
IV CONEPE 
Bioeconomia: Diversidade e 

Riqueza para o Desenvolvimento 
Sustentável 

ANAIS DO IV CONEPE 
Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão 

23 a 25 de Outubro de 2019 

 Realização: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

Apoio: 

VI Seminário do Programa de Monitoria 
dos Cursos de Graduação da UFJ



  
 
 

Código ISC 0155 

VIVENCIAS DE MONITORIA DA DISCIPLINA DE INTRODUÇÃO A 

PRODUÇÃO CIENTIFICA NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA1 

 

PEREIRA, Aline Gonçalves2; LUIZ, Angela Rodrigues3 

 

Palavras-chave: Monitoria. Educação Física. Pesquisa Bibliográfica 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este texto relata as experiências de uma monitora bolsista que 

acompanhou a disciplina de Introdução à Produção Científica (IPC), realizada 

nas graduações em Educação Física (licenciatura e bacharelado) da 

Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí. 

A disciplina aborda diferentes procedimentos e técnicas de leitura e 

escrita; introduz conhecimentos básicos sobre a elaboração de artigos 

científicos, resenhas, resumos, fichamentos, relatórios e monografias 

(CARVALHO, 1989; CERVO, BERVIAN, 2002) ; explora os diferentes meios de 

busca e acesso à produção científica na internet, visando acessar a base de 

Periódicos CAPES, a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); instrumentaliza o 

acadêmico para proferir comunicação oral usando recurso audiovisual e pôster; 

e, ensina como elaborar um currículo segundo a padronização da Plataforma 

Lattes. 

Destacaremos neste relato os atendimentos realizados com acadêmicos 

para a redação de um texto acadêmico que seguiram os parâmetros de uma 

pesquisa do tipo bibliográfica e do artigo científico. Atividade da disciplina que 

intensificou os agendamentos de horário e demanda de orientações junto a 

monitoria. 

                                                           
1 Resumo revisado pela professora da disciplina Introdução à Produção Científica, Profa. Dra. 
Angela Rodrigues Luiz. 
2 Monitora na disciplina Introdução à Produção Científica, acadêmica do curso de Educação 
Física – modalidade Bacharelado. Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí. 
allynegoncalves2011@gmail.com 
3 Professora Doutora dos Cursos de Educação Física. Universidade Federal de Goiás/Regional 
Jataí. angela_rodriguesluiz@yahoo.com.br 
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2 BASE TEÓRICA 

A monitoria na disciplina de IPC tem se configurado como um apoio 

pedagógico aos acadêmicos dos cursos de Educação Física, para ensinar 

como escrever textos acadêmicos, expor seus estudos e pesquisas no formato 

de comunicação oral e utilizar as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

Os acadêmicos são orientados à realizar os procedimentos típicos de 

um estudo do tipo revisão de literatura (MUNARO; MUNARO, 2015), que 

consiste no levantamento dos artigos publicados, nas bases de dados on line, 

sobre uma temática de interesse. Leitura de livros sobre a referida temática. 

Análise e interpretação dos artigos coletados e livros. Seguidos da redação de 

um texto inédito que sintetiza as leituras anteriores, concomitante à 

apresentação de Comunicações Orais e apresentação do texto em uma sessão 

de pôster. 

Tais procedimentos aproximam os acadêmicos da produção de 

conhecimento descrita por Severino (1986) na caracterização das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, que são típicas das universidades, e que 

viabilizam a aprendizagem. 

 

3 OBJETIVOS 

 Este texto tem por objetivo relatar a experiência que uma acadêmica 

vivenciou no segundo semestre letivo do ano de 2018 durante a monitoria na 

disciplina de Introdução à Produção Científica (IPC).  

Ao longo da experiência foi possível reafirmar os objetivos da monitoria 

em aproximação com os descritos para o processo de ensino-aprendizagem da 

disciplina. Dentre os objetivos da monitoria, destacamos: incentivar a leitura de 

artigos científicos; contribuir para a melhoria da escrita; conhecer e saber 

utilizar as normas da ABNT; elaborar e realizar uma comunicação oral e pôster; 

laborar resumos, artigos e fichamentos; e, por fim, incentivar a corporação 

entre docentes e discentes nas atividades de ensino e aprendizagem. 
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METODOLOGIA 

A metodologia recorrentemente utilizada nas aulas da disciplina de IPC 

refere-se à pesquisa do tipo bibliográfica. 

Para realização da monitoria foi necessário acompanhamento de aulas, 

orientações e atendimentos junto à professora, especialmente para 

compreender as atividades que seriam solicitadas aos acadêmicos. Ao longo 

do semestre foi privilegiada a leitura prévia dos artigos escritos e selecionados 

pelos acadêmicos a fim de facilitar o entendimento e a orientação para a 

elaboração do artigo inédito que cada acadêmico deveria elaborar na disciplina. 

 

5 RELATO DA EXPERIENCIA 

Neste semestre letivo, na condição de monitora de disciplina, 

acompanhei algumas aulas, procedi a leitura e estudo dos textos, atendi 

acadêmicos para sanar dúvidas sobre a elaboração de fichamentos, artigos, 

pôsteres, e compareci às apresentações de comunicação oral e pôsteres. 

A monitoria de disciplina pôde minimizar possíveis descompassos entre 

as leituras e o conhecimento dos acadêmicos sobre um determinado tema da 

Educação Física. Neste semestre pude acompanhar o processo de elaboração 

do texto inédito que foi redigido em observação às orientações da pesquisa do 

tipo bibliográfica.  

Finalizei o período de monitoria afirmando que disciplina de IPC é de 

extrema importância para os acadêmicos durante o decorrer do curso, pois, ela 

ensina métodos de leitura e escrita (LAKATOS; MARCONI, 2007), preparando 

os acadêmicos para apresentações futuras de trabalhos, como elaborar os 

slides, como escrever artigos científicos, elaborar pôsteres, fazer fichamentos e 

principalmente domínio das normas da ABNT. 

A monitoria me propiciou pensar em formas de como passar o 

aprendizado de forma clara para os acadêmicos e agregar mais conhecimento 

para a formação acadêmica. 
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Foi uma experiência nova e única, desenvolvi mais apreço pelos estudos 

e propriedade acerca do conteúdo a ser passado para os acadêmicos que me 

procuravam para esclarecer dúvidas.  

 

6 CONCLUSÃO 

Por ser o primeiro contato dos acadêmicos com a disciplina, houve um 

pouco de dificuldade em elaborar o artigo, pois, para que se possa escrever, 

exige-se maior dedicação à leitura do assunto, e muitos tiveram dificuldades 

em encontrar os artigos que abordam o assunto que escolheram. 

Há relatos que a disciplina ampliou a percepção sobre a necessidade da 

leitura para a otimização do processo de escrita. Os acadêmicos relataram 

ainda que a monitoria auxiliou na construção do artigo com leituras em 

conjunto, sugerindo ideias sobre o começo do texto e seus desdobramentos. 

Houve uma grande procura pela monitoria, foram poucos alunos, mas os 

poucos procuraram diversas vezes.  

Com o término da monitoria obtive resultados positivos em relação aos 

atendimentos realizados com os acadêmicos e, em relação à minha formação, 

pude observar maior aprendizagem para utilizar em minha vida acadêmica e 

durante minha atuação profissional de Educação Física. Pude observar a 

dificuldade de cada um e me dedicar aos estudos para poder melhor atender 

aqueles que apresentavam dúvidas.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DA MONITORIA DE ECONOMIA POLÍTICA NO ANO 

DE 2018  1

  REZENDE JÚNIOR, André Luiz de ; FERREIRO, Hugo Luís Pena  2 3

Palavras-chave: Monitoria. Economia Política.  

1 INTRODUÇÃO 

O presente relato de experiência de monitoria busca enunciar sobre como foi            

a experiência de monitoria da disciplina de Economia Política no ano de 2018 na              

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí que teve por monitor o discente             

André Luiz de Rezende Júnior. Essa atividade buscou proporcionar oportunidades          

para o monitor realizar pesquisas, aprofundar o conhecimento e melhorar a didática.            

Ademais, teve por base também o auxílio dos discentes da disciplina que enfrentam             

dificuldade na compreensão dos conteúdos. Dessa forma, as atividades mais          

recorrentes foram plantões de dúvidas. Porém, as atividades se concentraram          

também em ensinar o monitor a elaborar questionários e engajá-lo na elaboração da             

aula que foi ministrada no final do semestre, além dos estudos realizados com             

auxílio do professor orientador.  

 
2 BASE TEÓRICA  

Nos plantões de monitoria a bibliografia principal utilizada nos plantões de           

monitoria foi o livro Ideias e Instituições Econômicas: uma introdução ao Curso de             

Direito (PENA, 2017) . Sendo que, em regra foram debatidas e respondidas            

perguntas referentes a cada capítulo durante as monitorias. O livro supracitado visa            

expor um panorama amplo a respeito das principais perspectivas econômicas ao           

1 Resumo revisado pelo professor Hugo Luís Pena Ferreira. 
2 Discente Voluntário do Programa de Monitoria, Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí 
(UFG), Faculdade de Direito. andreluiz25a@gmail.com; 
3 Professor Doutor da Faculdade de Direito, Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí (UFG). 
hlpfhugo@gmail.com. 



 
longo da modernidade. Nesse cenário destacaram-se: o mercantilismo, a fisiocracia,          

o liberalismo, o keynesianismo, o neoliberalismo e o novo pensamento heterodoxo.  

Ademais, também foram tratadas outras perspectivas. Assim, houve análises         

pontuais a respeito de críticas marxistas ao modelo liberal clássico, as ideias            

heterodoxas de Thomas Piketty e as ideias estruturalistas de Raúl Prebisch, por            

exemplo. Desse modo, é possível afirmar que a base teórica da monitoria foi plural              

de forma a contemplar várias perspectivas econômicas.  

Quanto à aula ministrada pelo monitor teve como tema a Teoria da            

Dependência. Em síntese, a tese central é a de que: (i) há países que se               

constituíram historicamente como países centrais, ou seja, são responsáveis pela          

produção de mercadorias com alto valor agregado assim como dominam o capital            

financeiro; (ii) há países que se constituíram historicamente como países periféricos,           

ou seja, são responsáveis pela produção de mercadorias com baixo valor agregado            

como por exemplo commodities. Essa dinâmica de trocas globais acaba por ser            

danosa a algumas economias domésticas, isto é, os países configurados como           

periféricos acabam obtendo desvantagens nessas trocas comerciais.  

Portanto, o capital se concentra nos países centrais. Já os países periféricos,            

como é o caso dos países latino-americanos, acabam por serem espoliados devido a             

perversa dinâmica do capital global. Assim, há duas principais correntes que adotam            

a perspectiva da Teoria da Dependência: os estruturalistas e os marxistas. Ambos            

possuem diagnósticos parecidos sobre o tema. Porém, divergem sobre a práxis que            

deve ser adotada no combate a problemática diagnosticada.  

 
3 OBJETIVOS  

Foram objetivos específicos dessa monitoria: (i) realizar plantões de dúvidas          

para atendimento aos discentes da disciplina de economia política; (ii) prestar           

atendimento virtual aos discentes da disciplina de economia política; (iii) ministrar           

aula do conteúdo de economia política, sob a supervisão do professor; (iv) Elaborar             

questionários para a aferição da leitura dos textos utilizados em sala-de-aula. 



 
 

4 METODOLOGIA 

Foram realizados plantões às quintas-feiras, via de regra, todas as semanas.           

Foi averiguado que os dias de monitoria que obtiveram maior demanda coadunam            

com as semanas em que os discentes realizaram provas da disciplina.  

Também foram elaborados questionários, em conjunto com o docente, para          

os discentes. Desse modo, foi visado: (i) a aprendizagem ativa do monitor na             

elaboração dos questionários; (ii) o aprendizado dos discentes ao responderem os           

questionários. Assim, a disciplina contou com dez questionários, sendo três deles           

realizados em parceria entre o professor orientador e o monitor. Ademais, os            

questionários elaborados tiveram como tema: a) 3 Ordem Econômica Internacional:          

capitalismo financeirizado; b) Crise do Neoliberalismo; c) Contribuições Heterodoxas         

da Nova Economia do Desenvolvimento.  

Houve também atendimentos via digital. Esse método visou contemplar         

pessoas as quais não puderam comparecer as monitorias presenciais devido a           

atividades laborais, estágios ou mesmo questões familiares. Porém, também esteve          

aberta aos demais alunos da disciplina. Assim, foram atendidas ao longo do            

semestre nove discentes nessa modalidade, alguns de modo recorrentes e outros de            

modo pontual.  

Por fim, foi realizada uma aula expositiva ministrada pelo monitor no dia 17 de              

setembro de 2019. O professor orientador forneceu liberdade para a escolha do            

tema além de fornecer vários materiais para auxiliar na construção da aula. Nesse             

sentido, a atividade foi proveitosa não apenas para os alunos, mas principalmente            

para o monitor devido aos conselhos do orientador tanto em relação ao material a              

ser pesquisado como na forma como a aula poderia ser ministrada. Apesar de a aula               

ter sido realizada no fim do semestre, contou com a presença do professor da              

disciplina e  também com a grande participação dos discentes para assisti-la.  

 



 
5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Em termos objetivos, os discentes de Economia política obtiveram aprovação          

de 78.57% no ano de 2018. Esse resultado foi 8.06% maior que no ano de 2017.                

Destaca-se também que no ano de 2018 houve 2.86% de reprovações por nota e              

faltas enquanto no ano de 2017 todas as reprovações foram apenas por nota. Os              

dados foram obtidos no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas           

(SIGAA) da Universidade.  

 
Figura 1 - Relação de aprovação dos discentes da disciplina de Economia Política no ano de 2017.  
Figura 2 - Relação de aprovação dos discentes da disciplina de Economia Política no ano de 2018.  
 

Já no que tange às notas finais dos discentes da disciplina no ano de 2018,               

obtiveram em média o conceito 7,0 com desvio padrão de 2,36. Enquanto no ano de               

2017 a média foi 6,51 com desvio padrão de 2,21. Os dados também foram foram               

obtidos no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da           

Universidade.  

 
Figura 3 - Relação de notas dos discentes da disciplina de Economia Política no ano de 2017.  
Figura 4 - Relação de notas dos discentes da disciplina de Economia Política no ano de 2018.  



 
Já quanto ao monitor, os resultados foram muito bons, o professor orientador            

foi muito prestativo tendo sanado todas minhas dúvidas e me ajudando com            

materiais os quais foram bastante úteis, principalmente para a montagem da aula.            

Aprendi bastante auxiliando na elaboração dos 3 questionários, ao pensar as formas            

de direcionar as perguntas para fazer um roteiro de leitura aos discentes. 

Ademais, os plantões foram importantes no meu crescimento pessoal no que           

tange lidar com os discentes de modo a melhorar a didática apresentada. Devido a              

grande variedade de pessoas que frequentaram as monitorias pude perceber que           

um tipo de explicação não pode abranger a totalidade dos discentes. Desse modo,             

busquei adaptar as explicações a cada pessoa de modo a poder ser mais eficiente              

nas minhas explanações.  

Por fim, a aula ministrada contribuiu bastante para o meu crescimento no            

sentido de expor ideias e conteúdos para um grande número de alunos. Outrossim,             

o professor deu ótimos conselhos e me ajudou bastante na elaboração da aula, tanto              

no material a ser pesquisado como na elaboração dos slides de forma a deixar              

minha explanação com respaldo teórico e ao mesmo tempo didática.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Destarte, a experiência como monitor foi muito proveitosa de modo a           

promover minhas capacidades de análise crítica nos estudos, em pesquisa e em            

organização. Ademais, também aprimorou meus conhecimentos na disciplina de         

Economia Política. Outrossim, o professor sempre me aconselhou nas pesquisas,          

nos estudos e me ajudou bastante na busca de melhorar minha didática como por              

exemplo nas elaborações dos questionários e da aula para a turma. Também,            

adquirir estima pela atividade de modo a buscar outras oportunidades de monitoria            

após a dessa disciplina que foi a minha primeira. Por fim, considero que posso ter               

contribuído para a permanência de estudantes na graduação.  
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CONTRIBUIÇÕES PARA A APRENDIZAGEM DISCENTE 

PROPORCIONADAS PELA MONITORIA DE ANATOMIA HUMANA¹ 

 

BARROS, Arthur Victor Vilela²; MIRANDA, Lucas Rodrigues³; ARAÚJO, 

Matheus Henrique de Abreu 4; RODRIGUES, Thalia da Cruz5; STRINI, Paulinne 

Junqueira Silva Andresen6; STRINI, Polyanne Junqueira Silva Andresen7 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

No Curso de Medicina da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí 

(UFG/REJ), a disciplina de Anatomia Humana é ofertada durante os dois 

primeiros períodos do curso. A monitoria foi ofertada no Laboratório de Anatomia 

Humana localizado no Campus Cidade Universitária (Campus Jatobá), em Jataí, 

para os acadêmicos do primeiro período deste curso. Foi desenvolvida no 

período de março a setembro de 2019. Este trabalho visa relatar a experiência 

das atividades de monitoria acadêmica realizadas para a disciplina de Anatomia  

 

_____________________________ 

¹ Resumo revisado pela Professora Orientadora de Anatomia Humana I, Profª. Drª. Polyanne 
Junqueira Silva Andresen Strini, código 006/2018. 

² Monitor voluntário. Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde – Curso de Medicina – 
UFG/REJ. arthurvictor6@hotmail.com 

³ Monitor voluntário. Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde – Curso de Medicina – 

UFG/REJ. lucas.rmiranda99@gmail.com 

4 Monitor voluntário. Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde – Curso de Medicina – 
UFG/REJ. matheushenrique03@yahoo.com.br 

5 Monitora voluntária. Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde – Curso de Medicina 
– UFG/REJ. rodriguesthalia1311@gmail.com 

6 Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM), Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 
paulinnejsas@gmail.com 

7 Professora Doutora do Curso de Medicina, Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde, 
UFG/REJ. polyjsas@gmail.com 

mailto:arthurvictor6@hotmail.com
mailto:arthurvictor6@hotmail.com
mailto:polyjsas@gmail.com


Humana do Curso de Medicina da UFG/REJ, evidenciando a contribuição que a 

monitoria  proporciona,  para  os  alunos  monitorados  e  para  os  monitores  na 

formação do conteúdo assimilado. Durante esse projeto foi percebido grande 

adesão dos alunos nas atividades de monitoria, o que mostra o interesse no 

aprendizado da disciplina. Com a monitoria  os estudantes  dispunham  de mais  

tempo  para rever as peças anatômicas, estudar e reforçar o que foi visto durante 

as   aulas,  uma   vez   que   o   conhecimento da  parte  prática,   palpável,  das  

estruturas é de fundamental importância para a construção do aprendizado dos 

acadêmicos nesta disciplina. Dessa forma, o auxílio do monitor para 

esclarecimento de dúvidas e maior constância na repetição dos conteúdos 

ministrados em aula, facilita o aprendizado, tornando o processo mais fácil para 

os alunos assistidos. 

 

2 BASE TEÓRICA 

 No ano de 1968, teve ascensão no Brasil o programa de monitoria, a partir 

da criação da Lei n° 5.540, que fixa normas de organização e funcionamento do 

ensino superior e sua articulação com a escola média no Brasil. Um de seus 

artigos relacionado à prática de monitoria, sugere a criação da função de monitor 

para alunos de graduação, mediante a aprovação em provas específicas que 

certifiquem a capacidade de desempenho técnico e didáticos para determinada 

disciplina. Sendo assim, a monitoria pode ser considerada como uma estratégia 

de apoio ao ensino na qual os estudantes mais adiantados nos programas de 

formação acadêmica colaboram para o processo de apropriação do 

conhecimento de seus colegas (FRISON E MORAES, 2010). 

 Assim, o monitor é considerado um auxiliar para minimizar ou sanar as 

possíveis dúvidas dos alunos, favorecendo a aprendizagem. O conteúdo é novo 

para os alunos e isso pode gerar dificuldades, reforçando o papel do monitor no 

auxílio ao esclarecimento de possíveis dúvidas, sendo que estes permaneceriam 

à disposição para auxiliar nessas possíveis dificuldades que poderiam surgir. 

(SILVEIRA E SALES, 2016). 

 Com a monitoria os alunos têm uma oportunidade a mais de estudar o 

que foi ministrado em aula pela docente da disciplina. Além disso, os monitores 



são alunos, assim como os discentes monitorados, que já passaram por essa 

experiência e vivenciaram de forma semelhante as dificuldades presentes no 

primeiro contato com uma disciplina completamente nova, deixando ambas as 

partes mais próximas devido à vivência adquirida. Diante do exposto, percebe-

se que a utilização da monitoria se mostra vantajosa, pois é um importante fator 

de aprendizado. 

 

3 OBJETIVOS 

 O objetivo deste estudo consiste em relatar, a partir da experiência como 

monitor de Anatomia Humana, as contribuições da monitoria no processo de 

aprendizagem de alunos e monitores. 

 

4 METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que 

demonstra a atuação do aluno de Medicina como monitor de Anatomia Humana 

do próprio curso. A grande maioria das atividades de monitoria ocorreram no 

Laboratório de Anatomia Humana e Comparativa da UFG/REJ, para os 

acadêmicos do Curso de Medicina que cursavam o primeiro período. Foi 

desenvolvida no período de março a setembro, juntamente com outros três 

monitores do mesmo curso. As monitorias foram ministradas semanalmente, 

com horários fixos de duas horas aulas, em horário que coincidiu com a área 

verde de monitores e discentes monitorados. Os agendamentos foram feitos 

previamente, no início de cada semestre, diretamente com o técnico responsável 

pelo laboratório, o qual permanecia no local a fim de auxiliar os monitores para 

o correto andamento das atividades. 

 As monitorias foram conduzidas baseadas na exposição de peças 

anatômicas naturais e sintéticas, utilizando também material de apoio como 

livros, resumos, PDFs, etc., para sanar dúvidas trazidas pelos próprios alunos e 

outras oriundas das discussões ocorridas durante as atividades. Além disso, os 

aplicativos e meios de comunicação foram essenciais para o acesso dos alunos 

aos monitores durante o período que não abrangia a monitoria no laboratório. 



Assim, os monitores atuaram no sentido de facilitar o esclarecimento de dúvidas, 

orientar os estudantes quanto à localização e relação entre as estruturas 

anatômicas, auxiliar no desenvolvimento de técnicas que facilitem o estudo e a 

fixação do conhecimento, facilitando a compreensão do conteúdo abordado em 

sala de aula pela professora. 

 Da mesma forma, coube aos monitores zelar pela organização e 

manutenção do espaço físico, além de assegurar o cumprimento das normas do 

laboratório utilizado. É importante ressaltar que foram necessários momentos de 

estudo e preparação previamente às monitorias, sendo feito o estudo do 

conteúdo a ser abordado, a fim de possibilitar a otimização da transmissão de 

informações. Foram disponibilizadas 12 horas semanais dedicadas ao 

planejamento, estudo individual, reuniões com a orientadora e atendimento aos 

estudantes de baixo rendimento ou que apresentaram interesse em reforçar o 

conteúdo abordado durante as aulas. Para o desenvolvimento das atividades, os 

alunos foram organizados em grupos, possibilitando a realização de dinâmicas 

voltadas para ensino ativo e consequentemente possibilitando a melhor fixação 

do conteúdo. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 No curso de Medicina, a disciplina Anatomia Humana é ministrada de 

forma aprofundada no sentido de permitir melhor aproveitamento do conteúdo, 

reforçando a ainda a importância do entendimento das estruturas anatômicas. 

Tais conceitos farão parte da rotina de trabalho dos futuros profissionais, 

incluindo conhecimento científico para a realização de técnicas e procedimentos 

que têm por base os conhecimentos anatômicos. Esta disciplina é naturalmente 

estereotipada, pela maioria dos alunos, como algo difícil por ser totalmente novo, 

com muitos detalhes e diferentes nomes de estruturas, o que requer muita 

atenção para o aprendizado, despertando ansiedade e medo nos estudantes. 

Assim, a monitoria de Anatomia Humana atua no sentido de auxiliar no processo 

de aprendizagem, sendo uma oportunidade extraclasse para esclarecimento de 

dúvidas e auxílio quanto às possíveis formas de estudo da disciplina. Com a 

monitoria os alunos tiveram mais tempo de contato com as peças anatômicas e 



reforço do que foi visto nas aulas práticas, o que permite um melhor rendimento 

no aprendizado da disciplina. Aliado a isso, o fato de os monitores serem 

discentes que já tiveram experiência prévia com a disciplina e o conteúdo 

abordado, também contribuiu para a realização das atividades de maneira eficaz, 

propiciando a criação de um ambiente que favoreça a interação entre os 

estudantes e melhor desenvoltura para o esclarecimento de dúvidas. Além disso, 

os monitores utilizaram analogias e buscaram a origem das mais variadas 

estruturas anatômicas, suas importâncias e relevâncias clínica. Ainda, durante 

os encontros presenciais de monitoria, foram realizados momentos de 

interpretação e possível associação com outras formas de estudo dessa matéria 

(movimentação, palpação e referenciação topográfica, etc.) que não estão 

presentes na grade do curso, devido à quantidade de conteúdo já existente. 

Assim, os monitores optaram por facilitar esse importante processo, estimulando 

o estudo da matéria e o próprio entendimento, mostrando que não é apenas uma 

matéria voltada para a memorização de nomes, o que foi muito relevante e 

ajudou a quebrar o estereótipo trazido pela maioria dos alunos para com essa 

disciplina. 

 Dessa forma, o monitor se torna um elo entre o professor e os alunos, 

podendo dar sugestões que possibilitem uma melhor forma de transmissão do 

conteúdo (FRANCO, 1998). Foi observada grande adesão dos alunos nas 

atividades de monitoria realizadas. E, nos períodos entre as monitorias 

presenciais, os monitores foram requisitados pelos discentes por meio de 

aplicativos de comunicação para sanarem suas dúvidas, e até mesmo em 

encontros informais pela própria universidade. Assim, os alunos que 

compareceram à monitoria tiveram mais tempo de estudo com as peças 

anatômicas e, consequentemente, possuem maior probabilidade de atingirem 

desempenhos mais satisfatórios nas avaliações em relação aos alunos que não 

frequentaram. É importante ressaltar, ainda, que a frequência de discentes nas 

monitorias aumentava em períodos próximos à realização de atividades 

avaliativas. Pode-se observar durante contato com os discentes monitorados, a 

expressão de gratidão pelo tempo e pela atenção destinados a eles nas 

monitorias e via aplicativos de comunicação. 



 Ainda, a importância da participação em programas de monitoria não se 

restringe apenas aos ganhos relacionados aos alunos de baixo rendimento ou 

que apresentem interesse no aprofundamento de conteúdo. Com a experiência 

vivenciada, também foi possível observar benefícios com relação aos monitores, 

uma vez que a atuação frente a outros alunos auxilia ainda na desenvoltura do 

monitor, estimulando sua capacidade criativa e o seu interesse pela prática 

docente, além de melhorar suas relações interpessoais com os demais colegas. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pode-se concluir, que a monitoria de Anatomia Humana foi uma forma de 

auxílio aos acadêmicos de Medicina do primeiro período da UFG/REJ, 

favorecendo e otimizando sua aprendizagem e contribuindo para o melhor 

aproveitamento dos estudos. Esse projeto permite maior compreensão dos 

conteúdos ministrados pela docente da disciplina nas aulas teóricas e práticas, 

além de contribuir, também, para maior aprendizado e assimilação do conteúdo 

para os monitores, deixando cada vez mais familiarizados com o assunto. 

 A monitoria permitiu que os discentes tivessem mais contato com as 

peças anatômicas, o que melhorou as condições de aprendizado e a fixação do 

conhecimento. Dessa forma, a frequência e a importância das monitorias devem 

ser constantemente valorizadas dentro dos cursos de graduação, uma vez que 

facilita o aprendizado e fixação de conteúdo. E ainda, favorece o estímulo à 

criatividade do monitor e desenvolvimento de habilidades relacionadas à 

docência, melhora nas relações interpessoais, além de contribuir para sua 

formação profissional. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O presente texto tem por objetivo analisar o trabalho realizado por mim 

enquanto monitora, junto à universidade Federal de Goiás - Unidade Riachuelo, no 

curso de Pedagogia, no semestre letivo 2019/01 o qual  auxiliei na disciplina de Arte 

e Educação, que é uma das disciplinas de fundamentos em arte do primeiro ano do 

curso e por este motivo justifica a necessidade do aluno monitor. 

A disciplina possui carga horária de 144 horas divididas entre teoria e 

prática, sendo 72 horas em dois semestres, é importante enfatizar que a experiência 

de ser monitora me auxiliou no meu próprio processo formativo. Neste relatório 

apresento em um primeiro momento a base teórica e os autores que respaldam o 

atendimento na monitoria. 

 

                                                              

2 BASE TEÓRICA 

Para embasar o atendimento na monitoria foram necessários alguns estudos 

teóricos com autores que defendem pontos importantes para este relato e para o 

bom desenvolvimento das ações junto aos discentes na monitoria.  

Coli (1991, p.13) que aborda o conceito de arte a partir de diferentes questões 

que nos coloca diante do que é ser ou não arte, demonstra que os critérios não se 

limitam a separar o que é arte, mas coloca em frente a uma hierarquia constituída 

historicamente “[...]na disposição relativa dos objetos artísticos; pretendem ensinar-

nos que tal obra tem mais interesse que outra, que tal livro ou filme é melhor que 
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outro, que tal sinfonia é mais admirável que outra: isto é, criam uma hierarquia dos 

objetos artísticos”. Ou seja, os instrumentos por intermédio de um perito, não separa 

uma coisa como sendo mais arte que outra, porém o valor que eles atribuem à obra, 

por meio do discurso que estes profissionais criam para ela, dando ao longo de sua 

historicidade certa hierarquização. 

Desta forma, podemos entender a importância que o discurso enquanto 

ferramenta tem quando o objetivo é definir uma obra como arte propriamente dita, ou 

seja, em razão do discurso a arte não se mantém imutável, considerando que o 

discurso é também os estilos, que são tão importantes quanto o discurso, que 

mudam conforme o período em que a obra está inserida. 

Nogueira (2008, p.02) também dialoga sobre arte analisando a arte a partir de 

suas linguagens, que segundo ela “é também múltipla, pois varia de acordo com 

suas diferentes modalidades ou linguagens: música, artes visuais, teatro, dança, 

cinema, fotografia, entre outras”.   

Outro autor importante neste processo de aprendizagem foi Brandão (1998) 

que trouxe o conceito de educação, em um contexto de multiplicidade, ou seja, 

existe mais de uma forma de educação, pois pode ocorrer dentro e fora da escola, 

evidenciando que o aprendizado é natural e ocorre a todo o momento.  

 Na disciplina do primeiro semestre, Arte e Educação I, trabalhamos os 

seguintes conceitos: de arte, de música como princípio de formação humana, da 

indústria cultural, de educação e de cultura. A dança, as brincadeiras infantis e 

cantadas possibilitaram a compreensão e formação do aluno nesta área, a partir de 

autores como: Brandão (1998, 2002), Coelho (2003), Nogueira (2008), Cunha 

(2012), Brito (2003), Coli (1991). Com esta base teórica se fez possível ampliar o 

conhecimento da disciplina e iniciar o trabalho de apoio aos alunos e alunas na 

monitoria. 

                                                    

3 OBJETIVOS 

Demonstrar a relevância da monitoria, para a comunidade 

acadêmica, ampliando o interesse dos discentes em buscar o apoio na atuação da 

monitoria voluntária ou não; motivar os discentes aos estudos teóricos da disciplina 



 
 

a partir do apoio em relação aos textos teóricos, motivando-os a exercerem a função 

futura de monitor dentro do programa de monitoria da Universidade Federal de 

Goiás (UFG). 

 

                                                                  

4 METODOLOGIA 

Para alcançar a ideia do que é a monitoria, ou seja, auxiliar os colegas com 

dificuldades acadêmicas, a monitoria desenvolveu uma metodologia que envolveu 

estudos teóricos do monitor; acompanhamento das atividades propostas pela 

professora da disciplina; contato com os alunos a partir de um plano de estudo 

visando o aprendizado do discente. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A monitoria é o momento em que os alunos/as que possuem dúvidas, me 

procurem para auxiliá-los/las, sendo assim, a monitoria do primeiro semestre 

ocorreu entre os dias 28 de março a 27 de julho de 2019, período em que pude 

auxiliar com as dúvidas dos textos aplicados em sala, sendo que o local de 

atendimento o Laboratório de Artes localizado na Universidade Federal de Goiás 

(UFG) unidade Riachuelo. Este atendimento era previamente agendado via e-mail 

caso não fosse meu horário de atendimento que era de segunda, terça das 15h às 

19h, e quinta das 16h às 20h. 

Durante o projeto, alguns alunos compareceram para sanar suas dúvidas e 

melhorarem seu desempenho em trabalhos e demais atividades. A orientação da 

professora ocorreu de forma simultânea aos atendimentos, sendo um encontro 

semanal. 

As doze horas trabalhadas enquanto monitora 2019/01 foi dividida em: 

planejar atividades reuniões com professora orientadora; auxiliar os estudantes de 

baixo rendimento; auxiliar a professora em aulas práticas e teóricas; auxiliar a 

professora no processo de verificação de aprendizagem (correção de provas e 

atividades, relatórios, etc.); auxiliar na organização de trabalhos e eventos 

acadêmicos (seminários, cursos, debates e sessões de estudo); auxiliar na 



 
 

orientação de alunos em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, 

debates e sessões de estudo). 

Durante os estudos dos textos que abordam os conceitos o que é cultura, 

(BRANDÃO, 2002) e o que é arte (COLI, 1991) e demais textos utilizados, pude 

perceber a importância do Laboratório de Arte na formação do professor, o qual é 

utilizado como local de aprimoramento e aprendizado poético de técnicas artísticas 

durante a disciplina de Arte e Educação.  

O período que atuei e atuo como monitora voluntária contribuiu para que eu, 

como aluna do curso de pedagogia pudesse compreender a dimensão do fazer 

docente, a responsabilidade ao preparar materiais para as aulas. Compreendi que 

cada aluno possui sua individualidade e seu tempo de aprender, além de adquirir 

técnicas de estudos diferentes a que antes utilizava, para estudos pessoais e para a 

referente monitoria. 

                                                              

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluo que a minha atuação como monitora durante o projeto foi de grande 

contribuição para minha formação, por contar com o apoio da 

professora/orientadora, e também da monitora Susane Gomes que atuava comigo 

como monitora da mesma disciplina. Pude perceber o quanto atuar como monitor 

contribuiu para a formação acadêmica dos discentes, em todas as áreas, ampliando 

a visão do aluno sobre como podemos contribuir com nossa própria formação. 

Percebo ainda que a monitoria voluntária também tem contribuído com a minha 

formação, possibilitando maior desenvoltura, tanto para falar em uma sala de aula, 

quanto para estudar e apreender com mais facilidade os textos teóricos.  

Sendo assim, ressalto a importância do programa de monitoria para os alunos 

de graduação, e a necessidade da universidade investir em bolsas de estudo e de 

monitoria. 
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         MONITORIA: INTRODUÇÃO À FÍSICA. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
De acordo com Pinheiro “o conhecimento científico, particularmente o         

conhecimento físico, é constituído por teorias, que são estruturadas por modelos. As            
leis, princípios,conceitos, convenções etc.., que se articulam mutuamente por meio          
de regras bem definidas, formam o que se designa por teoria científica.” 

Sabemos que quando falamos de ensino de física á nível superior, estamos            
ligados há um padrão norte americano, já que nossas fontes didáticas são em sua              
maioria estadunidenses, ou então baseadas nas mesmas. 

É papel do docente fazer a transposição didática de um modelo internacional            
para um modelo nacional, principalmente relacionados a muitos exercícios com          
contextos claramente exteriores, mas essa tarefa não precisa ser trabalhada          
exaustivamente somente pelo docente, é nesse ponto que entra a função monitor. 

Sendo o monitor um aluno em graduação, e detentor de um conhecimento            
sobre determinado assunto, temos um facilitador para o aprendizado de uma           
matéria ou curso, possuindo o fator proximidade com os outros alunos que por             
estarem no mesmo patamar académico tendem a possuir maior intimidade e           
consequentemente facilidade de expor suas dúvidas, seja elas quais forem.  

A Monitoria é um modelo de ensino e aprendizado, uma colaboração mútua            
entre professor, alunos e monitor, o tópico trabalhado nas monitorias foi o de             
Introdução à física. 
 
2 BASE TEÓRICA  

De acordo com Moreira(2000) “O físico, seja qual for sua área de atuação,             
deve ser um profissional que, apoiado em conhecimentos sólidos e atualizados em            
física, deve ser capaz de abordar e tratar problemas novos e tradicionais e deve              
estar sempre preocupado em buscar novas formas do saber científico ou           
tecnológico”, isso mostra uma grande abrangência da área, porém baseada em           
pilares comuns para diversas áreas, que devem ser compreendidas antes de se            
avançar para a próxima etapa. 

