento de atribuições do Nutricionista na área Clínica. É 

uma modalidade de ensino e aprendizagem que contribui para a formação integrada do aluno 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão e para fortalecer a articulação entre teoria e prática 

e a integração curricular em seus diferentes aspectos.  

 

 

Orientadora:  

 Alane Nogueira Bezerra. 

Orientandas: 

 Débora Mendes Rodrigues 

  Valéria Silva de Lima 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Nutrição 

DISCIPLINA: Técnica Dietética 

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  

A monitoria da disciplina de Técnica dietética busca capacitar o aluno no 

aprofundamento de temáticas relativas à aplicação das operações a que são submetidos 

os alimentos e as modificações que os mesmos sofrem, abordando aspectos como a 

preservação dos nutrientes, digestibilidade, apresentação sensorial, armazenamento e 

conservação, planejamento de cardápio e condições higiênico-sanitárias. Proporciona 

conhecimento técnico para uma aquisição racional e dirigida, por meio do uso de 

metodologias ativas no processo ensino-aprendizagem. Além disso, o monitor pode 

contribuir com o desenvolvimento da competência pedagógica e auxiliar os acadêmicos 

na produção do conhecimento, sendo uma atividade formativa de ensino. 

 

 

Orientadora:  

 Profa. Camila Pinheiro Pereira 

Orientandas:  

 Tainá Cunha Rodrigues 

 Fyama Lima dos Santos 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Odontologia 

PROJETO/ DISCIPLINA: Saúde Coletiva em Odontologia II 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A disciplina de Saúde Coletiva em Odontologia II é parte do currículo do curso 

de Odontologia. O programa desta monitoria tem como objetivo facilitar o 

aprofundamento dos conteúdos da disciplina e o processo de ensino-aprendizagem, 

tendo no discente o ator principal do processo de construção do saber. Através de 

atividades propostas em conjunto do docente com o monitor, e realizadas em horários 

extraclasse com grupos de alunos, propõe-se utilizar de metodologias ativas, visando 

uma melhor assimilação de assuntos abordados em sala de aula. 

 

Orientador:  

 Profa. Paula Ventura da 

Silveira 

Orientandos:  

 Francisco Bruno Araújo 

Rodrigues 

 Mariane Chaves Gomes e 

 

 

 

 

 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Odontologia 

 

PROJETO/ DISCIPLINA: Fundamentos de Prótese Parcial Removível 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Monitoria na disciplina de Prótese Parcial Removível com atividades 

complementares que buscam o intercâmbio de conhecimentos e experiência na docência 

supervisionada. Através da expertise em tecnologias 3D na odontologia o professor 

dissemina este conhecimento entre os alunos, mantendo-os atualizados e entusiasmados.  

 

 

Orientador:  

 Prof. Rômulo Bomfim 

Chagas 

Orientanda:  

 Estefaní Araújo Feitosa 

 

 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Odontologia 

 

DISCIPLINA: Fundamentos de prótese parcial fixa 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

A monitoria de Prótese Fixa proporciona condições para o aluno estudar e 

desenvolver habilidades nas técnicas relacionadas à confecção de aparelhos parciais 

fixos convencionais e sobre implantes, visando o restabelecimento e a manutenção do 

sistema estomatognático, além de propiciar função, conforto, estética e saúde por meio 

da recolocação dos dentes e tecidos contíguos destruídos ou perdidos, com técnicas de 

laboratório de prótese. 

 

 

Orientador:  

 Prof. Jandenilson Alves Brigido 

Orientandos:  

 Bruna de Abreu Sampaio 

 Isaac de Alencar Holanda 

 Luana Bezerra da Silva 

 Matheus Alexandre de Araújo 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Odontologia 

 

DISCIPLINA: Fundamentos de prótese total 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

A monitoria de Prótese Total capacita o aluno, por meio de princípios teóricos e 

treinamento laboratorial, a planejar e executar casos de próteses totais, respeitando os 

princípios científicos de oclusão, fonética, estética, conforto do paciente e biomecânica, 

ademais realizar em laboratório todos os procedimentos necessários em clínica, desde 

próteses convencionais aos sistemas tipo protocolo.  

 

Orientador:  

 Prof. Jandenilson Alves 

Brígido 

Orientandos: 

 Antônio Armando Neto  

 Camilla Bezerra Franco 

 Italo Lamarke da Silva 

 Luana Bezerra da Silva 

 Jadson de Souza 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Psicologia 

 

PROJETO/ DISCIPLINA: Neuroanatomia Funcional II 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

A monitoria de Neuroanatomia Funcional II no curso de Psicologia tem como 

objetivo facilitar a compreensão de bases neuroanatômicas e suas relações com o 

comportamento humano bem como promover o conhecimento de conceitos básicos da 

anatomia humana proporcionando melhor entendimento de outras disciplinas de caráter 

morfofisiológico. Procura também desenvolver habilidades e competências práticas para 

o exercício da docência e melhorar a formação profissional tendo em vista o 

aprofundamento teórico. É sem dúvidas, um excelente instrumento para aquisição de 

maiores conhecimentos e melhores relações aluno-professor, pois estreita vínculos por 

meio dos encontros de planejamento e produções acadêmicas 

 

Orientadora:  

 Solange Sousa Pinheiro  

 

Orientanda:  

 Michelle Moura Maranhão 

Guedes  

 

 