1 Resumo revisado pelo coordenador do projeto de monitoria, Prof. Dr. Paulo Freitas Gomes da 
Universidade Federal de Goiás (UFG). paulofísicajataí@gmail.com 
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É necessário compreender que a física é constituída por campos de validade,            
que nem sempre vão poder ser considerados como casos gerais. A luz por exemplo,              
do ponto de vista da ótica geométrica pode ser definida como aquilo que é emitido               
por uma fonte material e pode explicar eventos de reflexão e refração. Para a ótica               
física, ela passa a ser definida como constituída de radiações eletromagnéticas e,            
nesse caso, pode explicar efeitos como a sua decomposição em um espectro, a             
difração e a polarização( Astolfi,1995). 

A Matéria de introdução a física é a porta de entrada do nosso curso de               
licenciatura, sendo a base para os demais conteúdos, focada em tópicos como:            
compreender códigos e símbolos, utilizar e compreender tabelas, gráficos e          
relações matemáticas, se expressar corretamente utilizando a linguagem física e          
conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, sabendo           
interpretar notícias científicas, que são exatamente o que Moreira(2000) diz serem           
competências e habilidades a serem desenvolvidas em física. 
 De acordo com Mark Hollabaugh em seu tópico ” como aprender física            
tentando pra valer” (YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN;Roger A,2008,prefácio), no         
meio científico é raro o trabalho solitário, cientistas preferem cooperar entre si,            
sendo assim o estudo em grupo com outros colegas pode sim ajudar no             
aprendizado e facilitar a fixação do conteúdo. 

De acordo com Faria & Schneider, a monitoria é uma colaboração discente a             
tarefa de ensino aprendizado, dessa forma um sistema de aprendizado de aluno            
para aluno. 
 
3 OBJETIVOS 

O objetivo principal das monitorias é contribuir para o nivelamento do alunos            
com os conteúdos do ensino superior, recobrar conceitos matemáticos e          
principalmente nas resoluções de exercícios. 

Porém o curso de física vai muito além da simples tarefa de responder             
exercícios, outros pontos importantes, são por exemplo a capacidade de elaborar           
sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos tratados no conteúdo, que no            
caso de introdução à física, são normalmente: Vetores, Cinemática e movimento           
circular, que serão temas novamente abordados no futuro. 

Existe também um objetivo direto vinculado ao monitor que é o de:            
apresentar conceitos presentes na universidade, além de ter a oportunidade de           
aplicar técnicas relacionadas à docência, pré estágio obrigatório. 
 
4 METODOLOGIA 

O foco principal da monitoria foram as aulas expositivas com o foco na             
resolução de exercícios, houve a participação do próprio docente que colabora           
ensinando métodos e técnicas além de muitas vezes retomar a teoria exposta em             
aula. 



Foram utilizados 3 livros como base, dois quais seriam retirados os exercícios            
e que possuíam a base teórica para a disciplina, esses livros são: Halliday física 1,               
Sears física 1: Mecânica e Moyses curso de física básica, volume 1.  

No livro Sears por exemplo, existem exercícios prontos com estratégias de           
resoluções definidas pelo próprio autor e exatamente por isso é muito simples            
reproduzir tais exercícios para turma como exercício de fixação do conteúdo, além            
de trazer textos rápidos que exemplificam com precisão a teoria necessária para se             
entender os capítulos.  

Exemplos de exercícios resolvidos em sala, retirado do livro Sears física 1:            
Mecânica. 

1) O Recorde mundial de velocidade no solo é de 1228,0 km/h, estabelecido             
em 15 de outubro de de 1997 por Andy Green com o Thrust SSC, um carro movido                 
a jato. Expresse essa velocidade em m/s. 

2)Uma esquiadora percorre 1,0 km do sul para o norte e depois 2,0 km de               
oeste para leste em um campo horizontal coberto de neve. A que distância ela está               
do ponto de partida e em que direção? 

3)As três finalistas de uma competição encontram-se no centro de um campo            
plano e grande. Cada uma das competidoras recebe uma barra de um metro, uma              
bússola, uma calculadora, uma pá e (em ordens diferentes para cada competidora)            
os três deslocamentos seguintes: 
72,4m , 32,0° do norte para o leste 
57,3m , 36,0° do oeste para o sul 
17,8m  do norte para o sul 

Os três deslocamentos levam a um ponto onde as chaves de um porsche             
novo foram enterradas. Duas competidoras começam imediatamente a fazer as          
medidas. Porém a vencedora foi a que realizou os cálculos antes das medidas. O              
que ela calculou? 
 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

De fato a maior parte dos alunos possuía grande dificuldade com as            
ferramentas matemáticas necessárias para o entendimento do conteúdo, o que          
impossibilitava a resolução da maior parte dos exercícios, mesmo que tivessem           
conhecimento do conceito físico por trás dos problemas propostos pelo livro. 

Houve grande movimentação de aluno nas monitorias, mais de 50% da turma            
esteve presente, além de um grande número de perguntas e dúvidas que eram em              
sua maioria sobre matemática básica ou trigonometria. 

De acordo com Pinheiro, para que um saber científico chegue a ser            
transferido para os moldes do ensino médio, deve haver uma transposição didática,            
porém, muitas vezes esses conhecimentos acabam sendo transpostos de maneira          
descaracterizada, o que pode levar que informações importantes para a          
compreensão do fenômeno sejam perdidas. 



Essas concepções alternativas são um dos maiores empecilhos para alunos          
calouros do curso de física, principalmente aqueles que acabaram de concluir o            
ensino médio. 
 
6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Depois da apresentação de algumas ferramentas matemáticas boa parte dos          
alunos conseguiam resolver por conta própria outros exercício do livro. 

A participação direta do professor fazia aumentar ainda mais a frequência de            
alunos, além de estarem muito mais abertos a tirarem suas dúvidas com o professor              
na monitoria do que nas aulas.  

A monitoria se mostrou uma boa prática a docência, a oportunidade de            
conhecer os erros mais recorrentes que os alunos possuem em relação a física e              
matemática além da oportunidade de receber instruções dos outros discentes.  
 
 REFERÊNCIAS 
 
 
ASTOLFI, J. P. & DEVELAY, M. A didática das ciências. São Paulo : Papirus, 1995.  
 
BORDENAVE, J. D.; PEREIRA, A. M. Estratégias de ensinoaprendizagem. 24. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2002. 
 
FARIA, J.; SCHNEIDER, M. S. P. S. Monitoria: uma abordagem ética. 
 
Halliday, D., Resnick R. e Krane, K. S., Física 1, 5a edição, Ed. LTC. 
 
MOREIRA,Marco Antonio. Ensino de física no Brasil: Retrospectiva e Perspectivas. 
 
Nussenzveig, H. Moyses, Curso de Física Básica, Vol. 1, Ed. Edgar Blucher Ltda. 
 
PEREIRA, João Dantas, Monitoria: Uma estratégia de aprendizagem e de iniciação 
a docência.  
 
PINHEIRO, T. F. A Transposição dos modelos da física para o ensino da física. 
 
PINHEIRO, T. F. Aproximação entre a ciência do aluno na sala de aula da 1a série 
do 2o grau e a ciência dos cientistas : Uma discussão. UFSC. Florianópolis, SC, 
1996. Dissertação de Mestrado.  
 
YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A., Sears e Zemansky, Física 1: Mecânica. 
12 edição, São Paulo, Pearson Education Brasil 2008. 
 



MASETTO, E. G. (Org.). Docência na Universidade. Campinas: Papirus, 1998. 
 
 
 



RELATO DE EXPERIÊNCIA DA MONITORIA DE FUNDAMENTOS E 

METODOLOGIAS DE CIÊNCIAS NATURAIS DO CURSO DE PEDAGOGIA1 

 

CABRAL, Camila Silva2; REIS, Márcia Santos Anjo3. 

 

Palavras-chave: Formação de professor. Monitoria. Prática Pedagógica. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A monitoria é uma proposta que visa auxiliar os alunos(as) com dificuldade na 

disciplina, contribuir com o professor docente na rotina da disciplina e, sobretudo, na 

formação do(a) aluno(a) monitor(a). A justificativa da monitoria da disciplina de 

“Fundamentos e metodologias de Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental I” do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás – 

Regional Jataí (UFG/REJ) se pauta em contribuir para a melhoria do curso de 

graduação em Pedagogia; incentivar a cooperação da monitora com o corpo 

discente nas atividades de ensino e aprendizagem, tendo em vista a dificuldade dos 

alunos do curso; desenvolver capacidades de análise e crítica, incentivando a aluna 

monitora a adquirir hábitos de estudo, interesse e habilidades para a docência; 

possibilitar a aluna monitora aprofundar conhecimentos teóricos e práticos na 

disciplina além de proporcionar a participação em atividades de ensino e de 

aprendizagem. 

 

2 BASE TEÓRICA 

De acordo com Frision (2016) as Instituições de Ensino Superior (IES)  não 

tem exclusivamente o papel de proporcionar aos alunos os conhecimentos 

científicos, mas também “proporcionar a aprendizagem como um processo ativo, 

cognitivo, construtivo, significativo, mediado e autorregulado” (BELTRAN, 1996 apud 

FRISON, 2016, p. 135). O que envolve refletir sobre as metodologias e também as 

                                                             
1 Resumo revisado pela orientadora de monitoria Drª. Márcia Santos Anjo Reis, no componente 

curricular de “Fundamentos e metodologias de Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental I” 

2
 Bolsista do Programa de Monitoria no curso de Pedagogia. Universidade Federal de Goiás – 
Regional Jataí (UFG - REJ). camilasilvalimac@gmail.com 

3
 Professora Doutora da Unidade Acadêmica Especial de Educação (UAEE), Curso de Pedagogia, 
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí (UFG - REJ). marciasareis@gmail.com 



práticas pedagógicas e não apenas conhecer os conhecimentos sistematizados e 

acumulados pela humanidade.  

Conforme Frision (2016, p. 135): 

 

O Ensino Superior depara-se, cada vez mais, com acadêmicos que 
apresentam dificuldades para atingir objetivos curricularmente 
prescritos, impostos pela necessidade de o aluno desenvolver 
competências e habilidades demandadas pelo mundo 
contemporâneo. Com certa frequência, as Instituições de Ensino 
Superior têm tido a preocupação de desenvolver projetos educativos 
e pedagógicos que envolvam acadêmicos oriundos de diferentes 
comunidades, visando ao aperfeiçoamento de sua qualificação.  
 

As IES conforme Frision (2016) buscam estratégias para o melhor 

desenvolvimento tanto da própria instituição, como também dos alunos ingressantes 

e “isso já constitui, por si só, motivo para investir em formas alternativas de trabalho, 

estimuladoras de aprendizagem, como é o caso das monitorias” (FRISION, 2010, p. 

135). A monitora enquanto um projeto que qualifica a formação oportuniza aos 

alunos com dificuldades um espaço em que possam tirar dúvidas com o(a) aluno(a) 

monitor(a), ter orientações referente a trabalhos, seminários, dentre outros.  

Mesmo que o professor tenha uma formação qualificada na área da disciplina 

em que ministra, a sua explicação pode não ser compreensível para todos os alunos 

(MONEREO, 2007 apud FRISON, 2016, p. 135). Ou seja: 

 

Nessa situação, o trabalho realizado em parceria entre professores e 
alunos ou entre os próprios alunos ganha força, principalmente no 
que diz respeito à monitoria. Pressupõe-se que ela pode contribuir 
para que todos os estudantes aprendam, pois se acredita que o 
modelo relacional e interativo estimula, de forma mais efetiva, o 
desenvolvimento das capacidades cognitivas (FRISION, 2016, p. 
135). 
 

Nesse sentido, os cursos de ensino superior oferecem bolsas e também a 

modalidade voluntária para os alunos que se interessarem em ser monitor(a). 

Existem cinco objetivos para a monitoria previstos na Resolução do Conselho de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) nº 1418 de 2016, sendo eles:  

 

I- ampliar a participação dos estudantes de graduação nas atividades 
de ensino e de aprendizagem na Universidade;  
II- contribuir para a melhoria dos cursos de graduação;  



III- desenvolver capacidades de análise e crítica, incentivando o 
estudante monitor a adquirir hábitos de estudo, interesse e 
habilidades para a docência;  
IV- aprofundar conhecimentos teóricos e práticos na disciplina que 
estiver atuando como monitor; 
V- incentivar a cooperação do monitor com o corpo docente e 
discente nas atividades de ensino e aprendizagem;  
VI- contribuir para a permanência dos estudantes nos Cursos de 
Graduação) (UFG, 2016, p. 1). 

 

Dessa forma, é possível perceber que a proposta de monitoria visa atender 

aos alunos do curso, bem como se constitui em uma forma de potencializar a 

aprendizagem e formação do(a) aluno(a) monitor(a) no ensino superior. A monitoria 

oportuniza ao professor orientador da disciplina ter um(a) aluno(a) que o auxilie nas 

atividades da disciplina e também com isso, o(a) próprio(a) aluno(a) monitor(a) 

adquire novos conhecimentos e habilidades.  

 

3 OBJETIVOS  

Relatar a experiência da monitoria do curso de Pedagogia da UFG/REJ, da 

disciplina de “Fundamentos e metodologias de Ciências Naturais nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental I”, refletindo as contribuições da monitoria para a aluna 

monitora e aos discentes que compareceram aos encontros. 

 

4 METODOLOGIA   

Este trabalho é um relato de experiência obtido por meio da participação da 

monitoria do curso de Pedagogia da UFG/REJ. As atividades executadas tiveram a 

orientação da professora da disciplina, bem como o cumprimento das 12 horas 

prevista na Resolução CEPEC nº 1408. Os atendimentos ocorreram no na Unidade 

Riachuelo, no Laboratório de Metodologias de Ciências Naturais e Humanas. As 12 

horas foram articuladas durantes a semana para o aprofundamento e estudo teórico 

dos textos da disciplina; auxílio à professora em atividades de planejamento e 

atendimento aos alunos. Vale enfatizar que houve flexibilidade de horários na 

monitoria, desde que não comprometesse a formação da aluna-monitora, visando o 

atendimento aos discentes do matutino e também do noturno. 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA/RESULTADOS 



Os horários que foram marcados para monitoria de “Fundamentos e 

metodologias de Ciências Naturais nos anos iniciais e Ensino Fundamental I”, foram: 

segunda-feira e quinta-feira das 13:30 até 17: 30 e sexta-feira das 07:30 até 11:30. 

Esses horários não eram essencialmente fixos, pois se tinha flexibilidade para 

atender os discentes que trabalhavam e/ou que estudavam no noturno, desde que 

fosse agendado com antecedência, com a aluna monitora.  

Não foi necessário agendar horário específico com a professora orientadora 

para esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo, pois ela estava presente nos dias 

previstos de atendimento de monitoria.  

 Assim como já é previsto na Resolução CEPEC nº 1408, a monitoria tem por 

objetivo auxiliar os discentes em dificuldades de conteúdo e também em demais 

atividades, como por exemplo, em trabalhos acadêmicos. Nesse sentido, houve 

quinze (15) encontros no total, sendo que, cinco (5) atendimentos foram para 

esclarecimento de textos da disciplina, pois os alunos iriam fazer a primeira 

avaliação, um (1) atendimento para consultar livros do laboratório, sete (7) encontros 

para orientação de trabalhos acadêmicos da disciplina e dois (2) encontros para 

esclarecimentos dos textos antes de fazerem a segunda avaliação. 

Neste semestre também foi organizado os livros de Ciências que se 

encontram disponibilizados para consulta. O laboratório recebeu doação de livros 

novos e os mesmos foram catalogados e depois separados por série com o objetivo 

de facilitar a consulta.  

Como na disciplina os discentes confeccionam jogos e materiais didáticos 

para aulas de Ciências nas séries iniciais do ensino fundamental que depois são 

doados para o laboratório. Foi necessário também a organização desses materiais 

no espaço físico, bem com a seleção dos melhores trabalhos e a catalogação destes 

para controle de empréstimo. Os jogos e materiais podem ser emprestados para os 

discentes quando estão no estágio.  

Houve o auxílio à professora ao corrigir os trabalhos acadêmicos dos alunos, 

principalmente nos quesitos normas da ABNT. Foi feito a correção de erros na 

elaboração da capa dos trabalhos, contra capa, sumário, citação indireta e direta, 

dentre outros.  

Além disso, também foi possível neste semestre iniciar a elaboração de um 

projeto de ensino que visa auxiliar os alunos com dificuldades, mas que até o 

momento não tem data fixa para execução do mesmo. A professora da disciplina 



percebeu que alguns alunos são repetentes e não tiveram bom rendimento, então 

pensou em um projeto que consiste em fazer revisão dos textos com esses alunos, 

fazê-los identificar a ideia central dos textos, elaborar frases que resumem os 

parágrafos e também a fazer redação, pois a maioria das avaliações do curso de 

Pedagogia são dissertativas, o que iria auxiliá-los nesta disciplina em específico, e 

também nas demais. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa de monitoria foi muito satisfatório para a formação da aluna 

monitora, pois houve a oportunidade de ampliar os conhecimentos da área, além de 

aprender a explicar um conteúdo e saber resumir um texto de forma coerente.  

Para os alunos(as) da disciplina foi possível compreender como o espaço de 

monitoria é importante, visto que, os discentes que compareceram aos atendimentos 

tiveram um bom desempenho acadêmico e também relataram ter conseguido 

esclarecer dúvidas que foram pertinentes nos momentos de avaliações.  

Este semestre foi satisfatório principalmente nos encontros de monitoria, 

sendo que ao todo 15 discentes compareceram aos encontros, desses 15 somente 5 

reprovaram na disciplina e 10 foram aprovados. Ocorreram muitos atendimentos e 

agendamentos em diferentes horários, demonstrando por parte dos discentes o 

interesse no ensino-aprendizagem. 

Diante do cenário educacional brasileiro, em 2019 ocorreram cortes no 

repasse de verbas para as IES e isso gerou em cortes de bolsas na Universidade, 

consequentemente nas bolsas de monitoria. Neste relato de experiência foi 

evidenciado como o programa de monitoria auxilia o processo de ensino-

aprendizagem e deve manter-se ativo.  
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RELATO DE EXPERIENCIA: MONITORIA DE ESTRUTURA DE DADOS I 

STEDILE, Carlos Gabriel Silva1; BARRETO, Franciny Medeiros2 

Palavras-chave: Monitoria, Algoritmos, Programação, Ensino-Aprendizagem 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência de monitoria exercida 

no primeiro semestre de 2019, na disciplina de Estrutura de Dados 1 (ED1). A 

disciplina é ofertada no terceiro período do curso de Ciências da Computação na 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí e trata-se de uma disciplina 

essencial para o desenvolvimento do discente como Cientista da Computação. Pelo 

conteúdo programático, ED1 ensina a base do que é a programação utilizando 

estruturas para organizar e manipular dados, abordando a lógica computacional e 

linguagens de programação. Por ser um conteúdo que exige um bom pensamento 

lógico, vários alunos apresentam dificuldades em entender os conceitos pertinentes à 

disciplina, levando a uma considerável taxa de desistência e reprovação. Esta 

disciplina possui fortes conexões com outras disciplinas ofertadas no curso (como 

Analise e Projeto de Algoritmos, Computação Gráfica e Compiladores), seja por servir 

de pré-requisito ou pela necessidade intrínseca do conhecimento em programação. 

Assim, fica evidenciada a importância do monitor em auxiliar aos discentes e docente 

no processo de ensino-aprendizagem. Logo, este artigo descreve as etapas da 

monitoria, bem como ressalta os bons resultados obtidos nesta empreitada. 

 

2 BASE TEÓRICA 

No curso de Ciências da Computação na UFG/Jataí, a disciplina de Estrutura 

de Dados 1 é ministrada no terceiro período e possui carga horaria de 64 horas, sendo 

32 horas teóricas e 32 horas práticas (PPC, 2012). No ano de 2019, 36 alunos se 

matricularam na disciplina de ED1. As aulas aconteceram todas as sextas-feiras no 

horário de 13:30 as 15:10 para a aula teórica e das 15:30 as 17:10 para a aula práticas.  

 
1 Bolsista do Programa de Bolsas de Monitoria. Universidade Federal de Goiás (UFG), Curso de 

Ciências da Computação. cgsste@hotmail.com 
2 Professora da disciplina de ED 1 e orientadora no programa de monitoria. Universidade Federal de 

Goiás (UFG), Curso de Ciências da Computação, franciny@ufg.br 



 
 

Normalmente, disciplinas que abordam o ensino de Estrutura de Dados são 

lecionadas nas primeiras fases dos cursos das áreas tecnológicas. Existem várias 

possibilidades de origem das dificuldades no ensino de programação, como destaca 

Raabe e Silva (2005), seja pela exigência lógico-matemático predominante na 

disciplina, ou mesmo pela dificuldade de reconhecimento, por parte do professor, do 

ritmo de aprendizagem de cada aluno. No que diz respeito ao ritmo de aprendizagem 

é importante destacar que o andamento da disciplina não necessariamente é 

conduzido no ritmo de assimilação de cada aluno, fator que pode acarretar 

dificuldades na apropriação dos conceitos fundamentais, podendo ocorrer como 

consequência o desinteresse pelo conteúdo ministrado, ou até mesmo certa aversão 

à disciplina.  

Com essas dificuldades apresentadas, é necessário a utilização de métodos 

que auxiliem alunos no processo de aprendizado da disciplina. Barbosa (2014) elenca 

algumas práticas que colaboram para amenizar tais dificuldades do discente ao cursar 

a disciplina, tais como a escolha de linguagem de programação e o auxílio de 

monitores.  

Assim, é necessário ressaltar a importância da monitoria no aprendizado dos 

alunos que possuem dificuldade em assimilar o conteúdo da disciplina de ED1, haja 

vista a disponibilidade do monitor para esclarecer as dúvidas e reforçar o que foi 

ministrado em sala de aula. 

 

3 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivida na prática da 

monitoria de Estrutura de Dados 1, do curso de Ciência da Computação, no primeiro 

semestre de 2019. Além disso, pretende-se destacar importância da monitoria no 

processo de ensino dos discentes 

 

4 METODOLOGIA 

Após a seleção dos monitores realizada no início do semestre, na qual foi 

selecionado o discente Carlos Gabriel Silva Stedile, houve uma reunião com a 



 
 

professora-orientadora que norteou as atividades a serem desenvolvidas pelo monitor, 

totalizando 12 horas semanais como estabelecido pelo edital de monitoria vigente. 

Entre as atividades a serem desenvolvidas é possível citar: planejamento das 

atividades com reuniões semanais entre orientadora e orientando, auxílio aos alunos 

de baixo rendimento, auxílio à professora na organização e orientação de trabalhos 

acadêmicos e criação e utilização de um fórum para retirar dúvidas de alunos e instigar 

discussões sobre a disciplina. 

Em relação ao planejamento, semanalmente era ministrado uma lista de 

exercícios aos discentes, a qual o monitor deveria resolver para poder auxiliar os 

alunos durante o horário da monitoria. Logo, durante as reuniões eram discutidas as 

percepções do monitor e da professora quanto ao desempenho dos alunos, no que 

diz respeito às realizações das atividades. Assim, estratégias de reforço em 

determinado conteúdo era discutida e realizada na sala de aula e durante a monitoria.  

Houve a criação de um fórum online para exposição de exercícios extras e para 

alunos discutirem sobre a matéria, postar suas dúvidas e auxiliar outros alunos. O 

fórum tinha como objetivo instigar os alunos a pensar e exercitar mais sobre o 

conteúdo ministrado. 

O horário de atendimento foi determinado pelo monitor pensando na 

disponibilidade de alunos do 3° período. O horário de atendimento ocorria às quartas-

feiras das 13:00 até as 15:00 e sextas-feiras no horário de 9:00 até 11:00 nos 

Laboratórios de Ensino a Computação (LEC). Durante as monitorias os alunos tiravam 

dúvidas referentes às listas de exercícios e a outros problemas relacionados a 

programação. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Durante o período letivo, notou-se uma baixa procura dos alunos, em média 

cinco discentes com frequência constante no atendimento da monitoria. Porém às 

vésperas das avaliações, a demanda dos discentes aumentava. Durante o 

atendimento, alguns alunos lamentavam sobre o tempo para a entrega das listas, que 

geralmente possuía prazo de uma semana e coincidiam com outras provenientes de 



 
 

outras matérias. Além disso, eles reclamavam sobre a velocidade com que os 

conteúdos eram ministrados, mas foi argumentado que se trata do escopo do 

conteúdo programático da disciplina. Além das dúvidas relacionadas a disciplina de 

ED 1, os alunos também surgiram com dúvidas referentes a programação básica. Tais 

dúvidas foram sanadas sempre que possível, priorizando as dúvidas referentes a 

disciplina de ED 1. 

Durante as reuniões as questões acima elencadas foram discutidas entre os 

autores deste trabalho, no intuito de mitigar tais problemas. Os mesmos chegaram à 

conclusão de que fatores como: os alunos não estarem familiarizados com o ritmo da 

universidade por conta do recesso acadêmico; a falta de base quanto ao 

conhecimento sobre logica computacional e programação e o fato do grupo de alunos 

ser numeroso e de conhecimento heterogêneo, ou seja, alguns alunos se empenham 

mais para compreender o conteúdo, enquanto outros não apresentavam o mesmo 

interesse, dificulta o processo de ensino-aprendizagem.  

Assim, uma solução proposta pelo monitor e pela professora seria a utilização 

de um fórum para tentar instigar os alunos a interagirem mais entre si para se 

ajudarem a resolver exercícios, retiradas de dúvidas e adquirirem novos 

conhecimentos. Foi dito que alunos os quais se fizessem utilizar o fórum ganhariam 

um bônus entre 0.0 e 1.0 na média da disciplina, variando no quanto o aluno se fez 

utilizar o fórum. 

O fórum era estruturado com os seguintes tópicos: disciplina; dúvidas; 

exercícios; seminários. Disciplina era o local onde os alunos poderiam discutir entre si 

sobre o assunto passado durante as aulas para obterem mais conhecimento. Dúvidas 

era o local onde os alunos postariam suas dúvidas e outros alunos ou o monitor 

tentaria auxiliar. Exercícios era o local onde eram postadas as listas de exercícios para 

os alunos fazerem e estudarem. Seminários era o local onde alunos poderiam pegar 

um tema da matéria para realizar um seminário para outros alunos, podendo ganhar 

pontos por isso. 

A utilização do fórum pelos discente foi insatisfatória, com pouquíssimos alunos 

participando de maneira rara somente para garantir pontos extras na matéria. Em uma 

sala com 36 alunos, mesmo com a professora instigando os alunos durante a aula e 



 
 

o monitor fazendo o mesmo durante as monitorias, somente 5 participaram de maneira 

rara no fórum, utilizando somente para retirar dúvidas as quais não puderam ser 

retiradas em sala de aula ou durante o tempo da monitoria. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a realização da monitoria foi constatado situações contrastantes, seja 

na falta de interesse com o curso por uma parcela de alunos, seja pela falta de 

desenvolvimento de raciocínio lógico, bem como pela presença de alunos que 

possuíam maior facilidade com o conteúdo. 

Quanto à monitoria foi observado que eram sempre os mesmos alunos que se 

faziam presentes nos encontros. A procura aumentava na véspera de provas, em que 

os alunos que possuíam dúvidas básicas tinham o pensamento de que conseguiriam 

sanar às suas dúvidas, sem precisar de praticar. Nestas situações era explanado que 

a disciplina requeria um estudo contínuo e, conforme diálogo entre os autores deste 

artigo, constatou-se que tais alunos não obtiveram êxito na aprovação da disciplina. 

Corroborando à ideia de que para a disciplina de Estrutura de Dados 1 não adianta 

estudar apenas na véspera das avaliações, pois o estudo deve ser contínuo. 

Quanto ao fórum, é estranho alunos de um curso de computação não se 

utilizarem de meios digitais e tecnológicos desenvolvidos especialmente para auxiliar 

no seu processo de aprendizagem. Mesmo com a bonificação explicitada aos alunos, 

pouquíssimos se importaram em utilizar o fórum. 

Porém, em meio a tantos dados não favoráveis, é bom ver que os alunos que 

participaram do fórum, foram as monitorias para sanar suas dúvidas e procuravam 

sempre se aperfeiçoar mais na disciplina estavam entre os alunos que foram 

aprovados. 
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1 JUSTIFICATIVA  

O presente trabalho constitui um relato de experiência das atividades 

desenvolvidas ao longo da monitoria da disciplina de Anatomia Vegetal, ofertada 

ao curso de bacharelado em Zootecnia da Universidade Federal de Jataí. A 

monitoria foi ofertada no primeiro semestre de 2019, de março a julho, com 

desenvolvimento de atividades associadas ao processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. Destaca-se o esclarecimento de dúvidas sobre o 

conteúdo em dias pré-agendados e o ensino sobre o manuseio das lâminas 

histológicas como estratégias didáticas, bem como a caracterização de 

estruturas presentes nos órgãos vegetais. Nesse período também foram 

realizadas monitorias práticas, auxílio na correção dos estudos dirigidos e 

relatórios. 

Como ferramenta de avaliação de desempenho dos alunos, foram 

relacionadas as médias finais dos alunos e a aprovação na disciplina com a 

frequência dos alunos nas monitorias. Além disso, relata-se também 

experiências, dificuldades e pontos de destaque vivenciados ao longo da 

monitoria.   

 

2 BASE TEÓRICA 



 

 

O processo de ensino-aprendizagem desenvolve-se fundamentalmente 

na complexidade de um sistema de interações que objetivam a transmissão de 

uma mensagem. Dada a complexidade desse processo, vários estudos vêm 

sendo realizados nessa linha em busca de novas e dinâmicas estratégias, que 

tenham relação com o cotidiano e com o tempo do aluno (FRISON, 2016). As 

estratégias de ensino objetivam otimizar e dinamizar o ensino, sendo os 

programas de monitoria e de tutoria formas eficazes de atuação. Nesse sentido, 

a monitoria é uma prática antiga que teve início na Idade Média, como um espaço 

de debate entre os alunos sobre temas específicos, conduzidos por um professor 

(FRISON, 2016). 

A monitoria, além de trazer benefícios diretos aos alunos, também 

coopera para a formação do monitor na carreira docente (SILVEIRA; SALES, 

2016), bem como para outras atividades que demandam oratória e contato 

interpessoal. Essa formação do monitor se deve a dualidade oportunizada pelo 

exercício da monitoria, que: (i) possibilita o contato diário e contínuo com o 

professor orientador na construção e planejamento de atividades, elaboração de 

material didático, dentre outras atividades (SILVEIRA; SALES, 2016) e (ii) 

familiariza o monitor com a prática do ensino, visto que constantemente é exigido 

uma reflexão e constante renovação sobre formas de transmitir conhecimento e 

experiências aos discentes (NASCIMENTO JUNIOR et al., 2012). Esses relatos 

vão a favor do relatado por DANTAS (2014), que reportou que a monitoria no 

ensino superior tem o foco à formação de professores, mediante a relação teoria 

e prática ao longo das monitorias, além do estímulo contínuo de saberes 

inerentes aos componentes curriculares de cada curso.  

A educação tutorial na Universidade tem como propósito promover a 

autonomia na construção do conhecimento, promoção do método investigativo, 

além de servir como fomento para a produção científica e tecnológica 

(MARTINS, 2007). Simão et al. (2008) afirma que o professor universitário tutor 

torna-se referência para o grupo que está orientando, integrando os monitores e 

alunos ao novo contexto universitário e possibilitando a reflexão sobre o 

desenvolvimento acadêmico e pessoal do aluno. 

 



 

 

 

3 OBJETIVOS 

Relatar a experiência da monitoria da disciplina de Anatomia Vegetal para 

o curso de bacharelado em Zootecnia da Universidade Federal de Jataí, no 

primeiro semestre letivo de 2019.  

 

4 METODOLOGIA  

Um relato de experiência foi construído com base na vivência do monitor 

com os professores e alunos da disciplina de Anatomia Vegetal. As monitorias 

foram realizadas no laboratório de microscopia 2, presente no prédio de ciências 

biológicas e da saúde, campus Jatobá. As atividades do monitor foram divididas 

em 12 horas semanais, com destaque para (i) auxílio aos alunos com dúvidas 

em monitorias pré-agendadas; (ii) correção de atividades práticas; e (iii) 

planejamento de atividades didáticas. As monitorias ocorreram de março a julho 

de 2019, em dias alternados e principalmente de 12.10 h as 13.10 h.  

As principais atividades da monitoria foram o esclarecimento de dúvidas 

teórico-prático sobre o conteúdo, manuseio do microscópio de luz e de lâminas 

histológicas para visualização de estruturas vegetais e auxílio de relatórios e 

estudos dirigidos.  

O desempenho acadêmico dos estudantes foi avaliado a partir das médias 

finais dos alunos, da aprovação na disciplina e de observações in situ. 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que contribui 

para a formação integrada do aluno nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão dos cursos de graduação. Ela é entendida como instrumento para a 

melhoria do ensino de graduação, através do estabelecimento de novas práticas 

e experiências pedagógicas que visem fortalecer a articulação entre teoria e 

prática e a integração curricular em seus diferentes aspectos, e tem a finalidade 

de promover a cooperação mútua entre o discente e o docente (LINS et al., 

2009). Nesse sentido, a monitoria foi um grande desafio por se tratar de algo 

nunca antes experimentado, que levou a um aumento das relações acadêmicas 



 

 

dos monitores com os docentes da botânica e com os alunos do curso de 

zootecnia. Pessoalmente, o maior desafio foi a superação da timidez e lidar com 

críticas e feedbacks da turma. Esses desafios proporcionaram um crescimento 

na comunicação em público e na aceitação de críticas construtivas, 

características essas essenciais para o crescimento profissional e acadêmico 

dos monitores. Além disso, a monitoria proporcionou um aprimoramento no 

conhecimento da Anatomia Vegetal e do currículo acadêmico. 

Em relação ao desempenho dos alunos na disciplina, os alunos do curso 

de Zootecnia que frequentaram a monitoria tiveram uma média geral de 7,04. O  

índice de aprovação foi de 84,21% dos alunos da disciplina. Essa aprovação foi, 

em certo ponto, relacionada com o alto desempenho e dedicação dos alunos nas 

aulas teóricas e práticas da disciplina, bem como, pelas atividades executadas 

pelos monitores, como auxílio nas aulas práticas e na correção das atividades 

didáticas da disciplina. A correção de exercícios avaliativos pelos monitores foi 

uma das estratégias diagnosticadas como impulsionadoras da aprovação 

reportada, uma vez que os estudantes se mostraram empenhados em 

apresentar bom desempenho nas atividades práticas, arguindo com os 

monitores acerca das resoluções dos problemas. Essa interação monitor - 

discente foi, aparentemente, satisfatória contribuindo para o alto desempenho 

observado na turma.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As monitorias em disciplinas da graduação têm como objetivo incentivar 

a cooperação do monitor com o corpo docente e discente durante atividades de 

ensino e aprendizagem, ajudar no desenvolvimento da criticidade dos discentes, 

incentivar hábitos de estudos e proporcionar um aprofundamento do 

conhecimento teórico e prático do monitor na disciplina selecionada. Nesse 

sentido, a monitoria da Anatomia Vegetal cumpriu o seu objetivo, superando as 

expectativas iniciais dos professores, alunos e monitores.  

 O desempenho acadêmico dos alunos foi excelente, fruto da participação 

pontual nas monitorias e da participação ativa nas aulas teóricas e práticas da 

disciplina. Além da aprovação dos alunos, percebeu-se uma boa relação entre 



 

 

todos os envolvidos na disciplina, algo fundamental para a obtenção de um 

ambiente acadêmico leve e produtivo.  

 Destaca-se a importância do programa de monitoria da Universidade 

Federal de Jataí para o crescimento acadêmico dos alunos e professores. Em 

relação ao monitor, a experiência na resolução de dúvidas permitiu a 

oportunidade de aperfeiçoar a oratória e obter maior conhecimento teórico e 

prático em Anatomia Vegetal. Em relação aos alunos, a presença de um monitor 

disponível semanalmente permitiu suporte em resoluções de problemas diários 

da disciplina, tal como o feedback semanal do rendimento em atividades 

avaliativas. Como resultado final, as relações acadêmicas e interpessoais foram 

melhoradas entre os monitores, os alunos da disciplina e os docentes, que 

resultou em aprendizado mútuo e em uma Universidade mais inclusiva e 

humana.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

Este relato de experiência visa evidenciar as experiências e vivências ocorridas 

no ano de 2019 no que tange ao desenvolvimento do trabalho efetuado no Programa 

de Monitoria dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí 

UFG/REJ, especificamente na disciplina ofertada nos cursos de licenciatura em Pedagogia 

(matutino e noturno). Este relato, portanto, refere-se a minha atuação como monitor voluntário 

na disciplina de Sociologia da Educação ofertada em dois módulos (I e II). Relato que 

evidência a grande importância deste programa institucional o qual favorece tanto o 

crescimento pessoal do monitor – apresentei trabalhos em congressos quanto o 

desenvolvimento das turmas – com algumas cerca de 8 alunas passando a fazer parte de 

projetos de extensão e pesquisa e também Iniciação Cientifica. Neste contexto e 

consequentemente a fixação no curso e a melhoria do processo de aprendizagem que reflete 

na formação profissional de melhor qualidade de todos os envolvidos com melhores notas na 

graduação e uma crescente formação continuada em níveis de pós-graduação.  

  

2 BASE TEÓRICA 

 

 O projeto da monitoria é instituído na UFG/REJ pela Resolução CEPEC 

Nº1418/ 2016 que prevê que o monitor desempenhe as seguintes atividades, segundo 

o artigo 13; “II - Auxiliar os estudantes que estejam apresentando baixo rendimento 

na aprendizagem da disciplina; III Auxiliar o professor nas atividades didático-

científicas”, dentre outros (UFG, 2016). Todo o trabalho desenvolvido do início de 

2019 até o momento foi com base nesta Resolução.  
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Pressupõe-se também que este processo de desenvolvimento da monitoria 

possa “[...] contribuir para que todos os estudantes aprendam, pois se acredita que o 

modelo relacional e interativo estimula, de forma mais efetiva, o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas” (FRISON, 2016, p. 136). O auxilio no contra turno melhora 

consideravelmente o processo de ensino aprendizagem, consequentemente eleva as 

notas e amplia o conhecimento acadêmico-cientifico dos estudantes.  

O auxilio é um dos princípios fundantes da monitoria que surge desde a Idade 

Média como o “[...] Método Monitorial de Lancaster na Inglaterra, promovido por leigos, 

denominado “ensino mútuo ou monitorial”, no qual os adolescentes eram instruídos 

diretamente pelos mestres e atuavam como auxiliares ou monitores” (FRISON, 2016, 

p. 137). No caso da monitoria acadêmica tem uma distinção primordial que é o fato de 

a seleção pressupor que o candidato a concorrer a vaga já tenha cursado a disciplina 

e que tenha sido aprovado com boas notas na mesma. Ou seja, já tenha conhecimento 

mínimo da disciplina a qual pretende desenvolver seu trabalho.  

 

3 OBJETIVOS 

 

A monitoria acadêmica tem como objetivo principal aproximar os alunos dos 

conhecimentos científicos historicamente construídos e pertinentes e, neste caso, a 

disciplina de Sociologia da Educação, sendo estas disciplinas alocadas nos dois 

primeiros períodos do curso torna uma tarefa mais árdua, pois compreende o 

processo de transição do conhecimento em geral “técnico” de instrumentalização do 

Ensino Médio para o conhecimento materializado por meio de obras clássicas e 

leituras, interpretações e estabelecimento de nexos e conexões mais densas.  

Sendo assim, o objetivo desta monitoria é oferecer esclarecimentos pertinentes 

às leituras, principalmente quanto a termos/conceitos sociológicos e auxiliar na 

orientação de seminários, trabalhos escritos e técnicas de estudo e preparação para 

as avaliações dissertativas.  

 

4 METODOLOGIA 

 

Com objetivo de materializar a proposta do projeto foi disponibilizado em 2019.1 

atendimento ao público as segundas e quintas cada um com 4 horas de duração, 

reservando 4 horas na sexta-feira para estudos e reuniões com a professora 



orientadora. Já em 2019.2 o atendimento ocorre nas segundas e quartas também com 

4 horas de duração e reserva-se 4 horas na quinta-feira para estudo e reuniões com 

a professora orientadora. 

Foi disponibilizado amplamente os horários e locais de atendimento, sendo 

enviado por e-mail, fixado na porta das salas reservadas ao atendimento e informado 

oralmente em visitas de apresentação da forma importância e divulgação de dias e 

horários de atendimento. Para atender os estudantes foi disponibilizado duas salas: 

sendo o gabinete da professora com capacidade para até cinco alunos, e outra sala 

onde funciona o Laboratório de Linguagens (LabLINS) comportando cerca de 12 

alunos, quando ocorreu maior demanda nos deslocamos para uma sala de aula.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Ao assumir a vaga incialmente sentei-me com a orientadora retomamos a 

ementa da disciplina, discutindo como seriam os processos avaliativos, quais textos 

seriam abordados e quais enfoques eu deveria ter com a turma.  Fizemos 

conjuntamente a divisão dos horários de atendimento sendo 8 horas por semana de 

atendimentos e 4 horas reservadas para meu estudo, somando assim as 12 horas 

semanais definidas.  

Como atividade inicial colaborei com a professora na socialização do material 

da disciplina, PDF´s dos livros, artigos e resumos com objetivo de tornar mais 

acessível aos alunos que em sua maioria são da classe trabalhadora e muitos sem 

rendimentos fazemos um trabalho de convencimento que utilizem a biblioteca e o livro 

digitalizado. Eles contam com exemplares dos livros trabalhados na disciplina no 

acervo da biblioteca só que estes são em quantidade insuficiente. Turmas de 40 

alunos e aquisições bem aquém.  

Como base teórica da disciplina de Sociologia da Educação utiliza-se:  Martins 

(1994), Marx; Engels (2005), Weber (2006), Durkheim (2007). Primeiramente foi 

compreendido a partir da obra de Martins (1994) O que é Sociologia o período de 

transição do feudalismo para o capitalismo e suas implicações no surgimento da 

Sociologia como ciência. 

O método positivista de Emile Durkheim (2007) em As regras do método 

sociológico obra que evidencia o instrumento metodológico do autor “fato social”, a 

questão da dúvida metódica, a distinção de fatos normais e patológicos entre outros 



conceitos. Fechando essa primeira unidade foi realizada uma avaliação escrita 

dissertativa. 

Na unidade II abordou-se Marx e Engels (2005) trabalhado por meio da obra A 

ideologia alemã o método Materialismo histórico ou dialético e abordando os 

conceitos: capital, capitalismo, alienação, ideologia, trabalho, mais valia, técnica, 

tecnologia, trabalho produtivo, divisão de classes sociais, o movimento dialético, 

homem, onilateral, entre outros. A partir dessa explicação realizaram mais uma 

avaliação dissertativa.    

Na unidade III trabalhou-se Max Weber (2006) por meio da obra A ética 

protestante e espirito do capitalismo, apresentando o método compreensivo, as 

divergências do ethos católico e do protestante, a noção de ação social e os quatro 

tipos de relações sociais existentes, conceitos de; poder, tipo ideal, tipificação, 

carisma, burocracia, entre outros. 

  No ano de 2019 foram ofertadas três turmas de Sociologia da Educação I cada 

uma com 40 alunos sendo uma turma no matutino e duas no período noturno. No 

desenvolver das atividades foi possível observar o processo de elaboração e correção 

de avaliações, adquirindo conhecimento no que tange aos critérios de atribuição de 

nota, o fato da avalição ter questões de todos os níveis do fácil ao difícil e como deve 

ser atribuída a nota de acordo com a dificuldade.  

Podemos observar a partir da ficha de frequência que no início do semestre 

não houve muita procura por parte dos estudantes e estes decidiram procurar os 

atendimentos devido a resultados não satisfatórios na prova da unidade I e 

recomendações da docente para que passassem a comparecer com mais frequência 

até o fim do semestre. 

Percebeu se que com a participação nos atendimentos os alunos conseguiram 

desenvolver mais. Até mesmo quanto aos debates e as dúvidas levantadas nos 

atendimentos, passaram a ser mais bem fundamentados e dialogando com o 

conteúdo trabalhado abandonando as concepções provenientes do senso comum.  

  

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a as experiências desenvolvidas no programa de monitoria 

onde atuo desde 2018.1 considero este programa de suma importância no processo 

de ensino aprendizado, pois é primeiramente uma oportunidade para o crescimento 



do monitor no desenvolvimento de técnicas de estudo, prática na oratória e aquisição 

de diferentes perspectivas do assunto com as dúvidas que chegam. É também 

importante para o professor pelo fato de contribuir na melhoria da qualidade de 

participação e contribuições dos estudantes na aula e muito mais importante ainda 

para os alunos pois amplia o seu repertorio de conhecimento acerca da matéria, 

possibilita a oportunidade de debate do conteúdo esclarecimentos de termos 

específicos da linguagem sociológica de uma forma mais informal. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que contribui para a 

formação integrada do aluno nas atividades de ensino, pesquisa e extensão dos 

cursos de graduação (LINS et al., 2009).  

Para Frison (2010), compreende-se por monitoria uma estratégia de apoio ao 

ensino em que estudantes mais adiantados nos programas de formação acadêmica 

colaboram nos processos de apropriação do conhecimento de seus colegas.  

Os programas de monitoria são de suma importância dentro das universidades, 

pois, contribuem tanto para a formação do aluno monitor, quanto do aluno monitorado. 

Ela é entendida como instrumento para a melhoria do ensino de graduação, 

através do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas que visem 

fortalecer a articulação entre teoria e prática e a integração curricular em seus 

diferentes aspectos, e tem a finalidade de promover a cooperação mútua entre 

discente e docente e a vivência com o professor e como as suas atividades técnico-

didáticas (LINS et al., 2009).  

O aluno-monitor ou simplesmente monitor é o estudante que, interessado em 

desenvolver-se, aproxima-se de uma disciplina ou área de conhecimento e junto a ela 

                                                           
1 Resumo revisado pela orientadora de monitoria Juliana Ceccato Ferreira, professora da disciplina de 

Componentes Químicos e Anatômicos da Madeira. Projeto de Monitoria - Edital nº. 03 de 13 de julho 
de 2018. 

2 Bolsista do Programa de Monitoria dos cursos de graduação. Universidade Federal de Goiás (UFG). 
elainelimass95@gmail.com. 

3 Professora Doutora do Curso de Engenharia Florestal. Universidade Federal de Goiás (UFG). 
cf.juliana@yahoo.com.br 

 



 
 

realiza pequenas tarefas ou trabalhos que contribuem para o ensino, a pesquisa ou o 

serviço de extensão à comunidade dessa disciplina (FRIEDLANDER, 1984). 

Este trabalho teve como objetivo relatar as atividades realizadas durante o 

desenvolvimento da monitoria referente a disciplina de Componentes Químicos e 

Anatômicos da Madeira, do curso de Engenharia Florestal, da Universidade Federal 

de Goiás, Regional Jataí, ministrada no 2º período letivo de 2018. 

 

2 BASE TEÓRICA 

Segundo Nitsch (2004), até a década de 70, figuravam no quadro de 

professores das escolas de Engenharia profissionais especialistas em suas áreas, os 

quais eram detentores de uma visão tendenciosamente tradicionalista, e que não se 

preocupavam com a didática e os métodos de ensino em aula, simplesmente 

transmitiam o conhecimento em consonância com sua experiência profissional.  

O trabalho da monitoria pretende contribuir com o desenvolvimento da 

competência pedagógica e auxiliar os acadêmicos na apreensão e produção do 

conhecimento, é uma atividade formativa de ensino (SCHNEIDER, 2006). 

Uma vez no programa, o aluno-monitor desenvolve diversas habilidades, tanto 

intelectuais quanto sociais, podendo este dinamizar e contextualizar os conteúdos da 

disciplina que monitora, reconstruindo com os estudantes conhecimentos acerca dos 

assuntos abordados, ao mesmo tempo em que também adquire experiências 

positivas, que auxiliam a lidar com a expectativa de se tornar um futuro profissional 

docente (BARBOSA et al, 2014). 

                                          

3 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é relatar as atividades realizadas durante o 

desenvolvimento da monitoria referente a disciplina de Componentes Químicos e 

Anatômicos da Madeira, ministrada no 2º período letivo de 2018, para o curso de 

Engenharia Florestal na Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. 

                                                                 

4 METODOLOGIA 

Dentre as atividades realizadas durante a monitoria estão: 



 
 

i. Auxilio á professora responsável na preparação das aulas práticas e 

acompanhamento das mesmas. 

ii. Acompanhamento dos alunos na realização das atividades extraclasse usando 

o microscópio e corpos de prova. 

iii. Sanar dúvidas dos alunos referentes ao conteúdo apresentado pelo professor 

da disciplina.  

A carga horária estabelecida foi de 12 horas semanais, onde eram realizadas 

as atividades como auxilio na preparação de aulas práticas usando microscópio, 

corpos de provas, discos de madeira e equipamentos de extração de elementos 

químicos, assim como auxilio dos alunos na realização dessas atividades. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

  

 

Gráfico 1:  Porcentagem de alunos aprovados e reprovados na disciplina de 

Componentes Químicos e Anatômicos da Madeira – 2018/2. 
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Gráfico 2: Porcentagem que participaram das monitorias durante o semestre. 

 

  De acordo com o Gráfico 1, a taxa de aprovação na disciplina foi de 69% e a 

taxa de reprovação de 31% na disciplina de Componentes Químicos e Anatômicos da 

Madeira. Considerando um total de 16 alunos, os valores são considerados 

satisfatórios. O Gráfico 2 mostra a porcentagem de participação dos alunos na 

monitoria, sendo 25% dos alunos os que procuraram ajuda do monitor e 75% não 

procuraram. 

 Os alunos que participaram da monitoria obtiveram a aprovação na disciplina e 

nenhum dos alunos reprovados frequentaram as monitorias.  

  

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a monitoria é de suma importância para o monitor, que tem a 

experiência de ensino e também para os demais alunos, pois, auxilia no entendimento 

do conteúdo ministrado em sala de aula, e é uma alternativa para fixar o conteúdo 

25%

75%

Participaram Não participaram

Porcentagem de alunos que participaram da 
monitoria



 
 

apresentado, no entanto, observa-se ainda o desinteresse por parte dos alunos, o que 

pode ocasionar a reprovação na disciplina. 
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MONITORIA DE TEORIA DOS GRAFOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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RESUMO 

 

Este trabalho constitui o relato de experiência das atividades de monitoria 
acadêmica realizadas na disciplina Teoria dos Grafos do curso de Ciências da 
Computação para ser submetido ao IV CONEPE - CONGRESSO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO da Universidade Federal de Goiás – VI Seminário do 
Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação da UFG - Regional Jataí, com o 
objetivo de compartilhar a experiência obtida durante o período de monitoria. Teoria 
dos Grafos é ofertada todo período ímpar para o terceiro período do curso de 
Ciências da Computação e é um dos ramos da matemática estudados no decorrer 
do curso. Para auxiliar no processo de aprendizado dos alunos de Teoria dos 
Grafos, a atividade de monitoria é de fundamental importância para assessoria aos 
discente de baixo rendimento além de propiciar momentos de revisão de conteúdo já 
estudado para o monitor. 
 

Palavras-chave: Monitoria, Teoria dos Grafos, Ciências da Computação 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A disciplina de Teoria dos Grafos do curso de Ciências da Computação da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí é ministrada em todo semestre 

ímpar para o terceiro período e possui uma carga horária total de 64 horas aulas, 

sendo 48 horas aulas práticas e 16 horas aulas teóricas. Cinquenta alunos foram 

matriculados no ano de 2019 entre os discentes que cursavam pela primeira vez e 

os que já haviam sido reprovados. 

 A computação utiliza a base e ramificações da matemática para fundamentar 

a busca por soluções computacionais. Sendo assim, a Teoria dos Grafos é de 

grande importância para a solução de problemas como “O Caixeiro Viajante”, que 

pode ser aplicado em várias situações do dia-a-dia, como por exemplo, a otimização 

rotas.   

                                                        
1 Graduando em Ciências da Computação - Universidade Federal de Goiás. E-mail: felipenedopetalski@discente.ufg.br 
2 Professora da disciplina Teoria dos Grafos do curso de Ciências da Computação - Universidade Federal de Goiás. E-mail: 
joslaine@gmail.com 
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 Tendo em vista isso, aprender o conteúdo de forma concisa e eficiente para 

alcançar soluções para problemas enfrentados no dia-a-dia se torna um desafio. O 

Programa de Monitoria desenvolvido pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 

da UFG visa selecionar discentes de graduação que já cursaram a disciplina para 

auxiliar os alunos baixo rendimento nas atividades durante o semestre letivo a fim de 

que consigam um desempenho melhor ao final da matéria. Além disso, o Programa 

de Monitoria permite ao discente monitor ampliar suas experiências em atividades 

de ensino, desenvolvendo habilidades para a docência e aprimorar os 

conhecimentos sobre o assunto. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), a disciplina de Teoria dos Grafos 

aborda conceitos referentes a definições, representação, propriedades notáveis e 

isomorfismo de grafos. Além disso, conceitos como planaridade, caminhos e 

circuitos, coloração, matching, conjuntos independentes de vértices, grafos dirigidos 

e fluxos de redes também são abordados. 

 Nicoletti e Hruschka (2007) apresentam um rico material compilado e refinado 

para o aprendizado de Teoria dos Grafos e foi utilizado como literatura base durante 

o período. Tanto Thulasiraman e Nishizeki (2010) quanto Thularisiraman e Somani 

(2010) trazem livros mais concisos com algoritmos e aplicações para Teoria dos 

Grafos. Outros livros como Boaventura Netto (2006), Boaventura Netto (2009), 

Gross e Yellen (2005) e Harris, Hirst e Mossinghoff (2008) trazem abordagens 

complementares citados anteriormente. 

 

3. METODOLOGIA (material e método) 

 A metodologia descreve as ações de monitoria vivenciadas ao longo do 

primeiro semestre de 2019 para a disciplina de Teoria dos Grafos no curso de 

Ciências da Computação. Durante a primeira semana, uma reunião foi realizada 

entre o monitor e a professora responsável pela matéria durante o semestre para a 

definição e distribuição das tarefas que seriam realizadas durante o semestre, com 

uma carga horária de 12 horas por semana. 



3 

 Essas horas foram divididas em 3 atividades durante a semana sendo elas: 

Planejar atividades com a professora orientadora, auxiliar os estudantes de baixo 

rendimento e estudo e revisão da matéria. 

 

4. O RELATO DE EXPERIÊNCIA (resultados e discussão) 

 Durante os horários de atendimento, a principal atividade que foi realizada foi 

de auxiliar os alunos que apresentavam dificuldade na associação do conteúdo e/ou 

resolução de exercícios propostos nas aulas. Conforme a relação dos participantes 

em cada encontro, em média um aluno frequentava a monitoria, sendo que 

especialmente no dia 12 de junho, oito alunos participaram da monitoria com 

dificuldades na associação e resolução das atividades propostas pela professora. 

Vale ressaltar que alunos que já haviam feito a matéria pelo menos uma vez 

anteriormente não frequentaram a monitoria. 

 Percebe-se que quando os alunos sentiram necessidade de procurar um 

auxílio a mais durante os estudos, eles buscaram participar da monitoria a fim de 

sanar as dúvidas que sentiam em relação ao conteúdo e exercícios. Além disso, vale 

ressaltar que na semana do dia 12 de junho houve uma prova da disciplina, o que 

explica o aumento repentino de alunos que buscaram participar da monitoria. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Ao final das atividades de monitoria, foi observado que houve uma busca de 

auxílio apenas por alunos que estavam fazendo a matéria pela primeira vez. Uma 

explicação possível para isso é o fato de que os alunos que já tinham feito 

anteriormente a matéria possuírem o material de estudo previamente. 

 Sob o ponto de vista do monitor, e um dos autores deste material, ter a 

oportunidade de experimentar a docência é uma experiência extraordinária para um 

discente, tanto durante o preparo do material de estudo e revisão, quanto o contato 

direto com outros discentes que sentem a necessidade de conhecer o conteúdo com 

excelência. 

 Tendo em vista que nenhum discente que já havia feito a matéria 

anteriormente participou da monitoria, é necessário incentivar a frequência contínua 

na monitoria para aumentar a chance de êxito na matéria. 
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MONITORIA DE INVESTIGAÇÃO EM MÉTODOS EM PSICOLOGIA II: 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS1 
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O programa de monitoria visa fomentar o desenvolvimento do graduando 

nos aspectos pedagógicos, tornando-o mais próximo das atividades da 

docência. O monitor pode auxiliar o docente em suas atividades contribuindo 

com atuações fora da sala de aula, também pode reconhecer as dificuldades 

dos alunos e traçar intervenções junto ao docente, (FRIEDLANDER, 1984). 

 Um dos desafios para o ensino tem sido a dificuldade de se transpor o 

conteúdo da sala para outros contextos. 

 Atualmente a didática de ensino baseada na resolução de problemas tem se 

mostrado produtiva ao conseguir estabelecer meios para transpor o 

conhecimento da sala de aula para outras situações, (KISAMORE e colab., 

2011; LEVINGSTON e colab., 2009; MAYFIELD e CHASE, 2002). Caracteriza-

se problema qualquer situação gerada que não permita a emissão de uma 

resposta de imediato que possa solucionar o problema. O problema  sinaliza a 

possibilidade de consequência após a sua resolução, (AGGIO e colab., 2016). 

BASE TEÓRICA 

Para que um problema seja resolvido é necessário que o aluno já possua 

em seu repertório comportamental habilidades básicas para que seja possível 

uma recombinação de repertórios, e a emissão do comportamento que irá 

solucionar o problema mais provável. A emissão de comportamentos 

precorrentes auxiliam a resolução de problemas (SKINNER, 2003), 

consequentemente após a resolução o repertório como um todo tende a 

 
1 Resumo revisado pelo orientador, Prof. Marcelo Borges Henriques, código 006/2018. 
2 Voluntario do programa de Monitoria dos Cursos de Graduação. Universidade Federal de Goiás 

(UFG), UAE REJ Ciências Humanas e Letras. feliperodrigues.go@gmail.com 
3 Professor Doutor do UAE REJ Ciências Humanas e Letras, Universidade Federal de Goiás (UFG) 

borgeshenriques@gmail.com 

mailto:feliperodrigues.go@gmail.com
mailto:borgeshenriques@gmail.com


aumentar a sua probabilidade, tornando-o mais provável em situações 

semelhantes. 

  As habilidades necessárias para a resolução de problemas são 

desenvolvidas a partir das relações que o indivíduo tem durante a sua vida, 

neste sentido entender o processo permite que o monitor possa ampliar a sua 

prática no desenvolvimento de atividades voltadas para o ensino. O presente 

trabalho foi desenvolvido a partir do programa de monitoria promovido pela 

Universidade Federal de Goiás em conjunto ao departamento Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Humanas e Letras sendo exercida durante um 

semestre letivo, durante esse período foram exercidas atividades para 

promover uma maior autonomia na resolução de problemas e o 

desenvolvimento de habilidades para se trabalhar em grupo.  

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar se o treino de resolução 

de problemas elaborado no projeto de monitoria de Investigação em Métodos 

II exercida no primeiro semestre de 2019 contribui para o desenvolvimento de 

habilidades nos estudantes de graduação. 

METODOLOGIA  

Participaram do estudo alunos do curso de psicologia que estavam 

matriculados na disciplina de Investigação em Métodos II, a média de idade foi 

de 21,13 sendo dez do gênero feminino e cinco do gênero masculino, no total 

participaram 15 pessoas. Foram separados de forma aleatória cinco grupos 

contendo em cada grupo continha sete pessoas. 

No início das atividades da disciplina foi elaborado junto ao professor 

uma tarefa para os alunos, a tarefa consistia na pesquisa de artigos que 

ilustrassem diferentes tipos de delineamento experimental de pesquisa em 

psicologia. Os alunos deveriam elaborar uma apresentação de seminário para 

apresentar as características metodológicas do artigo escolhido, buscando 

caracterizar o delineamento experimental utilizado. Para isso, foi solicitado aos 

alunos que respondessem um roteiro de leitura crítica sobre os artigos, como 

forma de guia de leitura. 



O monitor auxiliava os alunos na resolução de problema, instruindo os 

alunos na diferenciação dos delineamentos. A fim de avaliar as instruções 

fornecidas pelo monitor, o mesmo elaborou um questionário composto por 

cinco perguntas em escala likert de cinco pontos. O questionário foi enviado 

para os e-mails dos alunos ficando a critério deles escolher se queriam ou não 

responder o questionário. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados apontam que a monitoria tem sido de grande auxilio para os 

alunos da graduação, a figura 1 mostra que 46,7% concordaram que a 

monitoria contribuiu de alguma forma com o aprendizado, o que mostra que o 

programa de monitoria deve ser incentivado dentro da universidade. O trabalho 

do monitor deve andar em paralelo ao docente sendo importante saber se os 

dois trabalham em conjunto e nesse sentido os discentes concordaram em 60% 

que o conteúdo estava alinhado ao conteúdo dado em sala. 

 

Figura 1 – Relação entre os itens da escala likert e as porcentagens da avaliação da monitoria. 
Fonte: BRITO (2019). 

 

Dos quinze discentes 13,3% consideraram que o conteúdo desenvolvido 

na monitoria tem sido utilizado em outras disciplinas ou na construção de 

trabalhos em outros contextos, a figura 2 mostra que 40% alunos concordaram 

parcialmente que estão sendo efetivos ao encontrar variáveis em artigos 

científicos. Ao que tange o trabalho em grupo 33,3 concordaram parcialmente 

que tenham desenvolvido cooperação em grupo. 



 

Figura 2 – Relação entre a efetividade ao encontrar variáveis e as porcentagens. 
Fonte: BRITO (2019) 

 

CONCLUSÃO 

Os dados apresentados sugerem que a monitoria é importante para o 

desenvolvimento de habilidades que posteriormente poderão ser utilizadas pelo 

graduando. O monitor se beneficia ao aprender novas técnicas para que o seu 

trabalho se torne mais efetivo sendo possível mensurar e quantificar o seu 

trabalho.  É importante salientar que o trabalho do monitor deve estar em 

conjunto com o docente para que tanto o aluno quanto o monitor possam 

adquirir novas experiencias. 
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 DIÁLOGOS ENTRE A PROTEÇÃO DA VIDA, DA HONRA E DA PROPRIEDADE: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DA MONITORIA DE DIREITO PENAL III1 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente relato de experiência visa demonstrar os caminhos já realizados e 

os prospectivos para o programa de monitoria, sob orientação do professor, no 

processo de ensino-aprendizagem, na disciplina de Direito Penal III. Para tanto, 

destaca-se a cumplicidade necessária entre ensino e aprendizagem. Dessa forma, 

busca-se ao longo do semestre alcançar os objetivos centrais do Programa de 

Monitoria. Desse modo, dividiu-se a monitoria em: (i) planejamento do semestre; (ii) 

mecanismos de trabalho.  

                                                               

2 BASE TEÓRICA 

Ao observar acerca da monitoria Dantas (2014, p.569) diz que “a monitoria no 

ensino superior tem se caracterizado como incentivadora, especialmente, à formação 

de professores”. Esse incentivo, no âmbito do direito penal, é de extrema importância, 

uma vez que no processo de ensino-aprendizagem uma compreensão do direito e 

suas vertentes são fundamentais tanto para o modo como os discentes poderão 

enxergar o mundo jurídico penal, quanto o modo como futuramente atuarão nas áreas 

jurídicas que envolvem o direito criminal. Ainda, tem-se que um dos objetivos da 

monitoria é sua contribuição para a melhoria do ensino de graduação, pois com ela 

                                                           
1 Resumo revisado pelo professor orientador Antônio Leonardo Amorim 
2 Discente Voluntário do Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação. Universidade Federal de 
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que se tenta descobrir novas possibilidades pedagógicas observando, atentamente, 

teoria e prática (SCHNEIDER, 2006). Nesse sentido, observa-se que o Programa de 

Monitoria dos Cursos de Graduação da UFG tem por objetivos:  

I- ampliar a participação dos estudantes de graduação nas atividades de 
ensino e de aprendizagem na Universidade; [...] III- desenvolver capacidades 
de análise e crítica, incentivando o estudante monitor a adquirir hábitos de 
estudo, interesse e habilidades para a docência; IV- aprofundar 
conhecimentos teóricos e práticos na disciplina que estiver atuando como 
monitor; V- incentivar a cooperação do monitor com o corpo docente e 
discente nas atividades de ensino e aprendizagem; [...] (Resolução CEPEC 
1418/2016)  

 

Diante disso, percebemos aquilo que Natário; Santos (2010) diz: 

 “A monitoria é um espaço de aprendizagem proporcionado aos estudantes. 
Sua finalidade é aperfeiçoar o processo de formação profissional e promover 
a melhoria da qualidade de ensino, criando condições para o aprofundamento 
teórico e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade docente 
do monitor. Os programas de monitoria têm que proporcionar aos graduandos 
a possibilidade de otimizar o seu potencial acadêmico, auxiliando-os na 
formação profissional.” (NATÁRIO; SANTOS, 2010, p.356) 

 
Nesse sentido, observa-se que tanto os objetivos da resolução quando a 

citação supracitada traz consigo uma harmonia, necessária, com o disposto no artigo 

227 da Constituição Federal de 1988 que aponta que: “As universidades gozam de 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”  

Ademais, verifica-se mais uma vez o diálogo, necessário, com a Constituição 

Federal de 1988, ao se tratar sobre a Parte Especial do Código Penal. Desse modo, 

pontua-se a importância dos limites da atuação estatal na esfera punitiva. Essa, 

inclusive, é a lição de Cleber Masson: 

A parte Especial, ao tipificar e cominar penas, constitui-se em corolário do 
princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, consagrado pelo art. 5º, 
inciso XXXIX, da Constituição Federal, e pelo art. 1º do Código Penal: “Não 
há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação 
legal”.” (MASSON, 2018, p. 39) 

 
 Portanto, são essas constantes tensões entre os direitos tutelados por 

determinada sociedade e os consequentes ataques a eles, que perpassam as 

discussões inerentes a Parte Especial do Código Penal. É por essa razão que a função 

do monitor em diálogo com os discentes e professor e vice-versa podem render 

frutíferos debates, uma vez que, antes de tudo, estar-se-á questionando os reais 



 
 

direitos tutelados que são ao longo da história selecionados e tais finalidades, como 

diz Nilo Batista: 

Conhecer essas finalidades é importante para conhecer o direito penal. 
Quaisquer que sejam tais finalidades – inclusive a de evitar que “prorrompa a 
guerra de todos contra todos” [...] o jurista não pode deixar de formular 
algumas indagações, a saber: existirá de fato uma guerra de todos contra 
todos, ou, pelo contrário, uma guerra de alguns contra outros? Que guerra é 
essa? Por que alguns desejam guerrear contra outros? Se o direito não cai 
do céu, mas é elaborado por homens, qual a posição dos homens que o 
editam nessa guerra? (BATISTA, 2007, p. 27) 

  

Com isso, verifica-se que uma vez compreendida as razões e as finalidades, 

terão, portanto, as inquietudes transformadoras. Estas que são necessárias para a 

continuidade da produção científica.  

                                                     

3 OBJETIVOS 

Relatar os caminhos tomados e, prospectivamente, as possibilidades de 

execução das atividades de monitoria da disciplina de Direito Penal III, ofertada aos 

discentes do curso de Direito da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas 

da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, no segundo semestre de 2019.  

 

4 METODOLOGIA 

Para a realização da monitoria, em primeiro plano, fez-se um planejamento 

inicial do semestre, tendo as seguintes etapas: reunião com o professor orientador, 

planejamento dos horários de atendimento presenciais e abertura da possibilidade de 

atendimento por meios virtuais, tais como e-mail e WhatsApp do monitor. Ainda, a 

disponibilização de horários presenciais de acordo com as possibilidades e realidade 

dos discentes matriculados na disciplina. Produção de materiais audiovisuais para 

aproximação da abstração normativa e a vivência cotidiana nas ruas, instituições e 

tribunais presentes no país.         

                                                    

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Por se tratar da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, espera-se não 

somente a memorização dos artigos, como é feito em diversos lugares de ensino. A 

memorização sem análise crítica é apenas a reprodução daquilo que está consagrado 



 
 

no ordenamento jurídico. Pretende-se, por isso, com o auxílio da monitoria a produção 

de constantes debates críticos, dos institutos, das razões de sua consagração e, por 

conseguinte, o questionamento da necessidade de permanência frente as 

modificações da sociedade, desde a publicação do código até a presente data.  

 As indagações tenderão a ser recorrentes, pois, existe uma proximidade entre 

os delitos ali descritos e os cometidos em sociedade, isto é, a visualização midiática 

propõe uma possibilidade maior aos alunos. Essa visibilidade, de certo modo, poderá 

fomentar os debates, estimulando o contraste entre a teoria e a realidade.  

 Não obstante, perpassa pelas criações dos tipos penais estudados, a sua 

seletividade, pois, trata-se, na disciplina, os crimes mais cometidos no cenário 

brasileiro. Quais sejam, furto, roubo e homicídio. Tais indagações, podem ser 

realizadas mediante comparação estatística disponibilizadas por sites oficiais como 

Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, dos quais, 

ambos, trazem dados referentes aos tipos de delitos mais cometidos relacionando-os 

com a classe, a renda e gêneros. 

                                                    

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A monitoria busca, portanto, um saldo positivo, uma vez que mesmo que 

iniciada tem, prospectivamente como norte, a possibilidade do desenvolvimento do 

pensamento crítico, bem como os diálogos com os objetivos programáticos da 

Constituição Federal de 1988.  

 A retomada das leituras anteriores, os debates e os questionamentos serão de 

suma importância para a construção não só de um espaço cada vez mais democrático, 

mas também na contribuição no repertório de todos os envolvidos nas atividades.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 A disciplina de bacteriologia é uma matéria obrigatória do curso de 

Biomedicina da UFG - Regional Jataí, com carga horária semestral de 64h. A 

mesma possui conteúdo complexo e específico, além de muitos detalhes que podem 

confundir o aluno no momento de estudar, o que dificulta a memorização e 

aprendizado de várias informações ao mesmo tempo, sendo mais complicado para 

aqueles discentes que não têm afinidade com área da microbiologia.  

Levando isso em consideração, além de que tal disciplina também apresenta 

uma taxa de reprovação média para alta (aproximadamente 20%) por período, 

necessita-se de auxílio extraclasse por estudantes que já foram aprovados na 

matéria, afim de se aumentar a possibilidade de haver mais alunos aprovados no 

final do semestre letivo. Por fim, pontos importantes para se analisar durante a 

execução da monitoria são o fortalecimento do ensino-aprendizagem, a 

possibilidade de transformação social e intelectual e os reflexos da monitoria na 

formação do biomédico (ANDRADE et al, 2018). 
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2 BASE TEÓRICA 

O programa de monitoria é um projeto de ensino oferecido pelas 

universidades federais brasileiras em geral, útil tanto para aqueles que estão com 

baixo rendimento nas disciplinas, permitindo encontros de reforço de assuntos 

específicos para progredirem o aprendizado, quanto para o monitor, que é motivado 

a estar por dentro do conteúdo ministrado na disciplina, necessitando se aprofundar 

nos conteúdos programáticos para ajudar aqueles que buscam ajuda. Este 

programa busca contribuir para uma formação acadêmica qualificada do monitor, ao 

mesmo tempo em que proporciona um maior entendimento da matéria pelos 

discentes. As atividades realizadas pelos monitores buscam melhorar a capacidade 

da análise crítica, interesse e habilidade para a docência, sendo também um auxílio 

vital para os docentes no período extraclasse (COGRAD, UFG, 2017). De acordo 

com Natário (2007), a presença do monitor é de fundamental importância no 

processo de ensino-aprendizagem, pois intensifica a relação professor-aluno-

instituição. Assim, agindo junto ao professor de forma ativa, reunindo e tratando com 

o docente sobre como proceder com o plano de trabalho e também avaliar quais as 

melhores formas de abordagem com os alunos que frequentaram a monitoria de 

dúvidas, o monitor entenderá melhor sobre como funciona a área da docência e 

desenvolverá habilidades didáticas em relação ao conteúdo que ficará responsável. 

Para isso, é essencial que o monitor seja prestativo, paciente, criativo, 

compreensivo, atencioso, dentre outras qualidades, a fim de poder ser capaz de 

transmitir seus conhecimentos e cumprir o plano estabelecido junto do professor 

para a execução do projeto.  

Tais atividades devem estar de acordo com o plano de trabalho para se 

aplicarem às condições mínimas exigidas pelo programa de monitoria. Um ponto 

negativo com relação a esse projeto é quando não há tempo hábil para dedicação 

exclusiva à monitoria, ou seja, para também auxiliar o docente em outras atividades 

que também poderiam estar previstas no plano de atividades. Isso geralmente 

ocorre quando o monitor também é aluno de iniciação científica (IC), trabalho de 

conclusão de curso (TCC) e estágio curricular obrigatório (SILVEIRA, SALES; 2016). 

                                                         



 
 

3 OBJETIVOS 

Auxiliar a aprendizagem dos alunos matriculados na disciplina de 

Bacteriologia 2019/1; incrementar o conhecimento pratico e teórico sobre a matéria 

por parte do monitor e demostrar as atividades executadas durante o programa de 

monitoria na disciplina de bacteriologia durante o semestre 2019/1. 

                                                                   

4 METODOLOGIA 

Dentre as atividades metodológicas previstas para a execução da monitoria 

da matéria de bacteriologia de 2019/1, inicialmente destacavam-se: Planejar as 

atividades a serem desenvolvidas durante o programa junto ao professor orientador; 

auxiliar os estudantes com elaboração de listas de exercícios; encontros para auxilio 

e retirada de dúvidas dos discentes e resolução das listas; auxiliar o professor na 

execução das aulas práticas no laboratório de bacteriologia e micologia (LBM), 

assim como no processo de verificação de aprendizagem.  

                                                        

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Um encontro com o professor orientador foi realizado para estabelecer o 

plano de monitoria e os horários em que o monitor estaria disponível para auxiliar 

com as atividades previstas. Houve a elaboração, por parte do monitor, de um total 

de três listas de exercícios extensas, seguindo o cronograma das atividades 

avaliativas. Estes foram baseados em resumos de aula realizados pelo próprio 

monitor quando este cursava a mesma disciplina.  

 Os encontros para reforço do conteúdo e resolução das listas de exercícios 

ocorreram no LBM, sendo oferecidos para todos os estudantes da disciplina que 

buscaram auxílio. O auxílio ao professor em aulas práticas ocorreu às terças feiras a 

tarde no LBM, com o monitor acompanhando os discentes durante as técnicas de 

esterilização de material, semeaduras, diversas colorações bacteriológicas, dentre 

outros. Na verificação da aprendizagem, houve o auxílio na aplicação e correção de 

provas e atividades. 

Ao final da matéria, foi possível observar que os estudantes aderiram pouco 

às atividades da monitoria, preocupando-se basicamente em procurar auxílio nas 



 
 

vésperas das avaliações. Pudemos observar que a taxa de reprovação diminui 

(18%), o que reflete o desinteresse ou impossibilidade de frequentar as reuniões 

com o monitor ou procurar auxílio ao longo do semestre. 

                                                              

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final do semestre de 2019/1 todos os objetivos propostos do plano de 

trabalho foram concluídos com êxito. O encontro de planejamento permitiu organizar 

a agenda de execução das atividades devido a uma excelente orientação para o 

desenvolvimento das mesmas. O tempo disponível para a monitoria foi bem 

aproveitado para auxiliar o docente e os discentes. Consideramos que as atividades 

de monitoria oferecidas durante o semestre podem auxiliar os estudantes, no 

entanto, foi possível observar baixo interesse destes com a monitoria oferecida.  

Sendo assim, sugere-se a manutenção deste programa para matéria e para 

toda a universidade em questão nos anos seguintes, visto que este programa reflete 

diretamente na aprendizagem e aprovação dos alunos, tendo em vista que o mesmo 

pode melhorar com a aplicação de capacitação, comunicação e avaliação. É 

necessário também sensibilizar os estudantes para a importância da monitoria como 

uma importante forma de aprendizado. 
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SOCIOLOGIA GERAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM MONITORIA 

OLIVEIRA, Gabriel Maia (bolsista); DIEHL, Diego A. (orientador). 

Resumo: Este trabalho trata-se do relato de experiência da monitoria acadêmica 
vinculado à disciplina Sociologia Geral do curso de Direito da Regional Jataí da 
Universidade Federal de Goiás, no primeiro semestre de 2018. O exercício da 
monitoria na disciplina de Sociologia Geral contribuiu para aprimorar e embasar meu 
conhecimento teórico, devido as experiências vivenciadas junto ao professor 
orientador e os discentes do curso de Direito. As atividades de monitoria envolveram: 
Participação nas atividades teóricas / práticas de docência, entre essas estão: leituras, 
acompanhamento em sala de aula, aulas de revisão do conteúdo e realização de 
plantão de dúvidas. As atividades de monitoria da disciplina despertaram o interesse 
pela pesquisa e pela docência, além de contribuir para o processo de formação 
profissional do monitor e dos estudantes de Direito. A partir dos trabalhos 
desenvolvidos na monitoria é permitido inferir que estes possibilitaram auxiliar de 
maneira efetiva os descentes que apresentavam baixo desempenho acadêmico, 
subsidiando lhes com os recursos necessários para elevar os conhecimentos obtidos 
nas aulas teóricas da referida disciplina. Além disso, o fato de ser monitor oportuniza 
inúmeras contribuições, entre elas estão a troca de conhecimento com os alunos e o 
professor, a ampliação da compreensão sobre os conteúdos abordados na disciplina 
e sua relevância para os juristas das mais diversas áreas do Direito, desde o cível até 
o penal. 

Palavras-chave: Sociologia geral; monitoria; experiência. 

Justificativa/Base teórica 

A monitoria é uma prática realizada nas Instituições de Ensino Superior que tem como 
objetivo estimular uma maior vinculação dos estudantes com o ambiente acadêmico, 
incluindo a prática docente e a prática da pesquisa. A monitoria no campo educacional 
tem ajudado os alunos a aprimorar seu rendimento escolar e tem proporcionado um 
crescimento no processo de ensino-aprendizagem. Atualmente, programas desse 
porte têm ganhado espaço tanto no ensino superior quanto no ensino básico, por 
nortear orientação e procedimentos pedagógicos na formação dos alunos (CANDAU, 
2000). 

Consta na Resolução UFG/CEPEC Nº 1190 Art. 10 certas atribuições do monitor: 
desenvolver o Plano de Trabalho elaborado pelo professor orientador; cumprir a carga 
horária semanal de doze horas; elaborar relatório final de monitoria e apresentá-lo ao 
professor orientador; auxiliar o professor nas tarefas didático-científicas, na 
preparação de aulas e trabalhos e no processo de verificação de aprendizagem e 
auxiliar os estudantes que estejam apresentando dificuldades e/ou baixo rendimento 
na aprendizagem da disciplina.  

Conforme a lei n° 5.540 de 28 de novembro de 1968 em seu Art. 41, as universidades 
deverão criar funções de monitor para os alunos que tenham sido avaliados por provas 
que exigem alto desempenho em atividades técnicas/didáticas de determinada 
disciplina. Sendo estes capazes de efetivar a monitoria, possuindo principal foco em 
auxiliar os docentes no processo de aprendizagem dos discentes, ou seja, um recurso 
extra (SCHNEIDER, 2006). 

Segundo Andréa Lucas Sena de Castro (1999), a Sociologia pode ser descrita como 
uma ciência positiva que estuda a formação, transformação e desenvolvimento 



das sociedades humanas e seus fatores econômicos, culturais, artísticos e religiosos, 
assim possuindo uma vasta acepção. Já o Direito pode ser vislumbrado como uma 
ciência normativa, que estabelece e sistematiza as regras necessárias para assegurar 
o equilíbrio das funções do organismo social. Diante disto, percebe-se que é de 
fundamental importância o aprofundamento deste estudo e a percepção que se deve 
ter do real sentido existente entre a Sociologia e o Direito, como ciências essenciais 
que o são. 

É indissociável sociologia do estudo jurídico. A sociologia é uma ferramenta de 
análise, compreensão e de fundamentações de mudanças sociais, mudanças estas, 
que o Direito faz parte no cotidiano. O jurista necessita, em sua formação, de uma 
visão crítica baseada nas ciências sociais para não cair na reprodução da lei 
positivada, sem a reflexão e a análise necessárias para se agir no âmbito jurídico. 
Portanto, é importante observar que o direito tem consequências e funcionalidades 
sociais gigantescas e que a visão do jurista deve sempre partir da visão científica 
social. 

Objetivo 

Esse trabalho tem o objetivo de apresentar, em forma de relato, os resultados 
alcançados com monitoria na formação acadêmica dos alunos da disciplina de 
Sociologia Geral, ofertada no 1° período do curso de Direito da Universidade Federal 
de Goiás – Regional Jataí no primeiro semestre de 2018. 

Metodologia 

O curso de Direito da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, oferta no 
primeiro semestre do curso a disciplina de Sociologia Geral, com carga horária de 64 
horas semestrais, sob orientação do professor responsável pela referida disciplina. As 
atividades de monitoria foram realizadas em diálogo com o orientador. A monitoria foi 
realizada semanalmente, com encontros de duração média de duas horas para 
debates e análise de casos cotidianos, bem como o acompanhamento do processo 
de estudo e aprendizagem dos alunos, além da aula de revisão realizada pelo monitor 
com supervisão do orientador. Com isso, realizou-se o plantão de dúvidas, um 
encontro com o objetivo de orientar os estudantes, para que pudessem perguntar 
sobre conceitos ainda não compreendidos nas aulas durante o semestre. 

As reuniões de monitoria foram disponibilizadas em horários não coincidentes com os 
horários das aulas da disciplina de modo que todos os alunos matriculados foram 
oportunizados a participar dessas reuniões. Durante este período do programa de 
monitoria, foram realizadas esquematizações do conteúdo, mapas mentais e 
exemplificações constantes acerca dos temas trabalhados, a fim de auxiliar os 
discentes para uma melhor compreensão dos assuntos abordados em sala de aula.  

Como estudante, optei por me colocar à disposição dos demais alunos como monitor 
de Sociologia Geral por ter conhecimento dos anseios e dificuldades enfrentadas 
pelos discentes com relação à esta disciplina, esta que é tida como uma disciplina 
baseada em conteúdo do ensino médio, mas quando é tratada no curso de Direito, se 
aprofunda e as discussões se tornam mais densas e complicadas. Procurei 
demonstrar aos alunos as diferentes circunstâncias em que se pode observar os 
atributos sociológicos em nosso cotidiano, evidenciando situações concretas de 
aplicação teórica dos autores, desde os conceitos mais básicos até os mais 
complexos, desta maneira, tentando sempre estimulá-los a observar os aprendizados 

https://jus.com.br/tudo/sociedades


na realidade concreta. Foi importante também, diferenciar as metodologias principais 
de cada autor e como os pontos de vista podem ser mutáveis de acordo com o método 
utilizado para a análise social.  

Relato de experiência (Resultados e discussões) 

A monitoria promoveu auxílio aos alunos no processo de assimilação dos conteúdos 
trabalhados em sala de aula e de esclarecimento de dúvidas. 

Ficou evidente que a monitoria se mostrou como uma importante ferramenta 
facilitadora da aprendizagem. 

Os atendimentos acadêmicos aconteceram de forma produtiva, em que os estudantes 
aplicavam os conceitos sociológicos em casos concretos cotidianos.  

Durante o semestre foram trabalhadas as análises sociológicas de Emile Durkheim, 
Karl Marx e Max Weber, além da contextualização do surgimento da disciplina 
enquanto ciência. Inicialmente, foi trabalhado o contexto em que se inseriam estes 
estudiosos, de forma que os alunos entendessem que seus desenvolvimentos 
científicos tinham um propósito diferente em cada momento em que o cientista se 
inseria. Ademais, foi analisada a importância da revolução industrial para o surgimento 
dessa nova ciência, principalmente com obras como a de Carlos Benedito Martins, 
que foi requisitado seu fichamento para melhor assimilação do conteúdo pelos 
discentes.  

Foram analisados vários casos de aplicação dos conceitos-chaves dos autores 
mencionados, como por exemplo o conceito de luta de classe de Marx em uma greve 
sindical e falas culturais cotidianas que legitimam o trabalho capitalista como ‘o 
trabalho dignifica o homem’ como oriundas da ética protestante analisada por Weber 
em sua obra. 

A avaliação coincidiu com a metodologia de análise de casos, metodologia esta que 
mostrou resultados significativos, os alunos demonstraram proficiência em seu 
aprendizado e muitos desenvolveram apreço pela disciplina após o programa de 
monitoria. 

Estudar os conteúdos para sanar as dúvidas dos estudantes abriu portas para a 
assimilação de novos conhecimentos sobre este campo de atuação. Bem como, o 
trabalho no meio acadêmico trouxe a oportunidade de compartilhar pontos de vista, 
experiências e maior sensibilidade e empatia com os problemas e angústias dos 
estudantes em seu cotidiano. Nestes momentos, o monitor procurou intervir de forma 
direta e próxima, buscando contribuir para o enfrentamento das dificuldades, foram 
ações comuns as comunicações por redes sociais em horários diversos e solução de 
dúvidas nos corredores da universidade. 

A atuação na monitoria promoveu maior percepção e domínio dos conceitos 
sociológicos básicos pelo monitor. Este acabou por desenvolver interesse em iniciar 
um planejamento pessoal para cursar uma pós-graduação na área. 

 

Conclusões 

A experiência em monitoria colaborou para uma compreensão mais profunda e crítica 
sobre a análise sociológica fundante e, também desenvolveu no monitor a autonomia 



acadêmica de pesquisa, além da oportunidade de ministrar uma aula no semestre, 
fato este que contribuiu para o desenvolvimento do monitor enquanto docente, bem 
como o contato direto dos alunos com metodologias de fala diferentes na própria sala 
de aula. Além disso, permitiu que o monitor pudesse ter uma percepção maior das 
competências da atividade docente.  

Conclui-se que a monitoria contribuiu tanto para a formação profissional quanto para 
o interesse pela pesquisa na área. Por fim, contribuiu também para auxiliar o trabalho 
do professor orientador, na medida em que as dúvidas ou quaisquer dificuldades que 
foram surgindo no decorrer do semestre, acabaram sendo sanadas durante a 
monitoria. 

Mesmo que não se perceba em muitos casos, a sociologia é uma disciplina essencial 
para o curso de Direito, tanto, que sem esta, o Direito se perde e pode tomar caminhos 
sombrios, como a história mesmo nos mostra.  

É importante que as atividades de monitoria sejam fortalecidas e os alunos 
incentivados constantemente a participarem para o melhor aproveitamento acadêmico 
possível.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A monitoria acadêmica é reconhecida como uma atividade relevante para a 

formação discente, uma vez que favorece o aprimoramento de habilidades técnicas 

e cientificas e uma aproximação entre monitores, discentes e docentes da Instituição 

de Ensino Superior (IES) (SILVA et al., 2019). No decorrer da graduação os alunos 

são instigados a se envolverem em ações desta natureza, de modo a favorecer o 

processo de ensino- aprendizagem e a complementar a sua formação acadêmica e 

profissional (CUNHA; COSTA, 2017). 

Esta modalidade de ensino-aprendizagem auxilia na melhoria da qualidade do 

ensino, uma vez que atua junto aos acadêmicos, monitorados, proporcionando a 

eles mais um momento para sanar suas dúvidas, elaborar e planejar atividades, 

contemplando o que é proposto pela disciplina sob supervisão do professor 

orientador (STEINDORFF et al., 2017). Além do mais, o monitor amplia 

competências para a organização e execução de ações do trabalho docente 

(CUNHA; COSTA, 2017).  

Neste sentido, a atuação nos programas de monitoria se mostra como uma 

importante ferramenta para a construção de um profissional capacitado para atuar 

nas principais áreas pretendidas. 

                                                               

2 BASE TEÓRICA 

A lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, “estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional” e em seu Art. 84, estipula que os discentes podem 

desenvolver atividades de monitoria, tanto no ensino quanto na pesquisa, desde que



 
 

 

 apresentem bom rendimento e que a atividade siga um plano de trabalho, sem 

configurar um vínculo empregatício (BRASIL, 1996). 

A monitoria apresenta contribuições significativas para a permanência 

discente na universidade por meio do fortalecimento de vínculo e a oferta de bolsas 

remuneradas, na formação qualificada e favorece o aprimoramento da qualidade dos 

cursos de graduação, por instigar o estudo entre os monitores e monitorados 

(PORTELA; BARBOSA, 2019).  

O monitor deve desempenhar um papel de elo entre os discentes e o docente, 

deve estreitar as relações e garantir que os acadêmicos estabeleçam um vínculo de 

horizontalidade para favorecer o seu conhecimento sobre a disciplina trabalhada. 

Deste modo, o monitor deve ser curioso, demonstrar interesse em auxiliar os 

demais, ser criativo e proativo (SILVA et al., 2019).  

O curso de graduação em enfermagem visa uma formação pautada em 

princípios éticos, científicos e humanísticos e para que este objetivo seja atingido, a 

IES deve estimular os acadêmicos a se envolverem em atividades complementares. 

A partir da vivência na monitoria acadêmica, uma boa, estratégia para o ensino e 

aprendizagem, os monitores passam a ter maiores responsabilidades e a assumir 

compromissos com a sua formação, possibilitando assim, maiores experiências 

pedagógicas (SILVA et al., 2019). 

A disciplina de enfermagem pediátrica e neonatológica, ofertada ao curso de 

enfermagem, visa à formação de enfermeiros generalistas, que tenham a 

capacidade de propor e realizar cuidados na assistência ao recém nascido e 

crianças sadias nos locais especializados e na comunidade (BRASIL, 2014).  

 

3 OBJETIVOS 

Relatar a experiência da monitoria acadêmica na disciplina de Enfermagem 

Pediátrica e Neonatológica I ressaltando a importância das atividades na formação 

acadêmica.  

  

4 METODOLOGIA 



 
 

 

Trata-se de um relato de experiência das vivencias de uma acadêmica do 

curso de enfermagem da Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí (UFG/REJ), 

desenvolvidas no decorrer da monitoria acadêmica da disciplina de enfermagem 

pediátrica e neonatológica I, ofertada no sétimo período do curso de enfermagem, 

sob orientação e supervisão da professora Drª Yolanda Rufina Condorimay Tacsi. 

O processo seletivo para monitoria se deu a partir de uma prova teórica e 

analise de histórico acadêmico. Após a publicação do resultado, está foi aceita via 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). O regime de 

trabalho foi voluntário com 12 horas semanais, de modo a não causar prejuízos nas 

atividades acadêmicas do monitor, não se caracterizando como vinculo 

empregatício.  

 Inicialmente, foi elaborado o plano de trabalho, contemplando as atividades a 

serem desenvolvidas no decorrer do semestre acadêmico. As atividades foram 

desenvolvidas no primeiro semestre do ano de 2019, entre os meses de março a 

julho, nos laboratórios da UFG/REJ, salas de aulas e Unidade Básica de Saúde 

(UBS) conveniada entre a prefeitura do município de Jataí e a universidade.  

                                                              

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A participação na monitoria acadêmica foi proposta pela docente, visando 

sanar dúvidas existentes entre os acadêmicos, e complementar de forma prática o 

desenvolvimento de técnicas e habilidades, que o profissional de enfermagem, deve 

ter ao prestar uma assistência de qualidade a criança.   

Enquanto monitora, foram disponibilizados horários que eram previamente 

agendados com os discentes, de modo a favorecer a participação de todos. Durante 

os plantões de monitoria, realizados nas unidades Riachuelo e Jatobá, foram 

elaborados materiais complementares a disciplina teórica e prática, principalmente 

relacionados ao Programa Nacional de Imunização (PNI), orientação de estudos de 

caso e seminários, além da repetição de técnicas de cuidado, e Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), elencando os diagnósticos de enfermagem mais 

prevalentes na atenção básica.  



 
 

 

No decorrer, foram elaboradas atividades de promoção da saúde há serem 

realizadas pelos acadêmicos no campo de prática na UBS, estas tiveram como 

temas centrais, a alimentação saudável e o cuidado com o meio ambiente. Foram 

realizadas junto aos alunos, medidas antropométricas, visando uma assistência 

holística ao cuidado ofertado.  

A frequência foi contabilizada através da assinatura dos acadêmicos que 

compareciam na monitoria e a partir desta, foi verificado que a ação teve uma 

adesão moderada, contemplando preferencialmente, aqueles que apresentavam 

maiores dificuldades no decorrer das aulas teóricas e aqueles com maior interesse 

na complementação do conhecimento na disciplina de enfermagem pediátrica e 

neonatológica. 

As atividades desenvolvidas durante a monitoria, proporcionaram um 

momento de revisão dos conteúdos abordados durante a disciplina, um 

aprimoramento nos conhecimentos científicos e técnicos, além de sanar duvidas que 

surgiram no decorrer da graduação e que não foram expostas em tempo oportuno.   

Participar de programas desta natureza, auxilia no desenvolvimento de 

habilidades necessárias a formação enquanto profissional de enfermagem, uma vez 

que trabalha fundamentos como ética, ensino, compromisso e responsabilidade, 

proporcionando ao aluno monitor, uma formação qualificada, pautada em 

ferramentas de ensino aprendizagem sob supervisão de um professor orientador.   

                                                               

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Participar do programa de monitoria é de suma importância para o discente, 

pois a partir dela, tanto o monitor, quanto o aluno, aprende e expande os seus 

conhecimentos. A troca de conhecimentos, no decorrer das atividades, favorece a 

formação qualificada e integral do profissional de enfermagem.  

Para que tal ação seja desenvolvida com qualidade, é preciso que os 

acadêmicos sejam cada vez mais incentivados pelos docentes, a participar de 

atividades desta natureza, seja como monitor ou como acadêmico da disciplina.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 A disciplina de Topografia é ministrada em vários cursos de Graduação tais 

como Engenharias Civil, Agrícola, Agronômica, Florestal, Pesca e no curso de 

Arquitetura, onde os alunos podem participar de atividades de campo e escritório, 

visando à representação do relevo.       

Segundo Silva et al. (2009)  é por meio da  visualização  mais  concreta  da 

superfície    terrestre,    é    que    os alunos    podem desenvolver  seus  projetos  de  

maneira  mais  racional, diferenciando  as discrepâncias significativas  no  terreno,  e  

até antecipando possíveis  eventos  e  tendências  com  aquele ambiente, tais como 

erosão, volume de corte ou aterro.       

 

2 BASE TEÓRICA 

A monitoria é uma técnica de apoio ao ensino em que os estudantes mais 

adiantados nos cursos acadêmicos colaboram no processo de ensino-aprendizagem 

de seus colegas de curso ou afins. Por conseguinte, o monitor é um agente a mais 

com quem os estudantes podem dirimir as suas dúvidas e com isso melhorar 

consequentemente o seu aprendizado (CONCEIÇÃO et al., 2017).  

Segundo Silveira e Sales (2016), o aluno tem o monitor como um apoio a 

mais extra classe na graduação. O Monitor é um agente do processo de ensino-
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aprendizagem uma vez que ele participa da cultura própria dos alunos, e essa 

proximidade facilita a condução do processo de construção do conhecimento. A 

interação entre alunos e monitor tende a favorecer a aprendizagem cooperativa, 

contribuindo com a formação dos alunos e do próprio monitor. A monitoria ainda 

propicia ao monitor um maior embasamento inerente aos estudos da disciplina bem 

como no seu desempenho acadêmico, como um maior convívio no ambiente 

universitário. 

 

3 OBJETIVOS 

 

O presente relato tem o objetivo de apresentar a importância da monitoria na 

disciplina de Topografia para o curso de Agronomia. 

 

4 METODOLOGIA 

As atividades da monitoria tiveram início na segunda quinzena do mês de 

maio/2019 com carga horária de 12 horas semanais. Foram divulgados os horários 

disponíveis do monitor e seus contatos, tanto no Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA), como também em sala de aula para todos os 

acadêmicos da disciplina de Topografia.   

Pode-se na monitoria auxiliar em atividades práticas em campo, como 

também na parte teórica os alunos, principalmente na área de cálculos das planilhas 

e confecção de relatório. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A disciplina de Topografia possui carga horária de 32 horas, sendo constituída 

de parte teórica e prática de campo. Ela depende de conhecimentos prévios de 

matemática básica, com enfoque em trigonometria e uso de calculadora científica.  

Observou-se que as turmas apresentaram um percentual de reprovação de 15,56%, 

40,32%, 9,34% e 33,87%, respectivamente dos anos de 2016/1, 2017/1, 2018/1 e 

2019/1 (Figuras 1 a 4). Houve uma procura insuficiente por parte dos alunos durante 

o período de monitoria que antecede a prova teórica nas turmas de 2019 e 2017/1. 

Houve uma melhor procura a monitoria após o resultado da primeira prova. 



 
 

Importante ressaltar que no mínimo teve dois monitores por semestre nos anos 

avaliados. A disciplina apresenta uma média de 33,03% de reprovação por 

semestre. No semestre de 2019/1 a disciplina de Topografia teve um monitor 

remunerado e dois monitores voluntários. 

 

 

Figura 1. Estatística de reprovações da Turma de 2016/1 de Topografia no curso de Agronomia 

(SIGAA, 2019). 

 

 

Figura 2. Estatística de reprovações da Turma de 2017/1 de Topografia no curso de Agronomia 

(SIGAA, 2019). 



 
 

 

Figura 3. Estatística de reprovações da Turma de 2018/1 de Topografia no curso de Agronomia 

(SIGAA, 2019). 

                 

 

 

Figura 4. Estatística de reprovações da Turma de 2019/1 de Topografia no curso de Agronomia 

(SIGAA, 2019). 

 

                

 

 

 

 

 



 
 

Na Tabela 1 apresentam-se as notas das subturmas para cada ano avaliado 

mostrando que o índice de reprovação ou desistência tem aumentado ao longo dos 

anos. 

 

Ano Subturmas Notas Reprovação (%) 

2016 

A01 6,72 ± 1,18 

15,56 A02 5,12 ± 2,23 

A03 6,33 ± 2,04 

2017 

A01 5,15 ± 2,69 

40,32 A02 4,91 ± 2,31 

A03 5,74 ± 2,35 

2018 

A01 6,93 ± 1,54 

9,34 A02 7,16 ± 1,37 

A03 6,37 ± 2,40 

2019 

A01 6,66 ± 1,71 

33,87 A02 6,04 ± 2,20 

A03 5,21 ± 1,69 

 

Para 2019/2 apesar de dois alunos terem sido aprovados no processo seletivo 

da monitoria, nenhum deles irá assumir a monitoria seja por falta de bolsa ou de 

interesse após terem sidos convocados. No próprio edital de monitoria do ano de 

2019/2 trazia que eventuais bolsas poderiam existir se desbloqueada dotação 

orçamentária no decorrer do semestre pelo governo federal. 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a monitoria desenvolvida notou-se que a procura por esse recurso por 

parte dos alunos ainda é baixa, só se interessam ainda quando percebem que 

podem ser reprovados na disciplina. 

 Verificou-se que os acadêmicos não possuem conhecimentos sólidos em 

matemática básica o que dificulta assimilação dos cálculos desenvolvidos ao longo 

da disciplina e impacta diretamente no índice médio alto de reprovação na disciplina. 
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MONITORIA UNIVERSITÁRIA: UM DESAFIO PARA A TRÍADE MONITOR, 

ALUNO E PROFESSOR1 

SANTOS, Giovanna Faustino2; SANTOS, Odeony Paulo3; MORAES, Katarinne 

Lima4 

Palavras-chave: Monitoria. Universidade. Desafios. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 A universidade pública, dentre as demais, tem como missão capacitar alunos 

da área da saúde para trabalharem no âmbito do Sistema Único de Saúde e a muito 

tempo o modelo tradicional não oferece métodos adequados para um ensino de 

qualidade. Para suprir essas lacunas o governo federal criou programas como o de 

monitoria que permite que o aluno explore outras vertentes de ensino/aprendizagem 

otimizando esse processo (SANTOS; DA SILVA, 2015). 

 A monitoria acadêmica é um programa que garante ao aluno monitor a 

oportunidade de desenvolver habilidades vinculadas ao ensino/aprendizagem, 

porém, são inúmeras as dificuldades por ele enfrentada para alcançar os objetivos 

estabelecidos. Como agravante, esses obstáculos chegam à alunos e professores. 

Por isso, o compartilhamento das experiencias dos monitores é de suma importância 

para que as dificuldades encontradas nesse processo de ensino-aprendizado   

sejam discutidas, a fim de que estratégias sejam planejadas e implementadas para 

otimizar essa experencia.  

 

2 BASE TEÓRICA 

 O programa de monitoria da Universidade Federal de Goiás é regulamentado 

pela RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1604 que estabelece dentre outros os objetivos, 

desenvolver a capacidade do aluno para elaborar estratégias de ensino e aprimorar 

                                                           
1
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sua habilidade como estudante e consequentemente seu conhecimento. No estudo 

de Frison (2016), evidenciou-se que esses objetivos são alcançados, porém, a 

dificuldade de contato com o professor devido as suas outras inúmeras atividades, 

dificulta esse processo de ensino/aprendizagem.  

 Por outro lado, isso faz com que o aluno monitor, se responsabilize com a 

execução das ações e se torne mais proativo, melhora seus hábitos relacionados a 

leitura, aprofundando seu conhecimento, melhora sua postura em apresentações, 

estabelece métodos mais fáceis de aprendizagem e ensino. Esses fatores, ajudam 

no despertar das vocações, o contato mais próximo com determinada matéria e 

professor orientador podem ampliar as perspectivas acadêmicas e estarem 

diretamente relacionada à escolha da área profissional de atuação após a 

graduação (VICENZI, et. al., 2016). 

 

3 OBJETIVOS 

 Relatar a experiência vivenciada como monitora da disciplina de Bases para o 

Cuidar do Indivíduo e da Família I no Curso de Enfermagem, durante o semestre 

letivo 2019/1.   

 

 4 METODOLOGIA 

 Trata-se de um relato de experiência sobre a participação no programa de 

monitoria da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. A participação no 

programa se deu por meio do processo seletivo do Programa de Monitoria dos 

Cursos de Graduação - Edital nº 006/2018 de 10 de dezembro de 2018. As 

atividades foram desenvolvidas na condição de voluntária da disciplina Bases para o 

cuidar do indivíduo e da família I, do Curso de Enfermagem da Unidade Acadêmica 

Especial Ciências da Saúde, sob a orientação da professora responsável pela 

disciplina  no período letivo de 2019/1, totalizando carga horária de 204 horas.  

 Após a aprovação no processo seletivo, foi construído junto com a professora 

orientadora o plano de trabalho a ser desenvolvido. Neste, constava a disposição 

dos horários destinados à monitoria, cumprindo obrigatoriamente 12h semanais; os 

locais onde poderiam ser realizadas e o planejamento das ações.  



 
 

 As monitorias foram programadas de acordo com a demanda da turma, assim 

como as demais atividades de auxílio aos docentes da disciplina. A professora 

orientadora mantinha comunicação permanente com a monitora para informar sobre 

os assuntos abordados na matéria, de forma a propiciar uma estratégia mais 

assertiva quanto às demandas dos alunos.  

 Para finalização do programa, foi realizado via Sistema Integrado de Gestão 

das Atividades Acadêmicas - SIGAA o relatório final do programa de monitoria. 

Neste foi possível descrever as ações desenvolvidas, citar facilidades e dificuldades 

encontradas. O relatório foi passado por aprovação da professora orientadora e 

após houve a emissão do certificado de participação pela Universidade.  

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Diante da aprovação no processo seletivo e assinatura do plano de trabalho, 

fui apresentada para a turma da disciplina de Bases para o cuidar do indivíduo e da 

família I. Naquele momento, os alunos montaram um grupo no aplicativo de celular 

para facilitar a comunicação. A professora orientadora mantinha comunicação via 

telefone para informar sobre as matérias lecionadas e o andamento da turma. Nosso 

contato pessoal foi dificultado devido às inúmeras atribuições dentro da 

universidade. Hoje, podemos observar no curso de Enfermagem dessa Universidade 

uma grande sobrecarga de atividades relacionadas a graduação, o que limita parcial 

ou totalmente a prática dentro de outros âmbitos acadêmicos, como o ensino, 

pesquisa e extensão. 

A disciplina de Bases para o Cuidar do Indivíduo e da Família I é considerada 

disciplina fundamental para enfermagem, visto que é nesse momento que os alunos 

começam a desenvolver habilidades e competências relacionadas ao exercício da 

profissão. Por isso, há grande necessidade de se ter monitores na disciplina que 

auxiliem os professores nesse processo. Como maneira de estimular os alunos a 

frequentarem as atividades de monitoria os professores da disciplina estabeleceram 

que a participação nas atividades práticas desenvolvidas nos laboratórios de 

enfermagem (execução / demonstração das técnicas propedêuticas para exame 

físico; realização da evolução de enfermagem e as etapas operacionais do processo 



 
 

de enfermagem) integrariam a nota dos alunos com o valor de dois pontos. Assim, 

em todos os encontros uma lista de frequência era assinada pelos alunos  

participantes. 

Ao todo foram seis monitorias dadas ao longo do semestre, com duração de 

uma hora cada. Contou-se com uma média de presença de sete alunos. Vale 

ressaltar, que foi possível perceber que a adesão desses estava diretamente 

relacionada à atribuição de nota na disciplina, o que foi repassado à professora 

orientada como feedback ao final do programa. 

 A adequação de horário entre os alunos e da monitoria foi um aspecto 

dificultador. Isto porque muitos não faziam parte do semestre regular e, ainda, 

possuíam outras atividades para além das acadêmicas. Além disso, tínhamos que 

conciliar com os meus horários, haja visto as minhas demandas acadêmicas. 

Quanto a participação dos alunos nas atividades de monitoria foi observada 

discrepância entre os comportamento desses, alguns mais interessados e 

participativos e outros desinteressados em questionar ou aprofundar seus 

conhecimentos. 

  

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ser um aluno monitor permite o desenvolvimento de habilidades relacionadas 

ao ensino/aprendizagem, assim como de comunicação. Foi possível visualizar que 

cada aluno possui forma e tempo diferente de compreensão sobre uma temática. É 

preciso ser versátil para explicar conteúdos. Isso demonstra a importância da 

monitoria no meio universitário, ela permite atender as dificuldades dos alunos de 

modo personalizado. Esse processo permite a horizontalidade no processo de 

ensino, uma vez que todos ali são alunos e isso facilita a comunicação e pode 

minimizar as barreiras nesse processo e consequentemente melhores resultados.  
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MONITORIA DE DISCIPLINA NA GRADUAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA1 

                                        

SANTOS, Gustavo Ferreira dos2; ASSIS, Renata Machado de3; 

                                                                 

Palavras-chave: Educação. Universidade. Formação Docente. Monitoria. 

                                                          

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Os programas de monitoria das universidades têm como objetivo garantir a 

qualidade no processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos, fazendo com que, 

além de propiciar a aquisição dos conteúdos das disciplinas nas aulas ministradas 

pelos professores, promova um espaço formativo para novos professores, que 

permite aos monitores uma experiência pratica no que compete a algumas 

atribuições docente. 

  

Para a universidade, o Programa pode ser uma oportunidade de iniciar a 
formação de futuros professores. A partir dele, o aluno pode interessar-se 
pela carreira docente, pois nesta função, o monitor observa e participa junto 
com o professor das atividades docentes e, com isso, existe a possibilidade 
de que seu interesse pela docência seja despertado (SILVEIRA; SALES; 
2016, p.132). 

 

Observando as diversas contribuições que permeiam a participação em um 

programa de monitoria que agrega consideráveis conhecimentos aos alunos da 

graduação e impulsiona a experiência formativa para o trabalho docente dos 

monitores, despertando nestes o interesse pela carreira acadêmica, este relato tem 

o objetivo de expor o trabalho desenvolvido durante o segundo semestre do ano 
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Regional Jataí, bolsista CAPES. Monitor da disciplina no período 2018/1 e 201/2 
gustavo.ufg@hotmail.com  

³Professora doutora dos cursos de Educação Física/Cisau e do Programa de Pós-Graduação em 
Educação/REJ/UFG, orientadora da monitoria. renatafef@hotmail.com  

 
 



 
 

letivo de 2018 na disciplina de Oficina Experimental II, ofertada como obrigatória 

para os cursos de Educação Física (licenciatura e bacharelado), da Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências da Saúde, da Universidade Federal de Goiás – 

Regional Jataí (UFG-REJ), para que expressemos a relevância de um programa de 

monitoria para a formação acadêmica dos discentes de graduação.  

                                                               

2 BASE TEÓRICA 

Segundo Silveira e Sales (2016) “a monitoria no Brasil, de acordo com a 

legislação, começou a ganhar forma no ano de 1968. No dia 28 de novembro 

daquele ano, foi criada a Lei n° 5.540, que versa sobre o ensino superior no Brasil” 

(p.133). 

Para Nunes (2007) os programas de monitorias das universidades têm como 

principais objetivos: 

 
iniciar o aluno na docência de nível superior e contribuir com a melhoria do 
ensino de graduação. Por conseguinte, ela tem uma grande 
responsabilidade no processo de socialização na docência universitária, 
assim como na qualidade da formação profissional oferecida em todas as 
áreas, o que também reverterá a favor da formação do futuro docente (p. 
47). 

 
Frison (2016) considera a monitoria como não sendo “uma modalidade de 

ensino fácil; porém, ao contrário, ela é uma prática exigente, que requer 

acompanhamento e cuidado constantes na formação e na qualificação dos 

monitores e muito empenho dos professores orientadores” (p. 150). 

Para Santos e Assis (2018, p. 3) a monitoria traz contribuições tanto para os 

professores quanto para os monitores e para os alunos, uma vez que o primeiro 

“tem um suporte no seu trabalho diário”, o segundo por ampliar os seus 

conhecimentos de forma que “novas experiências sejam adquiridas, talvez até em 

direção a uma possível carreira docente”, e contribui também para o terceiro, “pois 

tem maior possibilidade de aprender o conteúdo das disciplinas”. 

Observamos que desde sua institucionalização os programas de monitoria 

vêm contribuindo veementemente para a formação profissional de alunos de 

graduação e com isso vem agregando valor ao processo dialético de formação de 

professores nas Instituições de Ensino Superior (IES). 



 
 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é relatar as experiências teóricas e práticas 

adquiridas nas monitorias pelo monitor da disciplina de Oficina Experimental II, 

lecionadas para os discentes de graduação dos cursos Educação Física da UFG-

REJ. 

 

4 METODOLOGIA 

A monitoria da disciplina de Oficina Experimental II contemplou as 

especificidades que exigia a carga horária de 12 horas semanais, a fim de auxiliar no 

desenvolvimento da disciplina com a carga horária de 64 horas, divididas em 16 

horas de aulas teóricas e 48 horas em aulas práticas, atuando sobre as dificuldades 

dos alunos em cumprir os objetivos da disciplina, que eram:  

 

Objetivo Geral Propiciar espaço privilegiado para a produção do 
conhecimento científico articulada à intervenção social, buscando qualificar 
a prática pedagógica e ampliar a percepção sobre o campo de ação do 
professor de Educação Física. (...) Objetivos Específicos Conhecer e 
reflexionar sobre os distintos ambientes que tratam dos elementos da 
cultura corporal referentes à atuação do profissional de Educação Física 
(licenciado e bacharel). Refletir sobre as principais metodologias de 
pesquisa participativa. Pesquisar e intervir pedagogicamente no local 
selecionado, sistematizando, expondo e refletindo sobre isto. Estabelecer os 
nexos entre teoria e prática em uma perspectiva crítica de educação e 
Educação Física (UFG, 2018, p. 1). 

 

Para grafar esse relato foi necessário reconstituir o trabalho realizado durante 

a disciplina compilando a trajetória percorrida, revisando os textos e as avaliações 

exigidas. 

A se cumprir com as exigências do edital de monitoria concorrido pelo monitor 

vigente, este organizou os atendimentos em três dias da semana, sendo em dias 

que não coincidiam com os dias de aula da disciplina, destinando quatro horas 

diárias para o atendimento dos alunos. Os horários foram organizados e 

remanejados para atender as demandas dos alunos da disciplina para os alunos que 

cursavam a disciplina no período matutino (licenciatura) e os que cursavam no 

período noturno (bacharelado), sem que atrapalhasse também as demandas 

acadêmicas do monitor em fase final da graduação.  



 
 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A monitoria da disciplina de Oficina Experimental II foi ofertada no segundo 

semestre letivo de 2018 e seguiu os moldes da monitoria da disciplina de Oficina 

Experimental I do semestre antecedente, não foi necessário a participação de um 

novo processo seletivo para seleção de monitores pois, foi realizado um 

remanejamento para que o monitor continuasse na função nas disciplinas 

recorrentes. Dentre as funções do monitor coube: 

 

a obrigatoriedade de participação e de apresentação de trabalho em evento 
cientifico, a construção de um plano de trabalho para o período da 
monitoria, e a principal função, de atendimento dos alunos com dificuldades 
nos conteúdos da disciplina. (...) acompanhamento dos alunos visando a 
preparação para realização das avaliações da disciplina (SANTOS; ASSIS; 
2018, p. 4). 

 

Os alunos que necessitavam de atendimento agendavam os seus horários 

diretamente com o monitor via WhatsApp, contato particular do monitor, visto que os 

alunos já tinham acesso a este número desde a disciplina anterior. Os atendimentos 

eram realizados prioritariamente nas salas de estudo das bibliotecas da UFG-REJ, e 

esporadicamente em salas da aula da instituição. Os atendimentos geralmente 

duravam em média duas horas e meia por grupo. 

Nas primeiras semanas de aula quase não houve procura para atendimento, 

isso se deu pelo fato de não haver de início atividades avaliativas, por mais que os 

alunos fossem avaliados do decorrer de todo o semestre. Em contrapartida quando 

se aproximava das datas de avaliações as solicitações de entendimento 

aumentaram significativamente, havendo até mais de um grupo solicitando 

atendimento no mesmo dia e horário, geralmente em dias prévios à entrega de 

trabalhos. 

 A principal atividade realizada na disciplina é a intervenção dos grupos de 

estudantes com aulas de Educação Física em espaços sociais variados, realizada 

por meio de pesquisa participante e pesquisa-ação. No decorrer das intervenções os 

alunos têm como critério de avaliação a escrita de um artigo subsidie teoricamente a 



 
 

temática definida para a pesquisa de campo, e ao fim da disciplina a elaboração do 

relatório final com a apresentação dos resultados obtidos. 

A principal dificuldade encontrada pelos alunos foi a falta de domínio da 

escrita no que se refere ao atendimento dos padrões de normas técnicas 

estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que é 

solicitada como padrão de escrita tanto para o artigo quanto no relatório final da 

disciplina. Para sanar as dificuldades, a metodologia utilizada pelo monitor foi a de 

auxiliar os alunos com dificuldades nas correções dos trabalhos, demostrando a eles 

quais eram os erros, a forma correta de fazer, e quais documentos eles deveriam 

utilizar para se orientar para seguir as normas solicitadas. Os principais erros 

constatados nos trabalhos centravam-se nas citações diretas e indiretas e nas 

referências, outros erros esporádicos eram de tempo verbal e ortográficos. 

  

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi notório que os alunos que solicitaram monitorias e acompanhamento do 

monitor para a elaboração dos trabalhos avaliativos da disciplina obtiveram um 

desempenho satisfatório e com isso conseguiram a sua aprovação. 

Além de notar a eficácia que a monitoria tem no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos da disciplina, observamos também uma progressão do 

monitor no que tange os conhecimentos teórico-práticos dos conteúdos trabalhados 

na disciplina, dados pelas constantes revisões dos textos trabalhados na disciplina e 

as leituras dos artigos e os relatórios produzidos pelos alunos. 

A vivência prática dessa monitoria e de outras antecedentes contribuíram 

substancialmente para a formação acadêmica do monitor, atualmente graduado, e 

essa trajetória participativa na rotina acadêmica interferiu no interesse pela docência 

em âmbito acadêmico, levando ao ingresso no Programa de Pós Graduação em 

Educação (PPGE) da UFG-REJ em nível de mestrado. Isso demonstra a importância 

que os programas de monitoria possuem no que se refere à formação inicial e 

continuada dos acadêmicos. 
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CONHEÇA-TE A TI MESMO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA MONITORIA DE 

DIREITO PENAL II1 

 

SANTOS2, Ícaro Melo; DUTRA3, Kayque Arébalo; DIEHL4, Diego Augusto. 

 

Palavras-chave: Monitoria. Direito Penal. Ensino. Docência. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O presente relato de experiência visa demonstrar os caminhos percorridos 

pelos monitores, sob orientação do professor, no processo de ensino-aprendizagem, 

na disciplina de Direito Penal II. Para tanto, destacamos os caminhos inerentes a via 

de mão dupla que é o processo de ensino-aprendizagem, bem como a possibilidade 

de despertar (ou não) pela docência universitária. Dessa forma, buscou-se ao longo 

do período o diálogo entre os objetivos centrais do Programa de Monitoria, qual seja, 

desenvolver capacidades de análise e crítica, assim como interesses e habilidades 

para a docência. Desse modo, dividiu-se a monitoria em: (i) planejamento do 

semestre; (ii) mecanismos de trabalho; (iii) aula supervisionada pelo professor 

orientador. 

 

2 BASE TEÓRICA 

“Estuda-te a ti mesmo e, sobretudo, indaga o lugar onde a bondosíssima 

natureza te destinou para sobressaíres” (Longfellow apud CABRERA, 2010), é  sob 

essa ótica, de questionamentos dos lugares que se ocupam, bem como do que 

fazemos e produzimos que, de modo geral, se questiona as perspectivas essenciais 

para o exercício da função de monitor. Nesse sentido, observa Dantas (2014, p.569) 

“a monitoria no ensino superior tem se caracterizado como incentivadora, 
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4 Professor doutor, do Curso de Direito - Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas. 
Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí (UFG).  



 
 

especialmente, à formação de professores”. Por essa razão, tem-se que a monitoria 

é um caminho que permite ao discente, no período de exercício da atividade, conhecer 

a si mesmo como um professor em potencial. Ainda, tem-se que a monitoria almeja 

também a melhoria do ensino de graduação, pois por meio dela é que se tenta 

estabelecer novas práticas e experiências pedagógicas com um diálogo indissociável 

entre a teoria e a prática. (SCHNEIDER, 2006). Nesse contexto, é necessário, ainda, 

observar o disposto no Edital Regional Jataí nº. 006 de 10 de dezembro de 2018, pelo 

qual traz consigo a visão de um processo educativo de forma conjunta por professores 

e estudantes. O que demonstra, em certa medida, a consonância com aquilo que 

prevê o artigo 227 da Constituição Federal de 1988 que aponta: “As universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão.”  Portanto, ensinar é uma atividade que não se lança a terceira pessoa do 

singular, mas sim, o exercício contínuo de se lançar ao desafio da primeira pessoa do 

plural: nós. 

 

3 OBJETIVOS 

Relatar a experiência das atividades de monitoria da disciplina de Direito Penal 

II, ofertada aos discentes do Curso de Direito da Unidade Acadêmica de Ciências 

Sociais Aplicadas, no primeiro semestre de 2019.  

 

4 METODOLOGIA 

Para a realização da monitoria, em primeiro plano, fez-se um planejamento 

inicial do semestre, tendo as seguintes etapas: reunião com o professor orientador;  

revisão e atualização do caderno de questões referentes ao conteúdo da disciplina de 

Direito Penal II; mapeamento das principais bancas de concurso público na área do 

Direito, entre os anos de 2002 a 2019, que envolvia o conteúdo a ser estudado; 

planejamento dos horários de atendimento presenciais e abertura da possibilidade de 

atendimento por meios virtuais, tais como e-mail e WhatsApp dos monitores; 

planejamento para ministração de um assunto constante na ementa da disciplina, sob 

supervisão do professor orientador. Ainda, a disponibilização de horários presenciais 

de acordo com as possibilidades e realidade dos discentes matriculados na disciplina. 



 
 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Em um primeiro momento, a organização do tempo se mostrou um desafio, 

sobretudo porque envolve um complexo de relações, sendo monitores-alunos, alunos-

monitores, monitores-professor, professor-monitores. Percebe-se que as atividades, 

felizmente, são muitas na universidade e, com elas, os desafios de aproveitar cada 

espaço oportunizado de crescimento. Por outro lado, esse obstáculo é superado, logo 

após os planejamentos iniciais somado ao rompimento, parcial, das barreiras da 

exigência física para troca de conhecimento.  

 Em um outro contexto, no que concerne ao caderno de questões, viu-se a 

necessidade de (i) levantamento preliminar das questões existentes; (ii) possibilidades 

de atualizações, uma vez que as mudanças doutrinárias e jurisprudenciais são 

cobradas constantemente em provas além do fato de  tais mudanças indicar uma 

possibilidade de análise crítica, no sentido de que podem ser uma evolução jurídica 

ou apenas uma medida político-criminal. Ainda, percebeu-se que os concursos 

públicos ocorrem com certa periodicidade, sobretudo no que tange as carreiras do 

Ministério Público, Defensoria Pública e Magistratura. Ademais, observou-se que há 

um predomínio das bancas: Fundação para Vestibular da Universidade Paulista 

(VUNESP), Fundação Carlos Chagas (FCC), Centro de Seleção e de Promoção de 

Eventos Universidade de Brasília (CESPE/UnB). Foi disponibilizado, ainda, aos 

discentes, 307 questões de múltipla escolha.  

 Ainda, observou-se o perfil das bancas no que tange ao modo como ela preza 

por cobrar os conteúdos da disciplina em estudo. A VUNESP, demonstrou-se um 

maior predomínio de conhecimentos literais da legislação, em detrimento da 

abordagem doutrinária ou jurisprudencial. De outro lado, a FCC, embora aborde 

conhecimentos literais da legislação, demonstrou maior domínio, no caderno 

elaborado, por abordagens doutrinárias e jurisprudenciais. Ademais, a banca CESPE, 

demonstrou-se mais distributiva em relação a sua abordagem, alcançando 

jurisprudência, doutrina e legislação e, até mesmo, em uma mesma questão. 

 Na elaboração do plano de aula a ser ministrada, sob a supervisão do professor 

orientador, o assunto abordado foi ação penal. Nesse contexto, optou-se pela 



 
 

abordagem expositiva com abertura para questionamentos junto a um diálogo acerca 

do cenário político-jurídico atual. 

 Diante disso, percebemos aquilo que Natário; Santos (2010) diz 

 “A monitoria é um espaço de aprendizagem proporcionado aos estudantes. 
Sua finalidade é aperfeiçoar o processo de formação profissional e promover 
a melhoria da qualidade de ensino, criando condições para o aprofundamento 
teórico e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade docente 
do monitor. Os programas de monitoria têm que proporcionar aos graduandos 
a possibilidade de otimizar o seu potencial acadêmico, auxiliando-os na 
formação profissional.” 

 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A monitoria trouxe um saldo positivo, uma vez que trouxe a possibilidade de 

evoluir tanto em aspectos pessoais, de relação aluno-aluno, aluno-professor quanto 

acadêmico.  

A retomada de leituras anteriores, com mais calma, permite ao monitor 

observar pontos que, talvez, no curso do seu semestre regular não foi possível. Tal 

perspectiva contribui na análise da disciplina sob ângulos diferentes, sobretudo, pelo 

direito não ser estático, mas dinâmico. Os acontecimentos do ano cursado para o ano 

que outros cursam são, quase sempre, diferentes e, é essa diferença que os 

questionamentos presentes se tornam prospectivos, no sentido de atualização 

científica. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O programa de monitoria trata-se de um importante instrumento para o 

aprimoramento do processo ensino-aprendizagem, envolvendo três atores numa relação 

dialógica: professor orientador, monitor e discentes da graduação. Propicia ao monitor o 

aperfeiçoamento dos conhecimentos teóricos e práticos da disciplina, a experiência com 

as atividades de ensino, que compreendem desde o auxílio aos estudantes, correção de 

trabalhos acadêmicos, plantão de dúvidas etc. Aos discentes, oportunizam-se aprimorar 

os conteúdos, realizar atividades de revisão, sanar dúvidas da matéria, articular a teoria 

com a práxis jurídica, orientações para a elaboração de trabalhos acadêmicos, enfim, 

ampliar os estudos com vistas a uma sólida formação acadêmica. Por fim, nessa 

interação, ao professor orientador, viabiliza-se, por meio do diálogo, a troca de saberes 

e conhecimentos e a identificação das circunstâncias principais que comprometem a 

qualidade da prática docente, assim como o desenvolvimento da disciplina junto aos 

discentes ou, ainda, os procedimentos que contribuem para os resultados satisfatórios 

do ensino-aprendizagem. Logo, a monitoria contribui de forma consistente para a 

formação de todos os envolvidos no processo.   

Justifica-se o presente trabalho no relato de experiência da monitoria acadêmica 

referente à disciplina de Direito Civil III (Direito das Obrigações), ministrada no segundo 

semestre letivo de 2018, visando identificar e caracterizar os elementos condicionantes 

que contribuíram ou prejudicaram o processo de ensino-aprendizagem, além de 

contribuir com outros monitores e propiciar a reflexão nas práticas docentes. 

 

 
1 Resumo revisado pela orientadora de monitoria, Profa. Dra. Liliane Vieira Martins Leal, no componente 

curricular Direito Civil III.  
2 Bolsista do Programa de Monitoria. Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí, Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas. isabella@ffadvocacia.adv.br. 
3  Professora Doutora do Curso de Direito, Universidade Federal de Jataí (UFJ), Regional Jataí, Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, orientadora de monitoria. liliane.leal@yahoo.com.br 



Durante o período da monitoria, diversas foram as atividades desenvolvidas com 

vista ao aprimoramento dos conhecimentos dos discentes. Assim, observou-se um maior 

desempenho/rendimento daqueles que participaram efetivamente das atividades em 

relação àqueles que não quiseram ou não puderam participar por motivos diversos.  

A partir da análise da experiência da monitoria, verifica-se a contribuição para o 

desenvolvimento de habilidades docentes, em que a monitora, ao desempenhar funções 

de orientação aos discentes, manteve o contato direto com as práticas docentes, 

vislumbrando-se uma possível carreira. Destaca-se outro impacto, a professora 

orientadora aprimorou as técnicas e metodologias de ensino que contribuíram para a 

aprendizagem de todos os envolvidos na relação dialógica.  

Por fim, a monitoria da disciplina de Direito das Obrigações torna-se base 

fundamental para a complementação do programa definido em ementa, em virtude da 

sua extensão e necessidade da articulação da teoria com a prática. Sem a monitoria, os 

estudos e cumprimento da ementa restam prejudicados. 

 

2 BASE TEÓRICA 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n° 9.394/96, 

regulamentou a monitoria acadêmica no contexto brasileiro. O art. 84 estabeleceu que 

os discentes de graduação podem ser aproveitados em atividade de ensino e pesquisa 

da instituição em que estão vinculados, por meio da realização das funções de monitoria 

e de acordo com seu rendimento e plano de estudos (BRASIL, 1996). 

Na mesma linha de raciocínio, a Lei n° 12.155/2009, em seu art. 10, autorizou as 

universidades federais a concessão de bolsas de estudos aos discentes de graduação 

como forma de participação de atividades de ensino e extensão. Estas atividades, por 

sua vez, possuem a finalidade de promover o acesso e permanência dos graduandos 

que, por diversos motivos, encontram-se em situações de vulnerabilidade social e 

econômica (BRASIL, 2009).  

No contexto institucional, a Universidade Federal de Goiás regulamentou o 

programa de monitoria por meio da Resolução Cepec n° 1.418/2016. O art. 12 estabelece 

as atribuições do professor orientador, enquanto que o art. 13 apresenta as atribuições 

do monitor (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2016).  

Por conseguinte, a monitoria trata-se de uma atividade formativa de ensino que 

contribui com o desenvolvimento da competência pedagógica, além de auxiliar os 

estudantes na apreensão e produção do conhecimento. Schneider (2006) sintetiza 



alguns objetivos dessa atividade: “a) contribuir para o desenvolvimento da competência 

pedagógica; b) auxiliar os acadêmicos na apreensão e produção do conhecimento; c) 

possibilitar ao acadêmico-monitor certa experiência com a orientação do processo 

ensino-aprendizagem”.  

Sob esse enfoque, o trabalho de monitoria não deve se pautar em práticas 

educativas, que incorporam tendências pedagógicas tradicionais e tecnicistas, 

considerando que o conhecimento é historicamente acumulado e deve ser transmitido 

como forma do indivíduo buscar sua autonomia e construir criticamente suas reflexões e 

o conhecimento (SCHNEIDER, 2006). 

Ao desenvolver a monitoria, o monitor experimente os contentamentos e 

contratempos da prática docente universitária. O contato direto com os discentes 

proporciona situações ímpares que perpassam desde a alegria de contribuir com o 

aprendizado de alguns até a decepção em relação à conduta de outros que se apresenta 

desestimuladora (ASSIS et al., 2006). 

Bourdieu (2001, p. 61-62) apresenta um conceito importante que fundamenta as 

disposições dos agentes. Trata-se do habitus, “[...] um conhecimento adquirido [...], que 

indica a disposição incorporada, [...]”, sem a “[...] necessidade de raciocinar para se 

orientar e se situar de maneira racional num espaço”. Logo, o habitus resulta de um 

sistema das disposições socialmente construídas ao longo de um processo histórico, 

produto das experiências passadas que refletem nas estruturas da família, da escola, do 

trabalho, enfim, nas estruturas sociais e culturais.  

O processo educativo insere-se nesse conceito de habitus, na medida que é 

utilizado para reproduzir as disposições sociais e culturais acumuladas coletiva e 

individualmente, determinando as percepções e o modo de agir dos agentes, assim como 

a posição que cada um deles ocupará em determinada estrutura social.  

Nessa linha de raciocínio, verifica-se a importância da monitoria na disciplina de 

Direito das Obrigações como processo educativo que viabiliza a reprodução do 

conhecimento acumulado historicamente. Além disso, permite identificar a dimensão do 

processo de ensino-aprendizagem, em relação ao monitor, ao professor e aos 

monitorados, detectando elementos importantes no processo pedagógico.   

Especificamente, a disciplina de Direito Civil III é fundamental para a formação 

jurídica, pois envolve diversas situações patrimoniais, com fundamentos teóricos e 

práticos, legais, doutrinários e jurisprudenciais. Envolve uma gama de conteúdos que 

perpassam desde a fundamentação principiológica do direito das obrigações até as mais 



complexas relações jurídicas de ordem patrimonial. Gomes (2005) pontua que o 

conhecimento e estudo de diversos outros institutos do direito civil dependem das 

construções teóricas do direito das obrigações. Além disso, destaca-se a extensão do 

conteúdo previsto na ementa curricular, o que sem a monitoria inviabiliza todos os 

estudos.    

 

3 OBJETIVOS 

Relatar as experiências vivenciadas no programa de monitoria acadêmica da 

disciplina de Direito Civil III no âmbito da UFG/Regional Jataí, durante o período de julho 

a dezembro de 2018. Verificar a efetividade da monitoria, a partir do rendimento dos 

alunos monitorados e não monitorados.   

 

4 METODOLOGIA 

As atividades da monitoria cumpriram uma carga horária total de 12h semanais, 

conforme dispõe o art. 13, IV, da Resolução Cepec nº 1.418/2016. A monitora 

disponibilizou um horário para as atividades com os discentes que não coincidisse com 

o horário do fluxo curricular, no intuito de que o trabalho da monitoria pudesse abranger 

um maior número de discentes e, sobretudo, não prejudicasse suas atividades 

curriculares. Realizaram-se reuniões de planejamento com a professora orientadora 

semanalmente, em que se discutiam sobre as percepções (pontos positivos e negativos) 

da monitoria, além da seleção de material didático, elaboração de exercícios práticos, 

correção de listas de exercícios etc. 

Nos encontros semanais com os discentes, a monitora dedicou-se à revisão de 

conteúdos, plantão de dúvidas, resolução de exercícios com problematização da práxis 

jurídica, orientação aos alunos para a elaboração de trabalhos acadêmicos e verificação 

da percepção dos discentes quanto à monitoria e ao processo didático pedagógico da 

professora orientadora. Além das atividades descritas, a monitora estabeleceu parte da 

carga horária para o auxílio à professora nas correções de trabalhos acadêmicos e 

levantamento de dados com apresentação de frequência percentual. Para tanto, 

elaborou-se um banco de dados no programa da Microsoft Excel para armazenamento 

e processamento dos dados quanto às notas, média da turma, frequência dos alunos 

monitorados e entrega de trabalhos da monitoria. 

Salienta-se que a professora orientadora como forma de incentivar a participação 

dos alunos na monitoria atribuiu 1,0 (um) ponto à média para aqueles que atendessem 



os critérios qualitativos como pontualidade, assiduidade e participação ativa nas 

atividades da monitoria.  

   

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

No planejamento das atividades, a professora orientadora demonstrou a 

necessidade de desenvolver atividades que articulassem a teoria com a prática, a partir 

da elaboração de problemáticas e orientação aos alunos sobre a pesquisa doutrinária, 

legal e jurisprudencial. Posteriormente, a professora demonstrou preocupação com o 

processo de aprendizagem da disciplina e solicitou que a monitora identificasse métodos 

que os alunos considerassem mais adequados para a compreensão do conteúdo. A 

percepção dos alunos foi no sentido da elaboração de atividades que contemplassem o 

conteúdo programático, além das orientações da monitora para respondê-las. Além 

disso, solicitaram que a professora utilizasse slides como recurso didático nas aulas, 

disponibilizando-os anteriormente pela ferramenta do Sigaa.  

Na elaboração das listas de exercícios práticos, utilizaram-se como fontes 

doutrinas, decisões dos tribunais, legislações e provas da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). A disciplina contava no total com 56 alunos matriculados. Desse total, 24 

alunos participaram de todos os encontros semanais da monitoria e 32 não participaram, 

o que correspondem aos percentuais de 43% e 57% do total de alunos matriculados, 

respectivamente. Em relação às notas das avaliações, constataram maiores notas dos 

alunos que participaram da monitoria, conforme demonstra a Figura 1. 

 

Figura 1 - Relação entre as notas dos discentes monitorados e não monitorados 

7,96

6,69

8,41

7,61

8,18

7,15

9,18

7,15

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Monitorados Não Monitorados

Prova 1 Prova 2 Média Final (sem trabalho) Média Final (com trabalho)



Observa-se que, tanto na primeira avaliação quanto na segunda, o desempenho 

foi mais satisfatório dos discentes que participaram das atividades da monitoria em 

relação àqueles que não participaram. A média final da turma foi de 8,16 pontos.  

 

 

Figura 2 - Escala progressiva de notas do total de alunos que participaram da monitoria 

 

Verifica-se um percentual de 83,33% de alunos que obtiveram notas acima da 

média (6,1-10,0) na primeira avaliação, enquanto que na segunda o mesmo índice foi de 

100% do total dos alunos monitorados que obtiveram notas acima da média. Esses 

dados evidenciam não só a eficácia das atividades desenvolvidas, mas também, que os 

resultados foram obtidos gradativamente, ou seja, à medida que se intensificou o 

trabalho de orientação com os discentes, as notas aumentaram significativamente. 

Inclusive, na segunda avaliação, nenhum aluno monitorado obteve notas de 0 a 4,0 e 

4,1 a 6,0. Corroborando a eficácia da monitoria, destacam-se alguns fatores que 

poderiam impactar as notas da segunda avaliação, mas, ao contrário, não interferiram, 

tais como: provas cumulativas de outras disciplinas, excesso de conteúdo, realização de 

trabalhos etc. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto e conforme a metodologia empregada, é possível inferir que a 

monitoria da disciplina de Direito Civil III obteve resultados satisfatórios, pois os alunos 
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relação àqueles que não participaram. Esse fato sugere a eficácia das atividades 

desenvolvidas no programa de monitoria, evidenciando, consequentemente, maior 

facilidade de apreensão e construção do conhecimento daqueles discentes que se 

propuseram a participar.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DAS ATIVIDADES DE MONITORIA DA DISCIPLINA 

OFINA EXPERIMENTAL I DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA1 

 

GUARDA, Jordana Alves da2; ASSIS, Renata Machado de3  

                                                       

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. Experiência. Monitoria. 

                                                             

JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA 

 

O programa de monitoria é uma oportunidade de bolsa para os 

acadêmicos, pois além de ser remunerada, possibilita reler os textos, revisar o 

conteúdo com novo olhar crítico, além de propiciar a troca de experiência entre 

monitor, discente e professor. Essa troca de experiência contribui no crescimento 

pessoal e profissional dos envolvidos.  

Durante a graduação os alunos apresentam ter dificuldades de 

entendimento dos conteúdos trabalhados no decorrer do semestre, e o tempo 

disponibilizado para a carga horária da disciplina torna-se insuficiente, sendo 

necessário um atendimento além da carga horária obrigatória. Nesse sentindo, o 

papel do monitor da disciplina é possibilitar aos alunos momentos para sanar 

dúvidas ou, até mesmo, complementar o aprendizado adquirido em sala.   

De acordo com Art.1º da Resolução o Conselho de ensino, pesquisa, 

extensão e cultura da Universidade Federal de Goiás (UFG) Cepec n. 1604, a 

monitoria tem por objetivo:  

 

I- ampliar a participação dos estudantes de graduação nas atividades de 
ensino e de aprendizagem na Universidade;  
II- contribuir para a melhoria dos cursos de graduação;  
III- desenvolver capacidades de análise e crítica, incentivando o estudante 
monitor a adquirir hábitos de estudo, interesse e habilidades para a 
docência;  

                                                             
1 Resumo expandido revisado pela professora orientadora da monitoria remunerada, disciplina Oficina 

Experimental I, Curso de Educação Física/REJ/UFG, Renata Machado de Assis. Edital de seleção nº 
006/2018.  
2 Bolsista do Programa de Monitoria Acadêmica, discente do curso de Bacharelado em Educação 

Física/UFG/Regional Jataí. E-mail: jordanaalvesjti@hotmail.com 
3 Orientadora da Monitoria Acadêmica, docente dos cursos de Educação Física e do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UFG/Regional Jataí. E-mail: renatafef@hotmail.com 



 
 

IV- aprofundar conhecimentos teóricos e práticos no(s) componente(s) 
curricular(es) que estiver atuando como monitor;  
V- incentivar a cooperação do monitor com o corpo docente e discente nas 
atividades de ensino e aprendizagem;  
VI- contribuir para a permanência dos estudantes nos Cursos de Graduação 
(UFG, 2018, p. 1).  

 

Nesse sentido, a monitoria auxilia os discentes de baixo rendimento ou 

que apresentam alguma dificuldade especifica da disciplina, além de contribuir no 

trabalho docente, uma vez que, o monitor ajuda nas correções de atividades, que 

indica o nível de aprendizado do aluno, oferendo apoio prático e teórico. A monitoria 

propicia ao aluno/monitor a oportunidade de aperfeiçoar e compartilhar momentos 

de ensino e aprendizagem, e infere-se que também pode incentivar o monitor a 

seguir carreira na docência.  

Lins (2009, p. 1) explica quem é aluno-monitor ou simplesmente monitor: 

 

é o estudante que, interessado em desenvolver-se, aproxima-se de uma 
disciplina ou área de conhecimento e junto a ela realiza pequenas tarefas 
ou trabalhos que contribuem para o ensino, a pesquisa ou o serviço de 
extensão à comunidade dessa disciplina.  

 

Diante disso, o monitor é aluno do curso de graduação, que já foi 

aprovado na disciplina de interesse, ou seja, é um aluno que cursou a disciplina, e 

assim, acompanha a aula de forma diferenciada, com objetivo de ajudar os alunos 

que apresentarem dificuldades em relação ao conteúdo trabalhado em sala de aula. 

Desta forma o monitor recebe conhecimento referente à disciplina, por meio da 

leitura antecipada dos textos, e compartilha seu conhecimento com os discentes que 

cursam a disciplina.  

 

OBJETIVOS 

 

Relatar uma experiência vivenciada durante as atividades de monitoria 

remunerada da disciplina de Oficina Experimental I dos cursos de licenciatura e 

bacharelado em Educação Física, realizada no primeiro semestre de 2019, com 

intuito de contribuir nas dificuldades dos alunos de baixo rendimento.  

 



 
 

 

METODOLOGIA 

 

As atividades de monitoria da disciplina de Oficina Experimental I do 

curso de Educação Física, foram desenvolvidas no primeiro semestre de 2019. Os 

atendimentos aos alunos eram realizados três vezes por semana, na biblioteca da 

UFG, Regional Jataí.  

Em relação aos dias e horários para os atendimentos, foi decidido pela 

professora e monitora, horários que atendessem a maior parte dos discentes, pelo 

motivo de muitos alunos necessitarem trabalhar durante o período que não estão em 

aula. Diante disso, carga horaria semanal de doze horas foi distribuída de forma 

variada.  

O programa de monitoria possui normas, e essas foram atribuídas aos 

monitores da disciplina. Uma delas é a elaboração do plano de trabalho que consiste 

em descrever as atividades que seriam desenvolvidas no semestre, com objetivo de 

ajudar os discentes e os professores nas atividades previstas na disciplina. Assim, o 

plano de trabalho previa a organização de trabalhos acadêmicos, como seminários, 

debates, sessões de estudo, discussão sobre as observações das aulas prática 

realizadas pelos alunos, reuniões com a professora responsável pela disciplina, para 

tratar da participação ou não dos alunos na monitoria, ou para a monitora esclarecer 

dúvidas em relação ao conteúdo previsto nas aulas de Oficina Experimental.   Além 

disso, o monitor pode auxiliar nas correções de atividades avaliativas. Desta forma,  

todas as atividades previstas no plano foram realizadas.  

Em relação à organização das atividades, solicitamos em sala e via e-mail 

que todas as vezes que os alunos precisassem de atendimento, que estes 

entrassem em contato com a monitora informando dia e horário para atendimento de 

acordo com seu tempo disposto, além do conteúdo que seria discutido no encontro. 

Dessa forma, o contato com antecedência possibilitou que a monitora pudesse se 

preparar para o atendimento e revisar o conteúdo, bem como organizar seus 

horários para melhor atender a todos, uma vez que era somente uma monitora para 

ajudar 61 discentes matriculados na disciplina (duas turmas).  



 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Sabe-se que a monitoria é importante para a carreira acadêmica e 

profissional dos discentes, pois, é o momento em que o aluno tem contato com o 

trabalho do docente.  

Durante as atividades de monitoria notou-se que a maioria dos alunos não 

teve interesse em participar da monitoria. Dos 61 alunos matriculados na disciplina 

do bacharelado e licenciatura, apenas 15 compareceram, sendo sete alunos da 

modalidade bacharelado e oito da licenciatura. 

Durante a monitoria era passada a lista de frequência para analisar quais 

alunos estavam frequentando os atendimentos, e observa-se que os alunos 

atendidos sempre era os mesmos, o que demonstra interesse em compreender e 

tirar dúvidas sobre o conteúdo apenas por parte das duas turmas da disciplina.  

O programa monitoria apresenta pontos positivos, tais como: 

compreensão do conteúdo, troca de conhecimentos entre professora, alunos e 

monitora, interesse de alguns alunos em compreender o conteúdo, 

comprometimento e responsabilidade da monitora. Em contrapartida, os pontos 

fracos foram: desinteresse por partes de alguns alunos em procurar atendimento, 

deixando para ir à monitoria em datas próximas às avaliações.  

Observa-se também que os alunos que procuraram por atendimentos 

tiveram suas notas com média acima das avaliações anteriores, quando não  tinham 

ainda passado pelo atendimento da monitora. Isso demonstra a importância do 

papel do monitor no processo de ensino aprendizagem dos alunos.  

Durante o semestre a monitora apresentou pontualidade em relação ao 

plano de trabalho, demonstrando preparo teórico para auxiliar os alunos, pois as 

leituras dos textos eram realizadas com antecedência. Também houve o auxílio da 

monitora aos alunos, no que diz respeito à elaboração da fundamentação teórica, no 

relatório final da disciplina, e nas normas técnicas de trabalho científico. Foram 

dadas também orientações para a organização das apresentações realizadas em 

sala de aula em forma de seminários.  



 
 

Conforme previsto no plano de trabalho, todas as vezes que a 

professora/orientadora precisou de auxílio, a monitora esteve disposta em atendê-la, 

ajudando-a nas correções de trabalhos feitos pelos alunos e no planejamento das 

atividades que seriam realizadas durante o semestre.  

A professora/orientadora auxiliou no planejamento e desenvolvimento das 

atividades previstas durante o semestre, mostrando pontualidade, 

comprometimento, responsabilidade com a disciplina. Sempre nos momentos de 

dúvidas a professora/orientadora esteve disposta ao diálogo, auxiliando na 

compreensão do conteúdo. Enfim, é importante destacar que a relação entre 

professora e monitora foi de muito profissionalismo e bastante produtiva.   

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A participação no programa de Monitoria contribuiu para o crescimento 

pessoal e acadêmico da monitora, uma vez que, tendo a oportunidade de reler os 

textos da disciplina, propiciou a compreensão do assunto com outro olhar crítico, 

para auxiliar os alunos em suas dúvidas. A experiência adquirida possibilitou 

relacionar a teoria e a prática, a teoria advinda dos textos discutidos durante o 

semestre e a prática relatada pelos alunos durante suas observações, o que 

proporcionou a compreensão e a reflexão sobre os tipos de pesquisa.  

Além disso, a participação na monitoria fortaleceu a responsabilidade 

pessoal em relação ao outro, no que diz respeito à pontualidade e ao compromisso 

de auxiliar os alunos.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O Programa de Monitoria foi instituído pela Lei nº 5.540/68 e decreto em 

1981, que propunha a Reforma Universitária no Brasil. De acordo com o decreto, 

cabe às “Instituições de Ensino Superior fixar as condições para o exercício das 

funções de monitor” (Decreto nº 85.862, 1981).  

A Lei de Reforma Universitária foi revogada em 1996 e criou-se a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional ou LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996) que discorre a respeito do aluno-monitor da seguinte forma: “os discentes 

da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa 

pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu 

rendimento e seu plano de estudos” (Art.84). 

Na Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí é ofertada duas 

modalidades para inscrição no programa de monitoria, voluntária e remunerada, 

nestas duas modalidades o aluno deve cumprir 12 horas semanais, sendo que a 

disponibilidade dessa carga horaria não influencie em suas atividades acadêmicas, o 

aluno monitor contribui auxiliando o professor, os alunos com os conteúdos teóricos 

e práticos, colaborando na organização de laboratório, preparação de materiais para 

aula práticas e entre outras tarefas que se encaixam no plano proposto pelo 

professor orientador.  

A disciplina de Parasitologia clínica, ofertada exclusivamente pelo curso de 

Biomedicina é muito importante para a formação acadêmica do profissional 

                                                             
1  Resumo revisado pela Professora orientadora Doutora Rosângela Maria Rodrigues Universidade            
   Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí. 
2 Discente voluntária do Programa de monitoria: Ciência da Saúde. Universidade Federal de Goiás 
(UFG), Faculdade de Biomedicina. laine.lima.biomed@gmail.com 
3 Professora Doutora Rosângela Maria Rodrigues. Universidade Federal de Goiás (UFG) – E-mail:                    
   rosismaria@yahoo.com.br. 

mailto:rosismaria@yahoo.com.br


 
 

Biomédico. Os alunos inicialmente têm o embasamento teórico da disciplina, 

estudando as técnicas parasitológicas, suas finalidades, vantagens, e importância 

para o correto diagnóstico, logo após, começam a realização de práticas no 

laboratório, com a finalidade de compreender as diversas técnicas parasitológicas 

para o diagnóstico de diferentes doenças provocadas por parasitas, e sua correta 

execução.  

          Para a seleção dos monitores, é necessário que os alunos interessados façam 

o processo seletivo, que consiste na realização de uma prova de conhecimentos 

específicos da disciplina e em seguida passar por uma entrevista com o professor 

orientador. Após esse processo, o aluno selecionado deve apresentar um plano de 

trabalho com os respectivos horários disponíveis para monitoria.  

 

2 BASE TEÓRICA 

          O programa de monitoria se encontra bastante difundido nas universidades, o 

qual possibilita ao aluno monitor uma vivencia mais profunda em relação ao contato 

com professores, alunos e funcionários e, além disso, possibilita o aumento do seu 

aperfeiçoamento acadêmico, em aprofundar conhecimentos e contribui para sua 

formação profissional (NATARIO e SANTOS 2010).  

          O programa possibilita para aqueles alunos que possuem determinada 

facilidade em alguma matéria de seu curso a oportunidade de contribuir para os 

conhecimentos daqueles que tem dificuldade ou baixo rendimento. De acordo com 

Frison e Moraes (2010), a monitoria engloba estratégias de apoio ao ensino em que 

estudantes mais adiantados nos programas de formação acadêmica colaboram nos 

processos de apropriação do conhecimento de seus colegas. 

          Neste contexto, o aluno monitor que está comprometido e consciente da 

função a ser desempenhada tem a possibilidade de desenvolver seu potencial 

docente, mostrando evolução em diversos aspectos, como por exemplo: 

aprofundamento no conteúdo da disciplina, melhora na linguagem e na comunicação 

com os colegas, desenvolvimento de senso de responsabilidade, comprometimento, 

consciência coletiva, proatividade, entre outros (JESUS et al., 2012). 

            Por ter vivência da situação de aluno, o monitor consegue perceber não só 

as possíveis dificuldades do conteúdo ou da disciplina, como também apresentar 



 
 

mais sensibilidade aos problemas que o aluno pode enfrentar. Assim, a monitoria 

abre esse espaço para que o acadêmico possa discutir suas dúvidas, fazer ou 

refazer exercícios, experimentos, desenvolvendo sua aprendizagem com o auxílio 

do aluno monitor (ABREU et al., 2014). 

          É importante destacar também que o aluno que se predispõe a desempenhar 

a função de monitor, pode desenvolver muito o seu potencial curricular e pessoal, 

como por exemplo, alunos da área da saúde que podem se deparar com situações 

que o preparam para a prática em saúde, como a atuação interdisciplinar, o trabalho 

em grupo, a resolução de problemas (SANTOS; BATISTA 2015). 

          A monitoria no ensino superior tem se caracterizado como incentivadora, 

especialmente, à formação de professores, pois as variadas atividades que ocorrem 

durante o semestre que o aluno atua como monitor contribuei para a formação 

crítica na graduação e na pós-graduação, e despertar, no formando, o interesse pela 

docência na educação superior (DANTAS 2014). 

 

3 OBJETIVO 

          Relatar a experiência de monitoria na disciplina de Parasitologia Clínica para o 

curso de Biomedicina, bem como demonstrar a importância do programa de 

monitoria para alunos, professores e monitores.  

 

4 METODOLOGIA 

          Neste trabalho foi relatada a experiência de monitoria na disciplina de 

Parasitologia Clínica e realizado uma pesquisa nas bases de dados sobre a 

importância da realização das monitorias pelos acadêmicos. Foram utilizados artigos 

e trabalhos publicados os quais contribuíram para confirmar a importância do 

programa de monitoria para a comunidade acadêmica. 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

         Inicialmente o aluno deve se preparar para iniciar seu trabalho como monitor, 

realizando uma revisão de todos os conteúdos que serão abordados em todo 



 
 

semestre pelo professor, com isso aprofundar seus conhecimentos na disciplina e 

posteriormente repassar aos alunos.  

          A monitoria ocorria durante a semana, no período de maio de 2019 até julho 

do mesmo ano. Sendo disponibilizadas 12 horas semanais para auxiliar os alunos 

no estudo teórico e prático esclarecendo dúvidas. Além das horas dedicadas ao 

atendimento aos alunos, o monitor com o auxílio do professor orientador, participava 

das aulas práticas e atividades laboratoriais, para organização do laboratório, 

organização dos materiais que eram utilizados durante a aula. 

          A disciplina de parasitologia clínica é teórico-prática, sendo que suas aulas 

práticas eram utilizadas para o desenvolvimento de diferentes técnicas 

parasitológicas no laboratório, como por exemplo, sedimentação espontânea, ou 

método de Lutz, sedimentação por centrifugação, cultura em placa de ágar, 

coloração permanente, Figuras (1-4). A função do monitor consiste em auxiliar no 

preparo destas aulas e colaborar para sanar dúvidas dos alunos no momento da 

observação das estruturas parasitárias em microscópio óptico, assim garantindo um 

maior rendimento dos alunos.  

          Quanto à procura dos alunos para monitoria, verificou-se que era mais 

frequente durante as aulas práticas, pois os alunos tinham que reconhecer as 

diferentes estruturas parasitárias, porém quanto ao auxílio para esclarecimento de 

dúvidas em relação ao conteúdo teórico a procura era menos frequente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1: Técnica de Sedimentação espontânea ou técnica de Lutz, utilizada para diagnóstico de                                     
                 ovos, larvas de helmintos  e cistos de protozoários. Fonte: Do autor 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2: Técnica de Sedimentação por centrifugação, utilizada para diagnóstico de ovos, larvas de 
helmintos e cistos de protozoários. Fonte: Do autor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3: Técnica de Cultura em placa de ágar, utilizada para diagnóstico de larvas de Strongyloides 
stercoralis. Fonte: Do autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Método de Coloração permanente, utilizada para identificação de trofozoitos e oocistos de 
Coccideos. Fonte: Do autor 

 

 

 

 

 



 
 

6 CONCLUSÃO 

          O programa de monitoria é muito importante para toda comunidade 

acadêmica, permitindo assim maior aproveitamento da disciplina em termos de 

esclarecimento de dúvidas, além de reduzir os índices de reprovações.  

          Para o aluno monitor, as vantagens do programa também são muitas, pois ele 

pode adquirir experiências durante o período de monitoria, aprofundando seus 

conhecimentos na matéria, além de ter a oportunidade de interagir mais com os 

colegas e com o professor nas fases de planejamento em sala de aula, laboratório e 

na avaliação dos alunos e das aulas/disciplina. 
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MONITORIA DE ANATOMIA DO SISTEMA NERVOSO: RELAÇÃO ENTRE 

ASSIDUIDADE E NOTA1 

FERREIRA, Leidiane Cristina Vieira2; BARROS, Ana Núbia3; CORVELONI, Bárbara 

Pires4; LIMA, Fabiano Campos 5; SOUZA, Carolina R. Noronha6; GOUVÊA-E-SILVA, 

Luiz Fernando7.  

Palavras-chave:  Ensino. Anatomia. Monitoria.   

1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Este trabalho apresenta uma análise sobre o programa de monitoria na 

disciplina de Anatomia do Sistema Nervoso e a sua relevância no desenvolvimento 

das atividades junto aos discentes. 

Com a finalidade de aperfeiçoar o processo de formação profissional e 

promover a melhoria na qualidade do ensino (NATARIO; SANTOS, 2010) o programa 

de monitoria foi instituído no Brasil ainda em 1968 e atualmente tem sua regulação no 

artigo n° 84 da Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996). 

O monitor não precisa necessariamente ter habilidades superior à dos colegas, 

apenas um domínio maior sobre uma pequena parte do conhecimento (NATARIO; 

SANTOS, 2010) para que, com a orientação do professor, possa colaborar com o 

processo de aprendizagem dos discentes (BRANDLI; ANDRADE, 2018). 

 
1Resumo revisado pelo orientador da monitora, Prof. Luiz Fernando Gouvêa e Silva, Edital 
Complementar da UAE-Ciências Biológicas 2019/I. 
2Discente. Monitora voluntária. Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Faculdade de 
Fisioterapia. Leydyanecrystyna07@gmail.com 
3Discente. Monitora voluntária. Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Faculdade de 
Fisioterapia. barrosananubia@gmail.com 
4Discente. Monitora voluntária. Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Faculdade de 
Fisioterapia. barbarapcorveloni@hotmail.com 
5Docente. Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Laboratório de Anatomia Humana e 
Comparativa. fabiano_lima@ufg.br 
6Docente. Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Laboratório de Anatomia Humana e 
Comparativa. carolina.noronha.s@gmail.com 
7Professor Doutor do Laboratório de Anatomia Humana e Comparativa, Universidade Federal de Goiás, 
Regional Jataí. Orientador da monitora. lfgouvea@ufg.br 



 
 

A grande maioria dos componentes curriculares dos cursos de graduação que 

possuem aulas práticas utilizam o recurso da monitoria para auxiliar os discentes no 

processo de aprendizagem. Diante disso, levando em consideração o conteúdo da 

disciplina se torna imprescindível uma dose adicional de estudos teóricos e práticos 

(BRANDLI; ANDRADE, 2018). 

2. BASE TEÓRICA 

A monitoria é fundamental no processo de ensino-aprendizado, corroborando 

tanto para uma aprendizagem facilitadora para os discentes, como o início de uma 

construção no campo de ensino ao qual se evidencia um suporte de conhecimento. 

(SOUZA; ALVES JUNIOR, 2016). Tais argumentos são comprovados em um estudo 

realizado por Santos, Bascaino e Pavão (2006) onde observou que 46,15% dos alunos 

que compareceram à monitoria, obtiveram aprovação ao final do ano letivo. 

Nesse sentido, a monitoria, de disciplinas que têm prática, permite relacionar 

melhor a teoria e a prática, possibilitando que durante esse processo de ensino e 

aprendizagem seja criado um espaço onde o aluno possa interrogar, praticar e revisar 

conteúdos trabalhados em sala de aula (CARVALHO et al.,2012), com mais liberdade 

e de forma mais efetiva do que o faria na presença do professor (SANTOS; 

BASCAINO; PAVÃO, 2006). 

Ademais, a experiência obtida com o programa de monitoria, do ponto de vista 

do acadêmico/monitor, proporciona uma visão realista do cotidiano e das atividades 

de docência (ALMEIDA; XAVIER JUNIOR; MOURA, 2016).  

3. OBJETIVOS 

Analisar o impacto da participação nas monitorias nas notas dos discentes que 

cursaram a disciplina de Anatomia do Sistema Nervoso. 

4. METODOLOGIA 



 
 

 Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo, cuja fonte de dados 

coletados foi a planilha de notas e faltas, sem a identificação dos alunos, que cursaram 

a disciplina de Anatomia do Sistema Nervoso, vinculada ao Curso de Psicologia do 

primeiro semestre de 2019.  

A população foi constituída por 51 discentes, onde um foi excluído por não ter 

cursado a disciplina, restando desta forma 50 discentes para a constituição da 

amostra. 

Os dados foram organizados em planilhas e posteriormente realizou-se a 

estatística descritiva (média, desvio padrão, frequência absoluta e relativa) e a 

estatística inferencial. Primeiramente realizou-se o teste de normalidade (Shapiro-

Wilk) para verificar o perfil da distribuição dos dados, posteriormente correlacionou-se 

a nota com a quantidade de falta nas monitorias e o teste de comparação (Teste T ou 

Mann-Whitney – de acordo com o padrão de distribuição dos dados) para verificar se 

ocorreu diferença do número de falta nas monitorias entre alunos que obtiveram média 

ou não na nota. O programa BioEstat 5.3 foi utilizado para realizar os testes e o nível 

de significância adotado foi de p<0.05.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Tabela 1 apresenta as médias das notas e das faltas dos discentes durante 

a primeira nota parcial, segunda nota parcial e de todo o semestre para os discentes 

que conseguiram a média na nota (Grupo com média; ≥6 pontos) e para os que não 

conseguiram (Grupo sem média; <6 pontos). Nota-se que os discentes do grupo sem 

média obtiveram valores de faltas superiores aos discentes do grupo com média para 

a 1ª nota parcial e para todo o semestre.   

Quando realizada a correlação entre nota e frequência, observou-se correlação 

negativa significativa para a 1ª nota parcial (p=0.0068; r=-038) e de todo o semestre 

(p=0.0027; r=-0.41), ou seja, quem teve menos falta na monitoria apresentou melhores 

notas (Tabela 2). Além disso, pode-se notar que a assiduidade nas monitorias ficou 



 
 

em 39% durante o período da 1ª nota parcial, de 25% para a 2ª parcial e, de forma 

geral, ficou em 24% durante o semestre. 

Tabela 1. Demonstrativo das médias das notas e das faltas de forma parcial e total 

do semestre.  

Grupo 
 1ª parcial 2ª parcial Média final 

 Nota Falta n Nota Falta n Nota Falta n 

Sem média 
média 4.34 11.33* 

9 
5.33 4.33 

3 
3.27 17.00* 

6 
dp 1.34 2.00 0.72 0.58 1.99 2.10 

Com média 
média 8.35 9.71 

41 
8.70 4.55 

44 
8.42 14.30 

44 
dp 1.40 2.25 1.38 0.90 1.37 2.85 

Legenda: dp – desvio padrão; *Diferença estatística dos valores do grupo com 

média; p<0.05. 

  

Tabela 2. Correlação entre falta e nota de forma parcial e total do semestre, bem 

como, a distribuição de ausência e presença nas monitorias 

 
1ª parcial 2ª parcial Média final 

r -0.38 -0.23 -0.41 

p 0.0068 0.1206 0.0027 

Ausência 61% 75% 76% 

Presença 39% 25% 24% 

 

6.CONCLUSÃO 

Conclui-se, conforme a metodologia proposta, que os discentes que participam 

das atividades da monitoria encontraram vantagens pedagógicas, como 

aprendizagem mais ativa, interativa e participativa, resultando em um melhor domínio 

do processo de aprendizagem/conhecimento, pois de acordo com os resultados os 



 
 

discentes que estiveram menos ausentes nas monitorias apresentaram melhores 

notas.  

Nesse sentido, os resultados reforçam a importância da monitoria para os 

discentes que cursam a disciplina, pois irão ter mais subsídios para adquirir e ampliar 

seus conhecimentos, bem como, para o monitor que irá também ampliar seus 

conhecimentos específicos sobre o conteúdo e aprimorar seus domínios pedagógicos.  
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“CENSO” ANATOMIA VEGETAL UFJ 2018: AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE 

SATISFAÇÃO DOS DISCENTES1 
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1 INTRODUÇÃO 

A Anatomia Vegetal é o ramo da botânica que se dedica ao estudo da 

morfologia interna do corpo vegetal. Presente na grade curricular de diferentes cursos 

de graduação, a disciplina de Anatomia Vegetal fornece conhecimento para que os 

alunos compreendam a estrutura e o funcionamento das estruturas vegetais, sendo 

pré-requisito de diversas matérias na área da botânica. Na Universidade Federal de 

Jataí, a disciplina possui carga horária de 64h, das quais 32h são preenchidas com 

atividades práticas. Essas atividades são realizadas em laboratório de microscopia, 

onde são visualizadas as estruturas histológicas e celulares.   

Apesar da relevância da Botânica na formação de profissionais das áreas de 

Ciências Agrárias e Biológicas, essa área de estudo não é apreciada por parcela 

relevante dos estudantes. O ensino de Botânica há tempos é motivo de preocupação 

no nosso país (TOWATA et al., 2010), pois muitos alunos demonstram desinteresse 

em estudar o tema. Esse fato, aliado a abordagem conteudista, na qual os estudantes 

são apresentados a inúmeros e complexos termos e conceitos científicos, pode 

resultar em elevada taxa de reprovação e desmotivação dos discentes. 

Dentro desse contexto, a monitoria surge como uma ferramenta auxiliar para o 

aluno. Através dela o aluno consegue ter um acompanhamento mais individualizado 

do seu ensino, além de dispor de maior tempo para examinar as estruturas 

apresentadas nas aulas práticas. No presente estudo apresentamos uma avaliação 

do índice de satisfação dos discentes de Ciências Biológicas que cursaram a disciplina 

de Anatomia Vegetal no segundo semestre de 2018. 



 

 

 

2 BASE TEÓRICA  

A monitoria acadêmica desempenha importante papel na melhoria do ensino 

da graduação, se destacando com uma das principais formas de assistência 

extraclasse em instituições de ensino superior do Brasil (NUNES, 2005). Essa 

atividade é observada principalmente em disciplinas ministradas para turmas que 

apresentam elevado número de alunos matriculados e/ou disciplinas, que, 

historicamente, apresentam conteúdos complexos e elevada taxa de reprovação 

(NUNES, 2005). Assim, o monitor se torna um agente pedagógico extra na disciplina, 

a fim de sanar as carências daqueles que apresentam maior dificuldade, oferecendo 

um acompanhamento sistemático e especializado para os discentes. 

 A monitoria é, também, uma atividade que coloca o aluno em interação com 

atividades de docência. Para os monitores, essa prática de ensino permite uma 

primeira vivência como professor, contribuindo para a sua formação acadêmica e para 

o desenvolvimento de suas aptidões para o magistério, bem como para a pesquisa, 

extensão e gestão (NUNES, 2005; LINS et al., 2009). Esse aprimoramento ocorre 

através da troca de conhecimentos e de experiências que enriquecem a vivência do 

monitor. Além disso, o monitor tem a oportunidade de fazer parte do planejamento e 

do acompanhamento das atividades da disciplina e conhecer e participar de projetos 

de pesquisa desenvolvidos pelo docente/orientador (NATÁRIO; SANTOS, 2010). 

Assim, a contribuição da monitoria é relevante, pois permite estabelecer um 

canal de comunicação entre o ensino e a aprendizagem dos alunos. Porém, nem 

sempre essa prática é eficiente, sendo necessário a realização constante de 

processos de autoavaliação. Nesse sentido, a coleta de informações com os discentes 

faz-se necessária para se averiguar o índice de satisfação e aprendizagem dos 

estudantes.  

3 OBJETIVOS 

No presente estudo avaliou-se o índice de satisfação dos discentes de Ciências 

Biológicas sobre as atividades de ensino e de monitoria da disciplina de Anatomia 

Vegetal. 

 



 

 

4 METODOLOGIA  

O estudo foi conduzido com estudantes do curso de Ciências Biológicas das 

modalidades de Bacharelado e Licenciatura matriculados na disciplina de Anatomia 

Vegetal, oferecida no segundo semestre de 2018. Ao longo do semestre, os monitores 

desenvolveram algumas atividades como acompanhamento em aulas práticas, 

correção de apostilas e monitorias práticas, geralmente agendadas duas ou mais 

vezes por semana.  

Para avaliar o desempenho e o índice de satisfação dos estudantes quanto às 

atividades e conduta dos monitores, dos discentes e do docente, elaborou-se um 

questionário, sem identificação, contendo cinco perguntas fechadas, com notas de 0 

a 5, sendo: 0- ruim, 1 – regular, 2 – médio, 3 – bom; 4 – muito bom; 5- excelente; e 

duas perguntas abertas.  As perguntas a serem respondidas foram as seguintes:  

1) Qual é a sua avaliação do docente quanto à condução da disciplina? 

2) Como você avalia as atividades didáticas selecionadas para a turma? 

3) Qual é a sua avaliação pessoal quanto ao seu esforço e estudo dedicados 

à disciplina? 

4) Qual é o seu nível de conhecimento em Anatomia Vegetal após a disciplina? 

5) Como você avalia as monitorias? 

6) Quantas monitorias você frequentou ao longo do semestre? 

7) Qual é a sua nota para os monitores da disciplina? 

 

O questionário foi aplicado ao final da disciplina, após a realização de todas as 

atividades descritas no plano de ensino da disciplina. 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA  

A participação dos monitores nas aulas práticas foi de grande auxílio para o 

atendimento particular dos alunos ao analisar as lâminas histológicas. Assim, um 

número maior de alunos foi sistematicamente acompanhado tendo suas dúvidas 

sanadas pelo docente e monitores.  

Com o auxílio dos monitores houve, também, a inserção de uma nova prática 

de avaliação, em que as apostilas de aula prática foram semanalmente avaliadas 

pelos monitores. Essa prática, aparentemente, favoreceu o processo de 



 

 

aprendizagem dos estudantes que se esforçaram para tirar notas boas e, 

consequentemente, aprendiam melhor, ao contrário dos anos anteriores em que a 

resolução das atividades práticas não eram avaliadas pelo docente. Alguns discentes 

reclamavam da nota que recebiam na apostila, mas os monitores sempre explicavam 

os erros cometidos e as formas de melhoria da escrita e dos conceitos. A correção 

dessas apostilas demandava muito tempo dos monitores. Além das apostilas, foram 

introduzidos outros métodos avaliativos, como modelos didáticos, resenhas e estudos 

dirigidos. Esses novos métodos estimularam os alunos a participarem mais das aulas 

e a procurarem mais o professor e os monitores. 

Todos os alunos matriculados responderam o questionário. A maior parte dos 

discentes (71,8%) declararam que atingiram nível satisfatório (muito bom ou 

excelente) de conhecimento ao final da disciplina (Figura 1), apesar de uma 

porcentagem menor de discentes ter declarado ter se dedicado a disciplina (Figura 1). 

Os estudantes declararam ter gostado da maneira que o docente ministrou a 

disciplina, tendo recebido conceitos “muito bom” ou “excelente” por todos os discentes 

matriculados (Figura 2). A atuação dos monitores também foi aprovada e elogiada por 

95,7% dos alunos, sendo que, apenas 4,3% demonstraram insatisfação com a 

monitoria (Figura 3). Porém, a frequência dos estudantes na monitoria foi irregular, 

sendo que, a maior parte dos estudantes participaram entre 4 e 9 monitorias (Figura 

4).  

  

Figura 1: Autoavaliação dos discentes quanto a 
dedicação aos estudos e o nível de 
conhecimento em Anatomia Vegetal após 
término da disciplina. 
Fonte: Santos et al. (2018) 

Figura 2: Avaliação do docente e das atividades 
avaliativas. 
Fonte: Santos et al. (2018) 
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Figura 3: Notas dos discentes em relação as 
monitorias e aos monitores 1 e 2. 
Fonte: Santos et al. (2018) 

Figura 4: Frequência dos discentes nas 
monitorias.  
Fonte: Santos et al. (2018) 

Comparando o 2º semestre de 2017 com o 2ª semestre de 2018, o número de 

aprovados aumentou significativamente no 2ª semestre de 2018, como mostra a 

Figura 5. 

 

Figura 5: Alunos aprovados no 2ª semestre de 2017 e no 2ª semestre de 2018.  Onde, TAM2/17= Total 
de alunos matriculados no 2ª semestre de 2017; AP2/17= alunos aprovados no 2ª semestre de 2017; 
TAM2/18 =Total de alunos matriculados no 2ª semestre de 2018; AP2/2018= alunos aprovados no 2ª 
semestre de 2018.  
Fonte: Santos et al. (2018) 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, o programa de monitoria se mostrou uma importante prática 

educacional contribuindo para o aumento da satisfação e aprovação dos estudantes 

na disciplina de Anatomia Vegetal da UFJ. Através desse programa, novas atividades 
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avaliativas foram inseridas aumentando o interesse dos estudantes pelo conteúdo da 

disciplina. Com a monitoria, os monitores aprenderam mais o conteúdo, 

desenvolveram relações interpessoais e despertaram interesse pela docência.  
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USO DO MY MAPS COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM EM SAÚDE COLETIVA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA SOBRE A MONITORIA¹ 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O módulo Saúde, Família e Sociedade I é constituído pelos submódulos:           

Saúde Coletiva I e PIESC I (Práticas Integrativas Ensino, Serviço e Comunidade). O             

qual atende as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos cursos de graduação           

em medicina, que estabelece o ensino modular em detrimento de disciplinas           

isoladas, proporcionando aprendizado holístico, teórico-prático e transversal dos        

temas. 

Ademais, pretende-se com as DCNs do cursos de graduação em medicina a             

construção do ensino através da metodologia ativa, na qual o aluno é o principal              

ator do seu aprendizado. 

As DCNs destacam a atenção às necessidades da Saúde Coletiva          

fomentando a investigação de problemas de saúde coletiva, analisando as          

demandas de vida e saúde da comunidade, mediante a obtenção de dados de             

diversas abordagens, como epidemiológicos, sanitários, demográficos. Tais dados        

levam em consideração: vulnerabilidade, fatores de risco, incidência, prevalência e  

___________________________ 
¹ Resumo revisado pela orientadora da Monitoria Saúde, Família E Sociedade I - Saúde Coletiva 1 e                 

Piesc 1, Profa. Aridiane Alves Ribeiro, código Edital  n°. 006 de 10 de dezembro de 2018. 
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das condições de saúde. Esses dados e as conclusões acerca deles são utilizados             

pelos discentes e docentes para diagnóstico, elaboração de trabalhos e ações e            

propostas de intervenções que são aplicadas no âmbito do Sistema Único de Saúde             

(SUS) (BRASIL, 2014). 

Nesse sentido, é importante que haja monitores tanto com o propósito de            

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, usufruir dos conhecimentos        

anteriormente adquiridos quando cursaram o componente curricular (BRASIL,        

2014), quanto para incentivar o monitor a aprofundar o saber acerca dos temas. 

Dessa forma, o presente resumo visa mostrar a importância da monitoria na            

construção da vida acadêmica e pessoal da monitora. Pretende-se apresentar, além           

disso, a busca e uso de ferramentas didáticas que potencializem o processo de             

ensino-aprendizagem dos discentes. 

 

2 BASE TEÓRICA 

A monitoria é de demasiada importância para a formação acadêmica,          

profissional do discente. Através da experiência como monitor é possível realizar           

revisão do componente curricular, desenvolver e aplicar estratégias e mecanismos          

didáticos para catalisar e melhorar a compreensão acerca da disciplina          

(CONCEIÇÃO et al, 2017). 

Constitui-se em parte da ementa da disciplina a elaboração do mapa           

inteligente da microárea de atuação dos alunos. O mapa inteligente está inserido no             

processo de territorialização, que visa auxiliar a equipe de saúde e profissionais            

envolvidos na identificação dos problemas e moléstias que afligem essa unidade           

geográfica (BARCELLOS et al, 2005). 

O processo de territorialização fundamenta-se na construção de territórios-         

processos, os quais são definidos com base em critérios geográficos, políticos,           

econômicos, sociais e culturais. É uma das principais ferramentas da Estratégia de            

Saúde da Família (ESF), formado por dois territórios principais: território de           

 

 



 
abrangência, sob responsabilidade da ESF e territórios microárea, sob         

responsabilidade de Agentes Comunitárias de Saúde (ACS).  

O processo de territorialização é composto pelas seguintes etapas:         

levantamento do perfil territorial (coleta de dados e informações) e construção do            

mapa inteligente é com a função de representar visualmente as informações           

obtidas, como residência com doentes crônicos, idosos, gestantes, lotes baldios,          

comércios; ou seja, tal mapa é produto do processo de territorialização. Após isso é              

realizado planejamento e execução de ações. (LACERDA et al, 2012; BARCELLOS,           

2005; MENDES, 2012).  

 
 

3 OBJETIVOS 

Relatar as experiências vivenciadas na monitoria do módulo Saúde, Família e           

Sociedade I do curso de medicina, com enfoque no uso da ferramenta My Maps do               

Google. 

 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência sobre o            

período como monitora do módulo Saúde, Família e Sociedade I. As monitorias            

foram ministradas de acordo com a temática solicitada pelos discentes, no então            

Campus Riachuelo, com carga horária semanal de 12 horas. O período da monitoria             

foi de março à julho de 2019. O curso possui quatro docentes para ministrar as               

aulas desse módulo. 

As matérias abordadas no submódulo Saúde Coletiva são políticas de saúde           

no Brasil, modelos de atenção e território de saúde, SUS, participação e controle             

social em saúde, Atenção Primária e Atenção Básica em Saúde, Estratégia de            

Saúde da Família, processo saúde-doença-cuidado, humanização e promoção em         

saúde. Já nas aulas práticas, PIESC, são abordados os temas Territorialização e            

construção de Projeto Terapêutico Singular, os quais incluem visitas domiciliares e           

 

 



 
reuniões de equipe que a obtenção de informações que são utilizadas no mapa             

inteligente.  

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Um dos principais temas ao qual os alunos apresentaram dúvida foi a            

construção do mapa inteligente, imagina-se que seja pelo falta de contato com a             

elaboração de mapas, acrescenta-se a isso a elaboração de legendas e de tópicos             

relevantes que deveriam constar no mapa, como a Unidade Básica Saúde, casas            

onde residem pacientes com doenças crônicas, acamados, gestantes.  

Visto a demanda dos alunos em relação ao tema e a vontade da orientadora              

em agregar novas ferramentas didáticas, a monitora considerou a apresentação aos           

alunos da ferramenta do Google chamada My Maps , na qual os alunos poderiam:             

demarcar a microárea que fizeram a coleta de dados - primeira etapa da             

territorialização, escolher ícones que corresponde aos pontos que gostariam de          

destacar no mapa, também elaborar legenda (CARDOZO, 2016).  

Além disso, os alunos contavam com a possibilidade de poder compartilhar o            

arquivo para edição, como acontece em diversas ferramentas do Google, como por            

exemplo, o Google Drive. Esta particularidade da ferramenta possibilitou a          

colaboração de todos na atividade (OLIVEIRA & FERREIRA, 2016) e o salvamento            

em nuvem, o que facilita o acesso. 

Os alunos foram bem receptivos à ideia de uso da ferramenta, utilizando-a            

para fazer seus próprios mapas inteligentes, os quais foram apresentados para a            

turma e professores, como também utilizados como um dos critério de avaliação do             

componente curricular. 

Ao final do semestre, os mapas inteligentes foram entregues para as equipes            

das unidades básicas de saúde. 

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 



 
A monitoria foi de fundamental importância para a formação acadêmica,          

intelectual e pessoal. O fato de enfrentar desafios e encontrar soluções e            

ferramentas alternativas para auxiliar na didática da disciplina foi de extrema valia.            

Ademais, foi possível vivenciar todas as faces da universidade: ensino, pesquisa e            

extensão. 
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1 INTRODUÇÃO 
O Programa de Monitoria da Regional Jataí da Universidade Federal de 

Goiás lança, semestralmente, um edital para seleção de monitores que irão atuar 

junto aos docentes em diversas disciplinas. Este trabalho traz o relato da 

experiência de monitoria na disciplina de Anatomia Humana para o curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas no primeiro semestre de 2019. Para 

complementar o relato, o trabalho traz uma análise das notas e aprovações dos 

estudantes, em relação à frequência nas atividades de monitoria. 

 

2 BASE TEÓRICA 
As atividades de monitoria compreendem encontros extra-classe que visam 

auxiliar no desempenho acadêmicos dos estudantes. Ela possibilita que alunos e 

monitores aprendam juntos e possibilita a apresentação de diferentes pontos de 

vista relacionados aos assuntos abordados pelo professor em sala de aula 

(FRISON, 2016). 

Anatomia humana consiste no estudo da estrutura e das relações entre as 

estruturas do corpo humano (TORTORA e NIELSEN, 2013). Na Regional Jataí da 

Universidade de Goiás esta disciplina é oferecia a todos os cursos da área de saúde 

e também aos cursos de licenciatura e bacharelado em ciências biológicas, logo no 

primeiro semestre de ingresso na universidade. A metodologia empregada varia 



 

conforme o professor e o curso, mas, de maneira geral, consiste em aulas teóricas 

expositivas seguidas de aulas práticas com material cadavérico e modelos 

sintéticos. Os docentes da disciplina de anatomia, de um modo geral, valorizam a 

necessidade da aula prática para o processo de aprendizagem dessa disciplina, e, 

além disso, para a maioria dos estudantes, a aula prática é uma experiência 

instigante que estimula o aprendizado. (JONES, 1997). Dadas as características da 

disciplina, os índices de reprovação costumam ser elevados. Soma-se à dificuldade 

inerente do conteúdo, o período de ambientação à nova rotina universitária e 

também, muitas vezes, uma resistência ao manuseio de peças cadavéricas. 

As especificidades da disciplina de anatomia humana tornam a atividade de 

monitoria especialmente relevante, tanto para monitores quanto para monitorados. 

Segundo Frison e Moraes (2010), a monitoria na disciplina de anatomia humana 

proporciona ao estudante um suporte para o aprendizado da disciplina, sendo 

considerada uma estratégia de apoio pedagógico que atua auxiliando os estudantes 

que desejam aprofundar os seus conhecimentos, além de fazer a assistência dos 

que possuem um baixo rendimento. Já para o monitor, ela permite que este tenha 

uma experiência como docente, fazendo com que seja um facilitador do processo 

ensino-aprendizagem por criar um vínculo de respeito e amizade entre os alunos 

monitorados. Além disso, a integração de professores e alunos, estimula os 

discentes a se integrarem em projetos de ensino, pesquisa e extensão (CARVALHO 

et al., 2009). 

 
3 OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência de monitoria em Anatomia 

Humana para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Regional Jataí, 

Universidade Federal de Goiás, e também analisar o desempenho dos alunos em 

relação à frequências nas atividades de monitoria. 

 

4 METODOLOGIA 
Este estudo foi dividido em duas partes: um relato de experiências do 

discente monitor da disciplina de Anatomia Humana para o curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, e uma 

análise das notas e índices de aprovação dos alunos em relação à frequência nas 

atividades de monitoria. Para a análise quantitativa os alunos foram separados em 



 

três grupos, de acordo com a frequência nas atividades de monitoria: aqueles que 

não frequentaram nenhuma atividade de monitoria; aqueles que frequentaram as 

atividades uma ou duas vezes; e aqueles que frequentaram as atividades de 

monitoria 3 ou mais vezes. Para cada grupo calculou-se a média das notas finais e 

também a porcentagem de aprovação. Foram excluídos da análise aqueles alunos 

que reprovaram por falta. 

 

5 RESULTADO E DISCUSSÃO  
Estavam matriculados na disciplina de Anatomia Humana para o curso de 

licenciatura em ciências biológicas 31 alunos. No início do semestre os horários de 

monitoria foram preestabelecidos, de acordo com a disponibilidade dos alunos, do 

monitor e do laboratório. O monitor dispôs de 12 horas semanais ao programa entre 

abril e julho de 2019, sendo este tempo dividido entre horas de estudo/preparação e 

horas de atendimento aos alunos no Laboratório de Anatomia Humana e 

Comparativa. A frequência e participação ativa dos alunos nas monitorias foi 

incentivada pelo monitor e pela professora responsável e documentada no livro de 

atividades do laboratório de anatomia. Nos momentos de atendimento os alunos 

poderiam solicitar ao monitor revisão das peças cadavéricas, seguindo o roteiro de 

aula prática disponibilizado pelo docente, auxílio teórico, na resolução de exercícios, 

por exemplo ou até mesmo a simulação de provas práticas com o usos das peças 

cadavéricas. 

Os alunos frequentaram os horários reservados para esta atividade de 

maneira voluntária, não havendo a necessidade de agendamento prévio. Também 

não havia programação de atividades e os alunos deveriam solicitar ao monitor o 

tipo de auxílio que gostariam de ter, fosse com o estudo de peças cadavéricas ou a 

resolução de exercícios, por exemplo. O monitor foi orientado a não repetir a aula 

prática dada pela docente, esperando sempre as dúvidas e questionamentos por 

parte dos alunos. Notou-se que a procura dos alunos é maior para revisão das 

estruturas cadavéricas vistas em aula prática, e uma grande fonte de dúvidas é pelo 

fato de haver variação na preservação e/ou modo de dissecação entre as peças 

existentes no laboratório. Os alunos que participaram das atividades de monitoria de 

maneira geral eram participativos, esforçados e estudiosos, demonstravam interesse 

para aprender e entender como os sistemas do corpo humano se interligam e 

complementam um ao outro. 



 

Os benefícios do programa da monitoria são bastante evidentes, seja para o 

aluno monitor ou para os alunos monitorados. A importância vai além de um título, 

seja no aspecto pessoal, de ganho intelectual do monitor, seja na contribuição dada 

aos alunos monitorados e, principalmente, na relação de troca de conhecimentos, 

durante o programa, entre professor orientador e aluno monitor (LINS et al., 2009). A 

experiência proporcionou ao monitor uma vivência como docente, com um papel de 

transmitir conhecimento e não mais apenas recebe-lo de forma passiva. Foi um 

enorme desafio assumir tal cargo, sendo sempre uma incógnita o que surgiria 

durantes as atividades de monitoria. O monitor sentia a necessidade de buscar mais 

fontes de estudo, para estar sempre preparado para as dúvidas que podiam surgir. 

Os alunos que terminaram a disciplina de Anatomia Humana para o curso de 

licenciatura em ciências biológicas foram separados em três grupos, de acordo com 

a frequência nas atividades de monitoria (tabela 1). Os alunos que reprovaram por 

falta foram excluídos desta análise. Para cada grupo foi calculada a média das notas 

finais e também a porcentagem de aprovação na disciplina (foram aprovados 

aqueles com nota final igual ou acima de 6,0; tabela 1). 

 

Tabela 1: A quantidade de alunos em cada grupo e a comparação das médias 

finais obtidas por cada grupo e a porcentagem de aprovação. 

Grupos  N MNF % AP 

Grupo 1 10 7,0 80% 

Grupo 2 5 5,4 60% 

Grupo 3 7 4,1 57,1% 

N: número de alunos; MNF: média das notas finais; % AP: porcentagem de 
alunos aprovados. 

 

A relação entre frequência na monitoria, nota final e índice de aprovação é 

diretamente proporcional. Ou seja, o grupo com maior frequência é aquele com 

maior média das notas finais e também maior índice de aprovação. O grupo dos 

alunos que não frequentou nenhuma atividade de monitoria é aquele com menor 

média de notas finais e também menor porcentagem de aprovação (tabela 1). 

 Como nenhuma análise estatística foi realizada, não é possível estabelecer 

uma relação de causa/consequência. Não podemos afirmar que a monitoria seja a 



 

responsável pelo melhor desempenho dos alunos do grupo 1, mas podemos 

estabelecer uma correlação positiva entre a frequência e o desempenho.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O relato exposto neste trabalho mostra que a monitoria vai além de esclarecer 

as dúvidas dos alunos. É uma excelente oportunidade para melhorar as relações 

interpessoais, ter experiência com a prática docente e potencializar o senso crítico, 

além de beneficiar o currículo do discente monitor. Além disso, observa-se uma 

relação positiva entre a frequência nas monitorias, nota final e porcentagem de 

aprovação na disciplina. 

 

REFERÊNCIAS  
CARVALHO, A. P. V.; BRUNO, R. X.; ABRANCHES, M. A. Monitoria como agente 

motivador do processo ensino-aprendizagem. Revista científica da FAMINAS. 

Muriaé, n. 3, p 127-139, 2009. 

 

FRISON, L.M.B; MORAES, M.A.C. As práticas de monitoria como possibilitadoras 

dos processos de autorregulação das aprendizagens discentes. Poíesis 
Pedagógica. Vol.8, n.2, p.144-158, 2010. 

 

JONES, D.G. Reassessing the importance of dissection: a critique and elaboration. 

Clinical Anatomy, v. 10, n. 2, p. 123-127, 1997. 

 

LINS, Leandro Fragoso et al. A importância da monitoria na formação acadêmica do 

monitor. Jornada de ensino, pesquisa e extensão, IX, 2009. 

 

TORTORA, Gerald J; NIELSEN, Mark T. Princípios de anatomia humana. 12 ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

 

FRISON, L. M. B. Monitoria: uma modalidade de ensino que potencializa a 

aprendizagem colaborativa e autorregulada. Pro-Posições: Revista da Faculdade 
de Educação da UNICAMP. Campinas, n. 1, p 133-153, 2016. 

 



 ········································································································ 

1
Resumo revisado pelo orientador da monitoria, professor Dr. Daniel Côrtes Beretta, no componente 

curricular Patologia Geral. Código PROEC (03/2018). 
2
Bolsista do Programa de Monitoria. Universidade Federal De Goiás Regional Jatai (UFG-ReJ). Curso 

de Biomedicina. maryaklarinha@gmail.com   
3
Professor Orientador; Universidade Federal De Goiás Regional Jataí (UFG-ReJ). Curso de 

Biomedicina. berettadc@hotmail.com   

 

MONITORIA DE PATOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA¹  

FERREIRA, MARIA CLARA ALVES²; BERETTA, DANIEL CÔRTES³  

Palavras-Chave: Ensino, Aprendizagem, Orientação, Alunos. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA:  

O programa de monitoria favorece a interação entre discentes alunos, 

monitores e o corpo docente visando a melhor relação ensino-aprendizagem para 

todos ((NATÁRIO, 2007). A presença do monitor é de fundamental importância 

nesse processo, é ele quem trabalha a hermenêutica técnico científica na busca da 

excelência de ensino.  

As sessões de monitoria para reforço do ensino e esclarecimentos das 

dúvidas são realizadas de forma que não atrapalhem a rotina do monitor, do 

professor e dos alunos. São pré agendadas em horários e locais disponíveis para a 

otimização do atendimento aos alunos, de forma que seja cumprida a carga horaria 

exigida no projeto de monitoria. 

Além do atendimento, são realizadas atividades integrativas e de fomento ao 

estudo, tais como estudos dirigidos com questões reflexivas e indutivas ao 

aprendizado acerca do conteúdo ministrado, e atividades práticas de leitura de 

lâminas para reforçar as aulas práticas. Nesse aspecto, a presença do monitor 

contribui favoravelmente para a aprendizagem dos alunos.  

É um programa que reforça as matérias ministradas no decorrer da disciplina 

para os discentes, podendo assim otimizar o aprendizado, melhorar o desempenho 

dos alunos nas provas e aumentar o número de aprovações. Além, a monitoria é 

necessária para o aluno monitor ter experiência com a vida de docência de ensino 

superior, fixação do conteúdo e melhoria do currículo.  

2 BASE TEÓRICA:  

O Programa de monitoria dos cursos de graduação da Universidade Federal 

de Goiás busca uma formação acadêmica qualificada do monitor, ao mesmo tempo 

em que proporciona um maior entendimento e conhecimento da matéria ministrada 



para os discentes. As atividades realizadas pelos monitores buscam melhorar a 

capacidade da análise crítica, interesse e habilidade para a docência. Sendo 

também um auxilio vital para os docentes no período extraclasse (COGRAD, UFG, 

2017). 

O monitor é essencial e vai além da obtenção de um título, gerando ganho 

intelectual e pessoal para o mesmo e para os alunos monitorados e intensifica a 

relação interpessoal de troca de conhecimentos entre professor e aluno (NATÁRIO, 

2007). Assim de forma ativa, conversando e tratando com o docente sobre como 

proceder com o plano de trabalho e as dificuldades encontradas, avalia as melhores 

formas de abordagem com os alunos, desenvolvendo habilidades didáticas e 

estratégias para o ensino. 

O monitor, como já participou da disciplina como aluno da mesma, consegue 

identificar em quais pontos os discentes apresentarão maiores dificuldades 

(NATÁRIO, 2007). Os horários do monitor são organizados durante a semana, para 

complementar o horário em que o professor não poderá atender, esclarecendo 

assim, de maneira completa, as dúvidas que eventualmente os alunos possam 

apresentar. 

Segundo Barreto e Maciel (2010) observa-se que, programa de monitoria é de 

grande relevância. Apesar de ser uma atividade com ações extraclasse de retirada 

de dúvida dos discentes, elas associam o conhecimento teórico ao prático através 

do auxilio nas aulas práticas. Podendo propor melhora para o entendimento dos 

alunos frente a matéria, fazendo com que eles atinjam uma qualidade superior de 

ensino. 

Diante do apresentado, relata-se a experiência nas atividades de monitoria na 

disciplina de Patologia Geral desenvolvida no segundo semestre do ano de 2018 

para os alunos dos cursos de Biomedicina e Enfermagem da Universidade Federal 

de Goiás Regional Jataí. 

3 OBJETIVOS:  

Mostrar e relatar as experiências que se passaram nas atividades de 

monitoria ministradas no segundo semestre de 2018 na Universidade Federal de 

Goiás regional Jataí.  

4 METODOLOGIA:  



A disciplina de Patologia Geral para o curso de Biomedicina e Enfermagem 

possui carga horária de 80 e 75 horas, respectivamente, e é ministrada no quarto 

período. A metodologia empregada durante o período de vigência da monitoria, 

2018/2 se deu através do auxílio ao docente responsável da disciplina de Patologia 

Geral. Os momentos foram marcados pelo esclarecimento de dúvidas dos alunos 

monitorados, auxílio nas aulas práticas e repetições das mesmas para a fixação do 

conteúdo, simulações de provas práticas para o controle da ansiedade e fadiga no 

momento das avaliações. Todos os trabalhos realizados foram comunicados ao 

docente para ciência do andamento da monitoria. 

O auxílio na preparação de aulas práticas se baseou em organizar o material, 

monitorar os alunos, montar e desmontar o laminário nos microscópios, e ajudar na 

aplicação das provas. A realização de monitorias fluiu de acordo com a solicitação 

dos discentes para a retirada de dúvidas referentes a parte teórica e prática da 

disciplina. Na parte prática eram recolocadas as lâminas de acordo com a aula 

anteriormente ministrada para a revisão do tecido e da alteração. Na parte teórica 

eram reunidos os alunos e feita uma orientação e esclarecimento dos 

questionamentos. 

5 RESULTADOS: 

No curso de biomedicina a distância de interação social entre aluno e monitor 

não foi observada durante as monitorias da matéria Patologia Geral, pois os alunos 

matriculados eram, em sua maioria, participativos e acessíveis possibilitando assim 

uma interação muito maior. Em contrapartida a matéria de Patologia do curso de 

Enfermagem, não foi possível obter o mesmo grau de interação monitor-aluno, 

tornando-a mais formal e mecânica. Apesar da tentativa do monitor em oferecer a 

total liberdade de interação, ainda permaneceu a visão de formalidade colocada 

pelos alunos do curso.  

Os horários da disciplina não chocavam com os horários do monitor, o que 

era uma vantagem e facilitava para que o mesmo participasse de forma integral das 

aulas práticas, auxiliando o docente na preparação do laminário nos microscópios e 

no esclarecimento de algumas dúvidas sobre a alteração na lâmina, ou o tipo de 

tecido. Essa participação do monitor tanto na preparação quanto na aula prática 

possibilitou ampliar o entendimento sobre a matéria, expandindo os conhecimentos 

sobre as técnicas empregadas e, ainda, atualizando as informações sobre os temas 



da disciplina. Tudo isso foi de vital importância para melhor ajudar nas dúvidas mais 

específicas dos alunos.  

 A partir da primeira prova prática da matéria, foi solicitado por parte dos 

alunos ao monitor a criação de simulações de provas práticas para auxiliar nos 

estudos, e diminuir as dificuldades com a avaliação. Percebeu-se que o curso de 

Enfermagem teve mais dificuldade em adquirir ou absorver o conteúdo do que o 

curso de Biomedicina, sendo ele então o maior foco da procura das monitorias. A 

procura era grande então foram feitas divisões nos horários para melhor atendê-los. 

O monitor fez uso da tecnologia de fácil acesso aos discentes, como o 

aparelho celular, para auxiliar nas dificuldades ou empecilhos para comparecer na 

monitoria, usando áudios e vídeos sobre a matéria para sanar o máximo de dúvidas. 

O monitor montou painéis em powerpoint com as fotografias do laminario a ser 

usado pelos alunos para melhor visualização dos discentes. 

 

6 CONCLUSÃO: 

Ao final do projeto o monitor obteve um ganho de conhecimento e experiência 

na matéria de Patologia Geral maior que esperava, tanto na parte teórica quanto na 

parte prática, visto que foi possível compartilhar de várias atividades junto ao 

docente e aos discentes de ambos os cursos.  

Foi observado também a importância da maior interação entre monitor e 

aluno, enfatizando que quando há uma relação social a monitoria se torna deveras 

facilitada, uma vez que se sentem mais à vontade uns com os outros. 

Às simulações de provas práticas e o uso de vídeos e áudios, ajudou de 

forma significativa em vários aspectos do conhecimento dos discentes de modo a 

auxiliá-los na realização de seus exames. Esses mecanismos também fizeram com 

que aumentasse a interação entre o monitor e aluno.  

Logo, se nota a necessidade de incrementar novidades e ideias no programa 

de monitoria, usando a tecnologia e redes sociais na difusão do conhecimento, outro 

ponto também é a integração monitor-alunos que facilita o acesso e aprendizado. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho tem por objetivo relatar uma experiência de monitoria no 

primeiro semestre de 2019, na disciplina de Algoritmos e Programação 1 (AP1). A 

matéria é ofertada no primeiro período do curso de Ciências da Computação na 

Universidade Federal de Jataí (UFJ) e trata-se de uma disciplina essencial para o 

desenvolvimento do discente como bacharel em Ciência da Computação. Esta 

matéria possui fortes conexões com outras ofertadas no curso, seja por servir de 

pré-requisito ou pela necessidade intrínseca do conhecimento em programação. 

Desta forma, AP1 se tornar uma matéria difícil, pois é necessário que haja a 

compreensão do aluno de como resolver problemas reais com recursos 

computacionais. Logo alguns alunos podem não conseguir abstrair determinada 

compreensão com facilidade, apresentando um baixo rendimento na matéria. Assim, 

fica evidenciada a importância do monitor no auxílio dos discentes e docente no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Este artigo descreve as etapas da monitoria, como no processo de seleção, a 

metodologia utilizada pelo monitor e orientador, dificuldades enfrentadas e as 

soluções aplicadas. 

2 BASE TEÓRICA 

No curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Goiás – 

Regional Jataí (em transição para UFJ), a disciplina de Algoritmos e Programação 1 

é ministrada durante o primeiro período e possui carga horária de 64 horas, sendo 

32 horas teóricas e 32 horas práticas (PPC, 2012). No ano de 2019, cinquenta 

alunos foram matriculados, sendo alocados em turmas A e B para as aulas práticas, 

                                                           
1 Resumo revisado pelo coordenador do projeto de ensino, processo SEI 23070.025312/2019-16. 
2 Bolsista do Programa de Monitoria Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Jataí, Ciência 

da Computação. matheus_poow@hotmail.com. 
3 Orientadora do Programa de Monitoria. Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Jataí, 

Ciência da Computação. ana_vilela@ufg.br 



 
 

devido à limitação das máquinas disponíveis. As aulas teóricas e práticas 

aconteceram as segundas-feiras. 

Normalmente, disciplinas as quais abordam o ensino de Algoritmos e 

Programação são lecionadas nas primeiras fases dos cursos das áreas 

tecnológicas. Pelo conteúdo programático, AP1 ensina a base do que é 

programação enquanto aborda lógica computacional e linguagens de programação. 

Por conter conteúdo muito abstrato, vários alunos não conseguem entender 

conceitos essenciais da disciplina, que permite a assimilação da relação entre 

estruturas computacionais para solucionar problemas reais, ocasionando alta taxa 

de desistência e reprovação. 

Existem várias possibilidades de origem das dificuldades no ensino de 

programação, como destaca Raabe e Silva (2005), seja pela exigência lógico-

matemático predominante na disciplina, pela dificuldade de apreensão por parte do 

professor, ou mesmo pelo ritmo de aprendizagem de cada aluno. Segantin e 

Boaventura (2018) aponta que cada aluno tem seu ritmo de assimilação com a 

disciplina, sendo o precursor para as dificuldades de compreensão dos conceitos 

fundamentais, como consequência pode ocorrer o desinteresse pelo conteúdo 

ministrado, disciplina ou aversão pelo curso. 

Com estas dificuldades apresentadas, é necessário a utilização de métodos 

auxiliares aos alunos no processo de aprendizado da disciplina. Barbosa (2014) 

elenca algumas práticas que colaboram para amenizar tais dificuldades ao cursar a 

disciplina, tais como a escolha de linguagem de programação e o auxílio de 

monitores. Desta maneira é fundamental ressaltar a importância da monitoria no 

aprendizado dos alunos que possuem dificuldade em assimilar o conteúdo da 

disciplina de AP1, haja vista a disponibilidade do monitor para esclarecer as dúvidas 

e reforçar o que foi ministrado em sala de aula. 

Para facilitar e melhorar o desenvolvimento do aluno, foi aplicado o método de 

programação em pares, visto que há o aprimoramento da comunicação e 

aprendizagem dos integrantes (Williams, 2000). Este método foi utilizado da 

seguinte forma: É divido em duas funções, o aluno piloto é o que possui baixo 

rendimento e o navegador, que está em nível mais avançado, assim o piloto irá 

resolver o problema enquanto navegador auxilia fazendo apontamentos e 

observações sobre o código. A cada aula houve um revezamento entre os pares 

para os alunos socializarem com os diferentes colegas ao longo do semestre. 

3 OBJETIVOS 

 Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivida na prática da 

monitoria de Algoritmos e Programação 1, do curso de Ciência da Computação, no 

primeiro semestre de 2019. Além disso, pretende-se destacar importância da 

monitoria no processo de ensino dos discentes. 

 



 
 

4 METODOLOGIA 

 Após a seleção dos monitores realizada no início do semestre, na qual foi 

selecionado o discente Matheus Menezes Manfrin, houve uma reunião com a 

professora-orientadora, a qual norteou as atividades a serem desenvolvida pelo 

monitor, totalizando 12 horas semanais, como estabelecido pela COGRAD (2019). 

Entre as atividades a serem desenvolvidas é possível citar: planejamento das 

atividades com reuniões semanais entre orientadora e orientando, auxílio aos alunos 

de baixo rendimento, auxílio à professora na organização e orientação de trabalhos 

acadêmicos e auxílio aos alunos em trabalhos e eventos acadêmicos. 

Em relação ao planejamento, semanalmente era atribuída uma lista de 

exercícios aos discentes, a qual o monitor deveria resolver, bem como indicar novos 

exercícios para serem trabalhados. Durante as reuniões eram discutidas as 

percepções do monitor e da professora quanto ao desempenho dos alunos, no que 

diz respeito à realização das atividades. 

Desta forma, estratégias de reforço em determinado conteúdo foram 

discutidas e realizada em conjunto, ou seja, na sala de aula e durante a monitoria. 

O atendimento aos alunos na monitoria ocorreu durante as sextas-feiras, nos 

Laboratórios de Ensino a Computação, em horário preestabelecido, sendo que os 

alunos tiravam dúvidas referentes à lista e a outros problemas relacionados à 

programação, que poderiam ser levados à monitoria pelos alunos. 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Durante o período letivo, os discentes que participassem de todos os 

encontros iriam receber nota extra ao final do semestre, acarretando uma alta 

procura às atividades de monitoria pelos alunos, em média vinte e quatro discentes 

durante todos os dias de monitoria. Às vésperas das avaliações, a demanda dos 

discentes eram as mesmas, mesmo depois de resultados não satisfatórios. Os 

alunos criaram o hábito de participar das monitorias, e realizar as listas de exercício 

semanais em presença do monitor e poucos chegavam com dúvidas. 

Durante o atendimento, alguns alunos criticavam sobre o tempo para a 

entrega das listas e o tamanho, que no geral possuíam prazo de seis dias para 

serem entregues e em média 10 exercícios por lista. Dessa forma foi notado muitas 

dificuldades por parte dos discentes, sendo pelo o primeiro contato em programação 

ou até mesmo a lógica de programação e conhecimentos de matemática básica.  

No geral os alunos os quais frequentavam a monitoria, finalizavam as listas 

com dois dias de antecedência. Alguns discentes reclamavam sobre não dar tempo 

de sanar suas dúvidas nas monitorias pois havia grande número de presentes, 

sendo algumas dúvidas geradas pela falta de atenção nas aulas, dessa forma 

acabava prejudicando o restante dos alunos.  



 
 

Durante as reuniões, as questões acima elencadas foram discutidas entre os 

autores deste trabalho, no intuito de mitigar tais problemas. Os mesmos chegaram à 

conclusão de que fatores como: os alunos não estarem familiarizados com o ritmo 

da universidade; a divergência entre velocidade de assimilação de conteúdo pelos 

alunos; o impacto do uso de smartphones e o fato do grupo de alunos ser numeroso. 

Os autores deste, notaram ainda certa heterogeneidade do nível de conhecimento e 

relacionamento que acarretaram a formação de grupos de alunos, no qual dificultou 

no processo de ensino-aprendizagem da disciplina. 

Uma solução proposta pela orientadora foi a de identificar os alunos que 

possuía um domínio melhor sobre o conteúdo e incentivá-los a ajudar aqueles que 

estavam com baixo rendimento. Esta atitude auxiliou o monitor com a alta demanda 

de dúvidas, tornando os atendimentos mais produtivos e fazendo com o que os 

ajudantes fixassem melhor o conteúdo e saíssem de seu grupo isolado. Parte da 

solução do monitor foi identificar os alunos que não tinham interesse no atendimento 

e focar aqueles que tinham baixo rendimento e disposição de aprender. 

Foi realizado pelo monitor a revisão de todo conteúdo de cada avaliação da 

disciplina, porém eram poucos alunos que participavam. Ao final da disciplina houve 

também uma preparação para apresentação do trabalho final e apenas três grupos 

compostos por quatro integrantes participaram. De fato, os discentes que tiveram o 

maior aproveitamento dos atendimentos obtiveram êxito tanto na disciplina de 

Algoritmos e Programação 1 quanto no desenvolvimento da capacidade de 

solucionar problemas reais com uso de recursos computacionais. 

6 CONCLUSÃO 

Durante a realização da monitoria foram vivenciadas situações contrastantes, 

seja na falta de interesse no curso por uma parcela de alunos, pela falta de 

desenvolvimento de raciocínio lógico, pela presença de alunos que assimilam o 

conteúdo com maior facilidade ou pela dificuldade na análise e compreensão dos 

exercícios ministrados.  

Quanto à monitoria foi observado que os mesmos alunos que assiduamente 

faziam-se presentes nos encontros, tiveram resultados satisfatórios. A procura na 

véspera da segunda avaliação se manteve a mesma da primeira, mesmo depois do 

mal desempenho dos alunos. Nestas situações era explanado que a disciplina 

requeria um estudo contínuo e execução por parte dos alunos. Conforme diálogo 

entre os autores deste artigo, constatou-se que tais alunos não obtiveram êxito na 

aprovação da disciplina. Corroborando à ideia de que para a disciplina de Algoritmos 

e Programação 1 o estudo contínuo do conteúdo é de caráter fundamental. Sendo a 

figura do monitor extremamente importando para um melhor aproveitamento da 

disciplina. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 A monitoria acadêmica consiste em uma modalidade de ensino-aprendizagem de 

grande relevância, que envolve os seguintes atores: monitor, professor orientador e 

discentes. Propicia um espaço multifocal, em que os monitorados podem revisar 

conteúdos, sanar dúvidas, aprofundar os conhecimentos práticos e teóricos e, assim, 

fortalecer suas bases acadêmicas.  

A professora orientadora, ao supervisionar as atividades da monitoria, encontra 

nesta modalidade de ensino-aprendizagem uma ferramenta para aprimorar os pontos 

positivos da disciplina, possibilitando identificar os pressupostos que devem ser alterados 

para aperfeiçoar a aprendizagem dos discentes e alcançar resultados mais eficazes.  

O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência da monitoria acadêmica 

ministrada no primeiro semestre letivo do ano de 2019, desenvolvida no decorrer da 

disciplina Direito Civil IV (Direito dos Contratos). Além disso, verificar e apontar os 

elementos condicionantes do processo ensino-aprendizagem durante o desenvolvimento 

da disciplina. Dessa forma, acredita-se que possa auxiliar os próximos monitores e 

propiciar reflexos na prática docente.    

Realizaram-se ao longo do período letivo atividades teóricas e práticas, como 

elaboração de listas de exercícios com foco na práxis jurídica, encontros semanais para 

orientação, auxílio em aulas teóricas, correção de atividades, realização de evento 

jurídico, que culminou em um maior rendimento dos alunos participantes, que tiveram 

notas próximas ao máximo. Por meio da análise dessa experiência com a monitoria 

acadêmica, nota-se sua significativa importância, tanto para a professora quanto para a 

monitora e monitorados, pois contribuiu para o aprimoramento dos conhecimentos, 

 
1 Resumo revisado pela orientadora de monitoria, Profa. Liliane Vieira Martins Leal, no componente 

curricular Direito Civil IV.  
2 Bolsista do Programa de Monitoria. Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí, Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas. mayarammcf@gmail.com. 
3  Professora Doutora do Curso de Direito, Universidade Federal de Jataí (UFJ), Regional Jataí, Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, orientadora de monitoria. liliane.leal@yahoo.com.br 



debates, reflexões críticas acerca do direito dos contratos, para a experiência da monitora 

com a docência acadêmica e para a professora a partir da reflexão da abordagem 

docente. Logo, a orientadora pôde aprimorar as metodologias que utiliza e o processo de 

ensino e aprendizagem decorrente da relação tríade que se estabelece entre os atores 

envolvidos.  

 

2 BASE TEÓRICA 

A monitoria acadêmica está regulamentada pela Lei nº 9.394/1996, denominada 

de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu art. 84, que traz, in 

verbis: “Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de 

ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de 

acordo com seu rendimento e seu plano de estudos” (BRASIL, 1996). 

Seguindo a mesma linha de diretrizes da LDB, a concessão de bolsas de estudo 

aos discentes de graduação, para participarem de programas de ensino e extensão, foi 

autorizada pela Lei nº 12.155/2009, no art. 10. Tal autorização objetiva incentivar o acesso 

e a permanência de estudantes com situação econômica e social vulnerável, que poderão 

participar diretamente de atividades curriculares e extracurriculares (BRASIL, 2009). 

O programa de monitoria dos cursos de graduação no âmbito da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) é regulamentado pela Resolução Cepec nº 1.418/2016. Dentre 

as atribuições do professor, evidenciam-se, conforme art. 12: orientar, acompanhar e 

avaliar as atividades do monitor, discutir questões teóricas e práticas, fornecendo-lhe 

subsídios para a formação acadêmica. As competências do monitor encontram-se no art. 

13, dentre elas, citam-se: auxiliar os estudantes de baixo rendimento e auxiliar o professor 

nas atividades didáticas e pedagógicas (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2016).   

Portanto, as monitorias acadêmicas, remuneradas ou voluntárias, constroem um 

ambiente propício ao desenvolvimento da educação superior no Brasil, pois, dentre tantas 

benesses, oportunizam ao monitor conhecer e desenvolver as habilidades referentes à 

docência, além de aprofundar os conhecimentos dos alunos monitorados, ajudando-os a 

trilhar o caminho da graduação. O processo didático e pedagógico vai além da sala de 

aula com o monitor e os monitorados, proporcionando para o primeiro um contato com a 

profissão da docência universitária, e para os segundos, a quebra dos entraves 

relacionados ao aprendizado com acesso a um conteúdo disciplinar mais acessível e 

personalizado. A aprendizagem torna-se mais fluida e simples, já que o contato com o 

monitor instiga os alunos a compreenderem melhor a matéria. Além disso, a resolução de 



exercícios, plantão de dúvidas, atividades práticas e os encontros semanais contribuíram 

para que os resultados individuais dos alunos fossem bem mais satisfatórios. 

Especificamente, ressalta-se a importância da disciplina de Direito Civil IV, (Direito 

dos Contratos) para a formação jurídica dos estudantes do curso de Direito. Os contratos 

são instrumentos substanciais que fazem parte das relações jurídicas do mundo forense, 

em que os indivíduos rotineiramente fazem uso para celebrar compromissos e gerar 

direitos e obrigações. A disciplina analisa a função dos contratos para os negócios 

jurídicos, a partir de reflexões doutrinárias, legais e jurisprudenciais.  

Visto que os contratos são de inegável importância para o campo jurídico, Tartuce 

conceitua, conforme a concepção moderna: “[...] os contratos são, em suma, todos os 

tipos de convenções e estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e 

por outros fatores acessórios” (TARTUCE, 2017, p. 398). Sendo um negócio jurídico por 

excelência, os contratos são frutos da declaração de duas ou mais vontades com um 

objeto lícito, sem contrariar o ordenamento jurídico, a boa-fé, os bons costumes e a função 

social e econômica (TARTUCE, 2017).  

Notável é a importância dos contratos no mundo dos negócios, das relações de 

consumo, da economia em um mundo globalizado. Nesse contexto, Gonçalves (2014, p. 

22) aponta: “[...] o contrato está presente não só no direito das obrigações como também 

no direito de empresa, no direito das coisas [...], no direito de família (casamento) e no 

direito das sucessões (partilha em vida)”. Assim, o direito dos contratos transcende a 

esfera civil, permeando diversas esferas das relações humanas. 

Portanto, a monitoria acadêmica na disciplina de direito dos contratos é de 

demasiada importância para os acadêmicos, pois, na busca para solidificar os 

conhecimentos jurídicos, utilizam esse instrumento integrador entre a prática docente e o 

ensino-aprendizagem.  

 

3 OBJETIVOS 

 Discorrer acerca das experiências vivenciadas no decorrer das atividades de 

monitoria da disciplina de Direito Civil IV, realizadas no período letivo do primeiro semestre 

do ano de 2019, do curso de Direito, da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí. 

Outrossim, a partir de uma atuação conjunta entre os atores envolvidos, objetivou-se, 

durante o planejamento e a execução das atividades, identificar as condicionantes que 

pudessem contribuir para um sistema didático mais pragmático e diversificado. Por fim, 

almejou-se que a monitoria contribuísse para o desenvolvimento das atividades dos 

próximos monitores e auxiliar no aprimoramento da prática docente.  



4 METODOLOGIA 

 A priori, ressalta-se que as atividades da monitoria de direito dos contratos 

cumpriram a carga horária de 12 (doze) horas semanais, distribuídas da seguinte forma: 

2h para planejamento das atividades; 4h para o auxílio aos alunos de baixo rendimento, 

plantão de dúvidas, resolução de exercícios práticos e revisão de conteúdo; 2h para o 

auxílio à professora nas aulas teóricas; 2h para correção das avaliações e atividades; 1h 

para a orientação de alunos em trabalhos; e 1 h para a elaboração de relatórios após a 

análise das atividades da monitoria.   

 Para auxiliar os alunos de baixo rendimento, plantão de dúvidas e resolução de 

exercícios, realizaram-se atividades semanais no período matutino para não conflitar com 

o fluxo de horário das outras disciplinas acadêmicas realizadas pelos discentes. Nesses 

encontros, a monitora dedicou parte do horário ao plantão de dúvidas e outra para revisar 

conjuntamente a matéria abordada pela professora em aulas pretéritas e, assim, sanar as 

dúvidas daqueles que apresentavam dificuldades com o conteúdo. Também, 

disponibilizaram-se meios de comunicação para o saneamento de dúvidas e 

acompanhamento para os discentes que não puderam comparecer aos encontros, por 

razões de trabalho, de estágio etc. 

Dentre as atividades realizadas pela monitora, enfatizam-se: confecção de material 

utilizado nos estudos durante os encontros semanais mencionados; preparação de listas 

de exercícios com questões objetivas e subjetivas, a partir de problemas que articulavam 

a teoria com a práxis jurídica; correção de atividades e orientação aos trabalhos aplicados 

pela professora no decorrer do semestre letivo; elaboração de tabelas com dados 

quantitativos acerca das notas de avaliação, média dos alunos, frequências da monitoria 

e controle de entrega de atividades.  

Nessa perspectiva, destaca-se a organização da Oficina de Estudos Avançados 

em Direito Contratual: Contratos em Espécie – 2ª edição, ministrada por um renomado 

professor da área, em parceria com a Escola Superior de Advocacia (ESA), na data de 20 

de maio de 2019. Na oportunidade, o palestrante abordou as diversas modalidades de 

contratos em espécie, os princípios do direito contratual, objetivando apresentar os 

aspectos práticos dos contratos no mundo jurídico.  

Ressalta-se, também, que como forma de incentivar a participação dos discentes 

nas atividades e trabalhos acadêmicos realizados com apoio da monitora, a professora 

atribuiu o quantitativo de 1,0 (um) ponto extra para os discentes, conforme critérios 

qualitativos como assiduidade, pontualidade e participação.  

 



5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

No decorrer do planejamento das atividades desenvolvidas na monitoria, 

considerou-se a necessidade de abordar a face prática de direito dos contratos, com a 

elaboração de exercícios envolvendo casos da práxis jurídica. Em complementação às 

aulas teóricas, a atuação da monitora foi calcada em apresentar aos discentes a função 

dos contratos em espécie, com o intuito de cumprir na totalidade a ementa disciplinar que 

envolve uma quantidade excessiva de conteúdos para uma carga horária exígua. 

Dessa forma, notou-se uma significativa participação dos alunos, o que 

surpreendeu a monitora e a professora, diante do interesse em acompanhar o progresso 

da matéria. Ao mesmo tempo em que os encontros semanais reforçavam o conteúdo 

ministrado pela professora, na semana anterior, a monitora sempre procurava dedicar um 

tempo a explanar sobre os próximos tópicos que seriam abordados, construindo, assim, 

um raciocínio completo e simplificado aos alunos, além de reforçar a retórica tão 

imprescindível para os futuros profissionais do direito.  

Dentre os resultados da monitoria, salienta-se o rendimento dos discentes que 

participaram ativamente das atividades da monitoria. O levantamento de dados 

quantitativos mostrou que a média final dos discentes matriculados na disciplina 

correspondeu a 70,15 pontos, enquanto que a média final dos discentes que participaram 

da monitoria foi de 87,50 pontos. Por sua vez, a média dos alunos que não compareceram 

aos encontros correspondeu a 66,11 pontos. Constata-se que a média dos discentes 

monitorados é nitidamente mais satisfatória do que a média dos discentes não 

monitorados. 

Por fim, em uma análise consolidada da experiência da monitoria, tem-se que ao 

monitor foi oportunizado um maior contato com as práticas educativas, em especial, 

aquelas direcionadas à atividade docente, além de possibilitar a construção de um diálogo 

de interação, construção, produção e compartilhamento de conhecimentos entre monitor, 

professora orientadora e discentes monitorados. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das considerações apresentadas, observa-se que, incontroversamente, a 

interrelação entre professora, monitora e discentes contribui com as práticas educativas 

ao auxiliar os discentes que possuem baixo rendimento disciplinar. Nesse processo 

dialógico, os sujeitos dessa relação criam um meio propício para a troca de saberes e 

conhecimentos, aprimorando o processo de ensino, um dos pilares da universidade. Os 



interesses convergem a um fim comum: a formação profissional e acadêmica, fundada 

nos princípios éticos e humanistas.   

As atividades contempladas na disciplina aproximaram a monitora do dia a dia do 

profissional docente, inclusive dos métodos e particularidades relativos à docência. Tal 

cenário exigiu maior dedicação da monitora ao plano de estudo, às fragilidades dos alunos 

e as eventualidades em busca de melhores resultados. Por meio desse instrumento, 

verificou-se que o conhecimento de fato não é posto e acabado, mas um processo de 

construção contínuo que envolve dois pilares principais, quais sejam, aprender e ensinar 

(FREIRE, 1996). 

Em que pese a disciplina de direito dos contratos compreender um complexo 

conteúdo, que abarca uma gama de interesses em uma realidade econômica 

sociocultural, sua importância reside em compreendê-la e refleti-la em todos seus 

aspectos, desde que cursada com dedicação e, assim, complementar a formação do 

estudante de direito. Para este fim, faz-se necessária a monitoria que, aliada às 

metodologias atrativas e apoio didático de ensino, encaminha a aprendizagem para 

melhores resultados.  
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MONITORIA EM GENÉTICA BÁSICA 2019/1: RELATO DE EXPERIÊNCIA E 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Devido a sua importância para o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

dos discentes de instituições de ensino, a monitoria está regulamentada em nosso 

país desde a década de 60. Após diversas modificações na legislação, é regida 

atualmente pela Lei n° 9394/1996. Em consonância com a legislação, a maioria das 

instituições de ensino no Brasil detém regulamentações próprias que definem e 

estabelecem as bases e estruturas para o desenvolvimento das atividades de 

monitoria em suas dependências. No âmbito da UFG, a monitoria é regulamentada 

pela resolução CEPEC n 1604/2018.  

A Genética é uma disciplina essencial, que dá base para a compreensão de 

diversos conteúdos e habilidades a serem desenvolvidas na área de Ciências 

Biológicas. Apesar de sua importância, de maneira geral, é uma disciplina considerada 

difícil pelos alunos, pois muitos dos seus conceitos são abstratos, o que torna o 

aprendizado mais complexo e exige uma boa contextualização. 

Desta forma, esse trabalho apresenta a vivência do monitor e as estratégias 

utilizadas para o ensino e a fixação dos conteúdos da disciplina de Genética Básica, 

a alunos matriculados no primeiro semestre de 2019. 

 

2 BASE TEÓRICA  

No Brasil, a atividade de monitoria no ensino superior de educação está 

judicialmente regulamentada desde 1968 pela Lei n°5540, sendo esta revogada pela 

Lei n° 9394/1996. A legislação estabelece que discentes de educação superior podem 

ser designados para executarem tarefas de ensino e pesquisa pelas intuições onde 

 
1 Resumo revisado pela Professora Orientadora: Elaine Cristina Castelhano. 

2 Bolsista no Programa de Monitoria. Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, Unidade   
Acadêmica Especial de Ciências Agrárias. micaelfreitassilva@gmail.com 

3 Professora Doutora da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. Unidade Acadêmica 
Especial de Ciências Biológicas. eccastel@yahoo.com.br 



 

estudam, desempenhando funções de monitoria, de acordo com o rendimento de cada 

indivíduo e um plano de estudos próprio. A partir de 2010, por meio do decreto n° 7416 

o programa de monitoria passou a ter um respaldo financeiro com a previsão de 

concessão de bolsas, por instituições federais de educação superior, a estudantes de 

graduação para o desenvolvimento de atividades extensionistas e de ensino. 

No âmbito da UFG, o programa de monitoria foi criado no ano de 2013 e é 

regulamentado pela resolução CEPEC n° 1604/2018, que define os objetivos e 

estabelece as estruturas de funcionamento do programa. Entre suas finalidades, está 

a de ampliar a participação de estudantes de graduação em atividades de ensino e de 

aprendizagem na Universidade. Essa ação traz benefícios tanto ao monitor, pela 

oportunidade de aprofundamento dos conteúdos abordados e desenvolvimento de 

habilidades na docência, quanto aos estudantes, auxiliando os mesmos na 

compreensão dos conteúdos e contribuindo para a permanência dos mesmos nos 

cursos de graduação.  

De maneira geral, os alunos de Ciências Biológicas, em um primeiro momento, 

possuem uma certa dificuldade em entender e perceber a importância que a Genética 

possui em sua futura carreira e até mesmo no seu cotidiano. Para muitos, alguns 

conceitos e fenômenos estudados por essa ciência parecem estar distantes da sua 

realidade, tornando importante apontar a essencialidade que a Genética possui dentro 

das Ciências Biológicas. Em alguns casos, as dificuldades apresentadas pelos 

discentes na compreensão da Genética estão atreladas a dificuldades em outras 

ciências básicas exigidas, como a matemática. Esses desafios propiciam ao monitor 

vivência com situações comuns no processo de ensino/aprendizagem, permitindo que 

o mesmo possa desenvolver habilidades para a prática docente ao mesmo tempo que 

auxilia os estudantes a obterem um maior domínio e compreensão dos conteúdos. 

 

3 OBJETIVOS 

1. Relatar a vivência do monitor na monitoria de Genética Básica durante 

primeiro semestre de 2019. 

2. Apresentar os efeitos da monitoria sobre o desempenho dos discentes. 

3. Apresentar a metodologia e as ações utilizadas durante a monitoria na 

disciplina Genética Básica. 

4 METODOLOGIA 



 

Para auxiliar no processo de aprendizado dos alunos matriculados em Genética 

Básica no primeiro semestre de 2019, foram definidas, inicialmente, duas modalidades 

de atendimento: i) a monitoria, voltada a todos os alunos matriculados, caracterizada 

por encontros semanais fixos nos quais eles poderiam tirar dúvidas e desenvolver 

atividades da disciplina em qualquer conteúdo e ii) a tutoria, voltada a alunos que se 

autodeclararam com maior dificuldade na compreensão dos conteúdos da disciplina, 

na qual havia um conteúdo específico, pré-definido a cada encontro e eram realizadas 

atividades como estudos dirigidos, atividades lúdicas, revisão do conteúdo e 

esclarecimento de dúvidas. Os horários da monitoria e da tutoria foram definidos com 

base na disponibilidade dos discentes matriculados na disciplina e também do 

monitor, visando otimizar a participação dos mesmos. Dessa forma, os atendimentos 

de monitoria foram realizados no intervalo do almoço de 12:00h -13:20h às terças e 

quartas-feiras no Centro de aulas 1 (C1), já as tutorias eram realizadas, inicialmente, 

as quintas-feiras de 18:00h às 20:30h também no C1. Em um segundo momento o 

horário da tutoria foi alterado para o intervalo de almoço de todas às quintas-feiras, ou 

seja, de 12:00h-13:20h. Vale ressaltar que todos os exercícios e atividades que o 

monitor aplicou e desenvolveu foram elaborados e discutidos pelo monitor em 

conjunto com a orientadora, em reuniões que eram feitas no Laboratório Didático de 

Genética da UFG – Regional Jataí as quartas-feiras às 15:30h. Nessas reuniões 

também eram sanadas possíveis dúvidas do monitor em relação ao conteúdo e listas 

de exercícios, e um acompanhamento sobre a frequência e o desenrolar da monitoria 

era apresentado pelo monitor, para que dessa forma, medidas pudessem ser tomadas 

em tempo, como foi o caso da troca de horário da tutoria. 

Neste trabalho, foi feita uma análise do efeito da participação dos alunos nas 

monitorias e tutorias com relação ao desempenho dos mesmos na disciplina de 

Genética Básica. Para isso, foram utilizados dados do registro de frequência dos 

alunos nessas atividades, a nota final na disciplina e o índice de aprovação. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A procura dos alunos matriculados na disciplina pela tutoria foi extremamente 

baixa, fazendo com que o programa fosse cancelado antes mesmo do término do 

semestre. Os plantões de monitoria também tiveram baixa procura, havendo a 

presença de alunos em apenas 33% do total de encontros de monitorias oferecidos 

(Gráfico 01). Além disso, apenas 9 discentes matriculados na disciplina 



 

compareceram ao menos uma vez nos atendimentos de monitoria, representando 

21,43% do total de discentes da turma, um valor muito baixo quando se leva em 

consideração a relevância que a disciplina possui na vida acadêmica dos mesmos. 

 Ainda sobre a frequência nas monitorias, daquelas em que ao menos um aluno 

compareceu, 78% dessas foram há uma semana da prova, o que sugere que os 

estudos não ocorriam de forma regular, ao longo do semestre, mas eram 

concentrados próximos às datas de atividades avaliativas (Gráfico 02). 

                 

Gráfico 01. Frequência dos alunos nas monitorias. 

Fonte: Castelhano, 2019. 

 

                   

Gráfico 02. Período de procura dos alunos pela monitoria. 

Fonte: Castelhano, 2019. 

 

Em relação ao desempenho da turma, 13 alunos no total foram aprovados na 

disciplina. Desses, seis compareceram a pelo menos uma monitoria, correspondendo 

a 46,20%. Entre o grupo de alunos que frequentou as monitorias, 66,70% dos alunos 



 

foi aprovado, indicando que a monitoria contribuiu para que aqueles que a 

frequentaram obtivessem uma maior compreensão dos conteúdos abordados na 

disciplina (Gráfico 03). 

   

Gráfico 03. Análise dos alunos aprovados na disciplina e sua relação com a frequência nas    

monitorias. 

Fonte: Castelhano, 2019. 

 

            Foi observado que, para essa turma, o índice de correlação entre o 

número de presenças nas monitorias e a nota final na disciplina foi baixo, 

correspondendo a um R2=0,1513 (Gráfico 04). Algumas hipóteses para esse fato 

podem ser a heterogeneidade dos alunos quanto aos conhecimentos prévios que 

formam a base para o acompanhamento da disciplina, e o fato de alguns já terem 

cursado essa disciplina previamente, mesmo que sem aprovação, já tendo, portanto, 

apreendido alguns conceitos anteriormente. 

                 

Gráfico 04. Correlação entre a frequência nas monitorias e a nota final. 

Fonte: Castelhano, 2019. 



 

 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A procura dos alunos pela monitoria e pela tutoria foi baixa e concentrada em 

períodos próximos às datas de avaliação. 

Entre os alunos que frequentaram as monitorias, 66,7% foram aprovados na 

disciplina. 

A correlação entre nota final e o número de presenças nas monitorias foi baixa 

para esta turma. 

Do ponto de vista do monitor, essa experiência foi de grande importância para 

o desenvolvimento acadêmico e pessoal, sendo esse um dos objetivos do programa 

de monitoria.  
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MONITORIA MULTIDISCIPLINAR EM UMA ÚNICA DISCIPLINA: RELATO DE

EXPERIÊNCIA1

CHAGAS, Murillo de Oliveiral2; LOPES, Samira Lobo3; CAGNINI, Didier Quevedo4

Palavras-chave: Monitoria. Histologia. Biologia celular. Ensino.

1 INTRODUÇÃO

A monitoria  de histologia dá suporte às disciplinas de Biologia Celular (do

curso  de  Ciências  Biológicas),  Histologia  dos  Sistemas  Orgânicos  (Ciências

Biológicas e Biomedicina), Biologia Celular e dos Tecidos (Zootecnia) e Histologia e

Embriologia Geral (Enfermagem).

Apesar de serem disciplinas com conteúdos em comum, apresentam nuances

particulares relacionadas à sua aplicabilidade dentro do curso de que fazem parte,

mudando o enfoque e o nível de aprofundamento do conteúdo. Esses fatores tornam

essa monitoria extremamente diversa, exigindo do monitor um amplo conhecimento.

A experiência da monitoria permite ao discente viver um pouco da docência e

trabalhar  a  aprendizagem  e  crescimento  do  monitor,  no  âmbito  educacional  e

profissional.  Isso  torna-se  válido  ao  analisar  as  demandas  exigidas  do  discente

(monitor), que desenvolve inúmeras tarefas, como o auxílio em aulas práticas e a

necessidade de expressar e organizar ideias de forma compreensível.

2 BASE TEÓRICA

A monitoria  é  uma  proposta  abrangente  no  âmbito  acadêmico,  possibilita

ampliar o aprendizado de alunos acerca da disciplina ministrada enquanto auxilia o

docente  nas  suas  atividades  pedagógicas  programadas.  Assim,  desenvolvem-se

habilidades por meio da vivência da docência (BORSATTO et al.,2006).

1 Revisado pelo orientador, prof. Didier Quevedo Cagnini código 006/2018.
2 Bolsista do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (Provec). Universidade Federal de Jataí

(UFJ), Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas. menino_hanz@yahoo.com.br
3 Voluntária do Programa de Monitoria da UFG – Regional Jataí. Universidade Federal de Jataí (UFJ),

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas. samirallopes@gmail.com
4 Prof. Dr. da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Jataí

(UFJ),  docente  responsável  pelas  disciplinas  de  Histologia  dos  Sistemas  Orgânicos.
didiercagnini@gmail.com



Além de ensino, a monitoria permite a inserção do monitor em atividades de

pesquisa, extensão e relacionadas à gestão acadêmica (NUNES, 2005)

A histologia é o estudo dos diferentes tecidos e como eles constituem os

órgãos (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2008). Seu conteúdo é básico para cursos das

ciências biológicas, das ciências da saúde e de alguns cursos das ciências agrárias.

Para se ter uma compreensão adequada da histologia em si, é necessário o

conhecimento  sobre  a  unidade  estrutural  e  funcional  formadora  dos  tecidos  e

órgãos:  a  célula.  (MONTANARI,  2016).  Ao estudo das células  dá-se o nome de

citologia (ou biologia celular). Os cursos que possuem a histologia em sua grade

curricular  a  abordam  com  enfoques  e  profundidade  diversos  por  possuírem

diferentes áreas de atuação. 

O curso de Zootecnia possui  apenas uma disciplina de 64 horas (Biologia

Celular e dos Tecidos), que aborda desde as estruturas celulares até os diferentes

tipos de tecidos fundamentais. Por atuar na área de manejo animal, é feita uma

abordagem mais superficial do assunto.

Já  o  curso  de  Ciências  Biológicas  possui  três  disciplinas  que  tratam  do

assunto (Biologia Celular – 80 horas, Biologia dos Tecidos – 64 horas e Histologia

dos Sistemas Orgânicos – 64 horas). Na formação de um profissional que poderá

atuar diretamente na pesquisa e ensino dentro dessa área e de áreas correlatas, é

necessário conhecimento mais aprofundado sobre o tema.

                                                       

3 OBJETIVOS

Esse trabalho descritivo relata a experiência dos dois monitores de Histologia

durante o semestre 2019/1 e apresenta as atividades realizadas por eles, bem como

suas impressões.

                                                                 

4 METODOLOGIA

A atividade de monitoria foi realizada em sua maior parte nos laboratórios de

microscopia da Universidade Federal de Jatai (UFJ), dentro do semestre de 2019/1. 

Foram  determinados  horários  semanais  fixos  nos  quais  os  alunos

interessados poderiam procurar o monitor para auxílio, tanto teórico quanto prático.

Também foi disponibilizado o contato dos monitores para que os alunos pudessem



entrar  em  contato  caso  desejassem  agendar  o  atendimento,  e  os  monitores

auxiliaram o professor em aulas práticas e na correção de atividades avaliativas.

Na área de extensão, os monitores participaram de eventos em que alunos do

ensino médio  e  fundamental  visitaram a universidade.  Durante  essas  visitas,  os

alunos  conheceram  alguns  laboratórios,  onde  receberam  informações  sobre  o

funcionamento  dos  mesmos  e  sobre  o  conteúdo  ensinado  neles.  Os  monitores

acompanharam esses alunos e fizeram parte da equipe que expôs o conteúdo.

Ao final do semestre os alunos que cursaram a disciplina foram divididos em

dois grupos: aqueles que compareceram uma ou mais monitorias e aqueles que

nunca compareceram, e a média das notas finais de cada grupo foi  comparada.

Alunos  reprovados  por  falta  foram  removidos  da  avaliação  por  representarem

valores de amostras considerados atípicos ou aberrantes (outliers) e, de fato, não

obtiveram  ao  menos  75% de  presença  na  disciplina,  não  cumprindo  as  etapas

avaliativas propostas.

                                                             

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA

Comparada a outras monitorias, a monitoria de Histologia apresentou novos

desafios: por atender quatro disciplinas, a exigência de conhecimento foi maior.

Frequentemente,  os  discentes  que  procuram  vagas  de  monitoria  buscam

naquelas disciplinas que cursaram mais recentemente: no semestre anterior, quando

a disciplina é ofertada todo semestre, ou há um ano, quando a disciplina é ofertada

apenas anualmente. Isso facilita o apoio dado pelo monitor uma vez que o conteúdo

foi visto há pouco tempo, estando mais vívido em sua memória. No caso relatado

isso não aconteceu, pelo fato do conteúdo abrangido fazer parte de duas ou três

disciplinas (de acordo com o curso dos monitores, fisioterapia e ciências biológicas,

respectivamente) vistas em sequência durante o curso.

Outro  fator  de  desafio  foi  contemplar  simultaneamente  quatro  cursos  de

diferentes  áreas  (Ciências  Biológicas  Bacharelado  e  Licenciatura,  da  área  de

Ciências  Biológicas;  Zootecnia,  da  área  de  Ciências  Agrárias;  e  Enfermagem e

Biomedicina,  da  área  de  Ciências  da  Saúde).  A  esses  foram  apresentados  a

disciplina  com  diferentes  enfoques  e  aprofundamentos,  exigindo  dos  monitores

conhecimento mais amplo para conseguir atender suas exigências.



As disciplinas  foram ministradas por  três  professores  diferentes.  Cada um

possui sua didática, o que influenciou não apenas na forma de ensinar o conteúdo,

mas também na importância e nos detalhes apresentados em cada assunto. Por

terem formações em áreas distintas, essas diferenças entre eles foi ainda maior.

Como auxiliares, cabem aos monitores “se adaptarem” ao ensino dado pelo

professor, pois é esse quem avalia o conteúdo aprendido. Isso implica em, além do

conhecimento  da  matéria,  os  monitores  também  precisarem  administrar  a

profundidade do conhecimento que foi exposto, de acordo com o que fora ministrado

pelo professor e com o objetivo da disciplina dentro de cada curso.

Dentro da monitoria de Histologia, os monitores, na verdade, deram apoio a

quatro disciplinas, pertencentes a quatro cursos (em três áreas), ministradas por três

professores. Uma monitoria distinta das demais, com uma carga de exigência maior.

Houve  também  a  diversidade  entre  os  próprios  alunos  que  buscaram  as

monitorias. Desde alunos calouros, que ainda estavam se adaptando à rotina do

ensino universitário, a alunos que já estavam próximos de se formarem, adaptados à

rotina, mas ainda deficientes naquela disciplina específica.

Os  alunos  que  cursaram  a  disciplina  de  Biologia  Celular  procuraram  a

monitoria  para  o  esclarecimento  de  dúvidas  sobre  a  parte  teórica,  enquanto  os

alunos  das  demais  disciplinas,  para  o  esclarecimento  de  dúvidas  sobre  a  parte

prática (principalmente para auxílio na confecção do portfólio,  atividade avaliativa

que necessitava de fotos das lâminas vistas nas aulas práticas).

Os monitores exerceram papel  importante no aprendizado dos alunos não

apenas no esclarecimento de dúvidas, apesar de essa ser a sua principal atividade,

eles abriram possibilidades para o professor diversificar as atividades de ensino.

A vários  alunos  só  foi  possível  completarem  adequadamente  o  portfólio

graças às monitorias, momento em que eles conseguiram completar as fotos que

lhes  faltavam.  Isso  facilitou  o  professor  alcançar  seu  objetivo  em diversificar  as

formas de avaliação da disciplina.

O auxílio dos monitores na correção dessa e outras atividades avaliativas,

também permitiram ao professor maior diversificação, diminuindo o tempo dedicado

por  ele  a  cada  uma  delas.  Para  os  monitores,  terem  conhecimento  sobre  o



aprendizado dos alunos através dessas correções, lhes permitem entender quais as

maiores dificuldades de cada aluno e aperfeiçoar o ensino durante a monitoria.

Todos esses desafios apresentados pela monitoria, as diferentes atividades

desenvolvidas e  o  contato  com discentes  de  realidades  distintas  permitiram aos

monitores o desenvolvimento de suas habilidades e conhecimento. Conhecimento

relacionado diretamente ao conteúdo, e também às formas de ensiná-lo.

Para os monitorados (alunos que participaram das monitorias), o aprendizado

foi maior. Ter um espaço onde possam ter suas dúvidas sanadas de forma individual

e  personalizada permitiu  que fossem melhor  assessorados em suas dificuldades

individuais.  Fato  evidenciado  pelo  testemunho  dos  próprios  discentes,  que  após

cada avaliação agradeciam a ajuda e confirmavam a eficiência das monitorias. Além

disso, a média final do grupo de discentes que frequentou ao menos uma monitoria

(6,68) foi maior do que a do grupo que não frequentou (5,89), corroborando com os

relatos individuais dos alunos (Gráfico 1).
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Gráfico  1  –  Média  das  notas  finais  dos  discentes  que  cursaram as  disciplinas  abrangidas  pela
monitoria de Histologia

Fonte: LOPES (2019).

Apesar  disso,  não  temos  intenção  de  relacionar  exclusivamente  o  melhor

desempenho  à  monitoria  por  entendermos  que  o  desempenho  acadêmico  sofre

muitos atravessamentos não considerados neste estudo. No entanto, a procura da

monitoria representa, ao menos, interesse do aluno em evoluir dentro da disciplina,

fator importante do processo de aprendizagem.



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O principal  objetivo da monitoria  deve ser  contribuir  com a construção de

aprendizagem  dos  discentes  de  graduação,  e  o  desenvolvimento  desse

conhecimento. Esse objetivo pode, e deve, ser alcançado não apenas através do

esclarecimento de dúvidas por parte do monitor, mas também através da ampliação

das atividades dentro dos cursos permitida através do auxílio deste. Além disso, a

vivência da docência que a monitoria possibilita, permite também o crescimento e

aprendizagem do monitor, tanto no âmbito acadêmico como profissional.

Não apenas os discentes são beneficiados com o exercício da monitoria, mas

o próprio monitor, que aprimora suas habilidades e aumenta suas experiências no

âmbito  acadêmico,  e  o  professor,  que  conta  com um auxiliar  nas  atividades  de

ensino, pesquisa e extensão, aumentando o seu leque de possibilidades.
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

As monitorias proporcionam aos universitários uma ampla vantagem de passar 

por uma experiência de grande importância no meio acadêmico, pois pelo fato de ser 

uma vivencia diferenciada de todas as outras, a monitoria faz como que o aluno possa 

ter uma aproximação maior com o docente, interagindo melhor com o método de 

ensino e aprendizagem.   

A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que auxilia para a 

formação integrada do aluno nas atividades de ensino, pesquisa e extensão dos 

cursos de graduação. Ela é percebida como ferramenta para o avanço do ensino de 

graduação, através do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas 

que visem fortalecer a articulação entre teoria e prática e a integração curricular em 

seus diferentes aspectos, e tem a intenção de promover a cooperação mútua entre 

discente e docente e a vivência com o professor. (LINS, 2009). 

Nesse sentido esse trabalho apresenta a vivência experimentada como 

monitora da disciplina de Jogos e Brincadeiras dos Cursos de Educação Física da 

Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ). 

 

 

 

 

1 Resumo revisado pela orientadora de monitoria Lilian Ferreira Rodrigues Brait, no componente 
curricular da Educação / Disciplina de Jogos e Brincadeiras. 
2 Bolsista do Programa de Monitoria Acadêmica, discente do curso de licenciatura em Educação 
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lilian_brait@ufg.com 



 

2 BASE TEÓRICA 

A lei 5540/68, em relação a monitoria Acadêmica, estabelece cláusulas de 

disposição e funcionamento do ensino superior, e determina em seu Art. 41, que as 

Instituições Universitárias deverão designar cargos de monitorias para discentes dos 

cursos de graduações (ASSIS, 2006).  

Assim, a UFG/REJ instituiu o programa de monitoria por meio da Resolução 

CEPEC Nº 1190/2013, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), tendo 

como objetivos: estimular o monitor a adquirir hábitos de estudo e interesse na 

docência; colaborar com os cursos de graduação; investir em noções teóricas e 

práticas na matéria que o monitor deparar-se atuando; expandir o conhecimento dos 

monitores nas ações de instrução e de aprendizagem.  

  A monitoria acadêmica tem se destacado nas Instituições de Ensino Superior 

(IES), um programa que necessita exercer, principalmente, duas funções: iniciar a 

experiência na docência de nível superior e cooperar com a avanço do ensino de 

graduação. Ela tem um grande papel no processo de socialização na docência 

universitária (NUNES, 2001). 

De acordo com questões positivas estabelecidas acerca do plano de monitoria, 

é perceptível a importância em expandir o trabalho com diversas propostas 

pedagógicas, investindo, tanto na esfera da docência, do ensino-aprendizagem e 

avaliação, quanto na condução das instituições formadoras do Ensino Superior, no 

intuito de que possam se tornar adequados instrumentos de intervenção, agentes do 

sucesso acadêmico de alunos, de docentes e da própria instituição (TAVARES,2003). 

De acordo com a Resolução CEPEC Nº 1190/2013 são atribuições do monitor: 

ampliar o plano de trabalho; ter 12 horas de carga horaria semanais; organizar 

relatório final de monitoria e apresentá-lo ao professor orientador; assessorar o 

docente nos afazeres didático-pedagógico e ajudar os estudantes de baixo 

rendimento, o monitor também possui uma ótima função que é mediar o 

conhecimento, entre o professor e aluno. 

 

 

 

 



 

3 OBJETIVOS 

            Este relatório teve por objetivo expor as experiências adquiridas durante a 

realização de monitoria acadêmica junto a disciplina de Jogos e Brincadeiras, dos 

cursos de Educação Física da UFG/REJ. 

 

4 METODOLOGIA 

A disciplina de Jogos e Brincadeiras, é ofertada aos alunos do primeiro período 

da graduação em educação física modalidade licenciatura e para os alunos do terceiro 

período do curso de educação física modalidade bacharelado, possui a carga horária 

de 64 horas, sendo administradas 32 horas de conteúdo teórico e 32 horas de prática 

para ambos. Os assuntos abordados durante as aulas práticas da disciplina foram 

ministradas no Núcleo de Praticas Corporais (NPC) da UFG/REJ. 

As aulas práticas permitiam que os alunos tivessem uma vivência com as 

atividades de jogos e brincadeiras, que consistem em ser criativas e lúdicas, levando 

a criação que vem da imaginação até a sua execução. Esta experiência prática 

contribui para a formação dos futuros educares físicos, pois são atividades que podem 

ser trabalhadas tanto com crianças, como com adultos, também pode ser trabalhado 

no âmbito escolar ou fora dela, pode ser integrado em aulas de modalidades diversas, 

permitindo uma grande abrangência.  

Durante as aulas práticas a professora trabalhava com diversos tipos de jogos 

com os alunos, essa experiência permite com que o aluno conheça as diversas 

brincadeiras e jogos, assim podendo levar esses conhecimentos obtidos para a sua 

vida profissional. Durante as atividades práticas, foram trabalhadas diversas 

atividades sobre variados tipos de jogos e brincadeiras, explorando assim a 

diversificação de jogos. 

 As atividades desenvolvidas pela monitora foram as participações com as 

correções de trabalho e o auxílio quando algum aluno solicitava. Os atendimentos 

eram feitos de acordo com o horário da monitora e do graduando, atendendo a todos 

que precisassem. Com as correções de trabalho pude ter uma visão mais ampla do 

meio acadêmico, pois percebi com maior proximidade o processo de ensino 

aprendizagem, assim sendo uma grande experiência para mim. 

 



 

 

5 RESULTADO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O exercício da monitoria na disciplina de Jogos e Brincadeiras contribuiu para 

aperfeiçoar e embasar meu conhecimento teórico-prático, de acordo com as 

experiências vivenciadas junto à professora orientadora e discentes. No decorrer da 

disciplina os alunos estudam sobre as diferentes brincadeiras e jogos, a diferenciação 

de cada um deles e quais objetivos, demonstrando aos alunos a sua abrangência e o 

fundamento de cada um. 

Assim, no decorrer das aulas práticas e teóricas foi possível acompanhar de 

perto o desempenho dos discentes, proporcionando uma visão mais próxima e clara 

do conteúdo. 

Buscar conteúdos para tirar dúvidas dos estudantes contribuiu para absorção 

de novos conhecimentos sobre este campo de atuação. Também, o atendimento 

acadêmico possibilitou dividir impressões, experiências e mais empatia com os 

problemas e dificuldades dos estudantes, momentos, em que a monitora procurou 

intervir de forma satisfatória, visando a contribuição para o enfrentamento das 

dificuldades, respeitando o sigilo e a ética profissional. A participação como monitoria 

promoveu mais domínio das técnicas de avaliação. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante a vivência como monitora foi possível verificar a importância em que o 

aluno monitor exerce durante o auxílio ás aulas. A atividade de monitoria contribui 

para a minha formação pessoal e profissional, podendo obter um melhor 

aproveitamento da disciplina.  

Durante a realização da monitoria foi constatado situações não esperadas, pois 

acreditava-se que o número de alunos interessados pela monitoria seriam bem 

maiores, talvez seja pela falta de interesse com o curso por uma parcela de alunos, 

ou devido ao fato de alguns alunos que entenderem que já dominavam o conteúdo e 

por este motivo a procura pela monitoria foi menor.  

Observamos que eram sempre os mesmos alunos que buscavam o auxílio da 

monitoria e marcava os possíveis encontros. A procura aumentava nos dias de provas 



 

ou de trabalhos finais da disciplina, em que os alunos que possuíam dúvidas básicas, 

procurava a monitoria para esclarecer melhor o conteúdo trabalhado na disciplina. 
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MONITORIA EM TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA II: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA1 
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1 JUSTIFICATIVA / BASE TEÓRICA 

A monitoria acadêmica no ensino superior é legalizada pela LEI Nº 10.861, 

DE 14 DE ABRIL DE 2004, que regulamenta que discentes de instituição pública 

possam monitorar alunos que estão cursando a matéria ao qual o monitor obteve 

bom desempenho. O monitor tem direito a certificação de horas pelos serviços 

prestados, sendo possível que estes sejam ou não remunerados (BRASIL, 

2004).  

De acordo com a Resolução UFG/CEPEC Nº 1190 Art. 10 são atribuições 

do monitor: desenvolver o Plano de Trabalho elaborado pelo professor 

orientador; cumprir a carga horária semanal de doze horas; elaborar relatório 

final de monitoria e apresentá-lo ao professor orientador; auxiliar o professor nas 

tarefas didático-científicas, na preparação de aulas e trabalhos e no processo de 

verificação de aprendizagem e auxiliar os estudantes que estejam apresentando 

dificuldades e/ou baixo rendimento na aprendizagem da disciplina. 

A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que fornece 

aporte técnico aos docentes, além de contribuir para a formação integrada do 

aluno nas atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação. 
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Tem por finalidade contribuir para despertar o interesse dos alunos na atividade 

de docência, a fim de estruturar um amplo conhecimento além da sala de aula, 

contribuindo para melhoria do ensino de graduação, através da cooperação 

mútua entre discentes e docentes e a vivência com o professor e com as suas 

atividades técnico-didáticas.  

De acordo com Andrade, Rodrigues, Nogueira e Souza (2018) a monitoria 

no contexto de instituições de ensino superior ganha relevância e é entendida 

como ferramenta de apoio pedagógico por meio do qual o discente-monitor e o 

assistido têm oportunidade de aprofundar conhecimentos, fortalecer habilidades 

teórico-práticas e esclarecer dúvidas, sanando fragilidades inerentes a uma área 

de conhecimento. A monitoria acadêmica é ainda majoritariamente destacada 

como propulsora e fortalecedora do processo de ensino-aprendizagem descrito 

como um processo no qual deve haver diálogo e troca. Outro aspecto 

evidenciado no estudo é a concepção de que a monitoria é permeada pela 

valorização no meio acadêmico, onde tem-se o monitor como referência 

estudantil entre os docentes que o reconhecem como peça vital no curso, ou 

“braço direito” do docente. Tal valorização também é expressa por parte dos 

monitorados, não somente por verem no monitor uma referência, mas por 

contarem com ele na ascensão do aprendizado e na cumplicidade, já que este 

também se encontra na condição de discente e compreende os anseios de seus 

pares.  

Segundo Silva e Belo (2012), o monitor tende a funcionar como um elo 

entre professor e aluno, disposto a colaborar com o processo ensino-

aprendizagem desse aluno. Não obstante, a monitoria torna-se uma prática cada 

vez mais relevante e, por isso, incentivada no âmbito acadêmico, embora ainda 

seja necessário otimizar suas potencialidades. Os autores enfatizam então que 

a prática da monitoria acadêmica funciona como um instrumento facilitador do 

trabalho docente quando o monitor promove aos demais alunos o 

esclarecimento de conteúdos curriculares, direciona grupos de estudos e de 

discussões. Muitos professores não dispõem de tempo suficiente para dedicar 



 
 

aos alunos nas resoluções de questões de conteúdos trabalhados em sala de 

aula, por exemplo. Por isso, destaca-se a contribuição do aluno-monitor. 

A avaliação psicológica é uma área de atuação exclusiva do profissional 

psicólogo. É um processo complexo que inclui a coleta de dados, análise e 

interpretação de informações com o objetivo de responder questões referentes 

à um indivíduo ou grupos para que sejam tomadas determinadas decisões. A 

coleta de dados é realizada através de entrevistas, observação e testes 

psicológicos (Wechsler, 1999). 

Segundo a resolução CFP 07/2003, a Avaliação Psicológica pode ser 

definida como Processo técnico-científico de coleta de dados, estudo e 

interpretação de informações a respeito dos fenômenos psicológicos, que são 

resultantes da relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para tanto, 

de estratégias psicológicas – métodos, técnicas e instrumentos. O uso dos 

instrumentos devem ser complementos da avaliação do histórico de vida, do 

desenvolvimento social e psíquico do indivíduo sendo estes indissociáveis e 

constantes, devendo ser considerados durante todo o processo de avaliação 

psicológica (CFP, 2003). 

Os resultados provenientes da Avaliação Psicológica são comunicados 

oralmente ao solicitante, na forma de documentos, tais como o atestado e o 

relatório/ laudo psicológico. 

2 OBJETIVOS 

 Este trabalho descreve experiência acadêmica como aluno-monitor da 

disciplina de Técnicas de Avaliação Psicológica II, desenvolvida durante o 

primeiro semestre do ano de 2019. 

3 METODOLOGIA 

As atividades foram desenvolvidas em concordância com o plano de 

trabalho fornecido pelo docente orientador. É uma disciplina constituída de aulas 

teóricas e práticas. Foram realizadas semanalmente atividades correspondentes 

à leitura de material disponibilizado pelo professor orientador; supervisão com 

professor orientador/reuniões; leitura dos trabalhos realizados pelos discentes; 



 
 

auxílio em dúvidas recorrentes a confecção dos trabalhos avaliativos e material, 

além de auxílio na aplicação, na correção de testes psicológicos e confecção de 

laudo psicológico, sendo realizadas as práticas no Serviço de Psicologia 

Aplicada (S.P.A.). 

4 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A monitoria possibilitou aos alunos da disciplina de Técnicas de Avaliação 

Psicológica II (TAP II) um aprofundamento nos conteúdos trabalhados, sendo 

que a mesma promoveu maior contato com os instrumentos de avaliação e 

permitiu dedicar mais atenção às dúvidas que surgiram entre os alunos. 

Contribuiu ainda para fomentar no discente o interesse pelo conhecimento 

teórico, crítico e prático das técnicas que o psicólogo utiliza para a realização de 

psicodiagnóstico e elaboração de documentos, de acordo com o que define o 

Conselho Federal de Psicologia. Além disso, estimulou o contato com técnicas 

para a realização de anamnese.  

Neste semestre a aplicação dos testes se deu de forma mais controlada 

e completa, sendo possível os alunos dedicarem maior tempo e disponibilidade 

para o processo de avaliação. Durante este semestre, além da entrevista 

psicológica, foram trabalhados dois testes projetivos, sendo eles o Teste de 

Apercepção Temática (T.A.T) (CUNHA, 2000) e o House - Tree - Person (H.T.P) 

(BUCK, 2003). As orientações foram dadas com clareza, sempre tranquilizando 

o discente para que as atividades pudessem se tornar fontes de conhecimento 

e preparação para a atuação profissional. Em todas as atividades foram 

explicados os passos com os detalhes que necessitavam ser seguidos de acordo 

com o manual de aplicação dos testes psicológicos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa de monitoria possibilitou um aprofundamento em relação ao 

conteúdo da disciplina, além de aproximar os discentes da prática profissional. 

Essa aproximação dos alunos permitiu ainda uma troca de experiências, 

fundamental para a formação profissional. O acompanhamento dos alunos se 



 
 

mostrou importante para estimular um maior comprometimento dos mesmos 

com as atividades propostas. 

A participação da discente no programa de monitoria contribuiu para que 

a mesma vivenciasse uma experiência de aproximação teórica e prática com a 

docência. Isso ocorreu pela oportunidade de se dedicar ao estudo mais 

aprofundado dos conteúdos da disciplina, além do planejamento e realização de 

orientação oferecido aos alunos. Conclui-se que a monitoria foi uma experiência 

extremamente enriquecedora e que, com certeza auxiliou na formação 

profissional e estimulou ainda mais o interesse pela área da Avaliação 

Psicológica 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 A monitoria acadêmica é uma das ferramentas mais efetivas que podem ser 

empregadas no processo ensino-aprendizagem. Constitui-se de uma série de 

atividades desenvolvidas ao longo do semestre ou ano letivo com objetivo de auxiliar 

os alunos a fixar os conteúdos aprendidos em sala de aula, bem como sanar 

eventuais dúvidas e dificuldades encontradas pelos discentes em seus momentos de 

estudos extraclasse. Entre as vantagens do uso da monitoria acadêmica destacam-

se a maior dinamicidade e a possibilidade de troca de experiências e técnicas de 

estudo entre os alunos que estão cursando a disciplina e os monitores, que 

necessariamente já foram nela aprovados. 

Diante disso, impera perscrutar os resultados alcançados pela monitoria 

acadêmica na disciplina de Anatomia Veterinária, a fim de verificar sua eficácia e 

demonstrar os pontos que podem ser lapidados, com o objetivo de melhorar 

continuamente a atividade de monitoria, desde o processo de seleção de monitores, 

sua preparação, a ministração dos conteúdos e a averiguação do conhecimento 

fixado pelos que receberam a monitoria. Afinal, o que é bom deve ser mantido e 

melhorado. 

 

 
1Revisado pelo orientador do programa de monitoria, professor Dr. Cássio Aparecido Pereira Fontana 
2Discentes do curso de Medicina Veterinária – REJ/UFG 
3Docentes do curso de Medicina Veterinária – REJ/UFG 
4Técnicos do Laboratório de Anatomia Veterinária – REJ/UFG 



 
 

 

2 BASE TEÓRICA 

 Conforme postulado por FRIEDLANDER (1984) aluno-monitor ou, 

simplesmente, monitor é o estudante que, interessado em desenvolver-se, 

aproxima-se de uma disciplina ou área de conhecimento e junto a ela realiza 

pequenas tarefas ou trabalhos que contribuem para o ensino, a pesquisa ou o 

serviço de extensão à comunidade dessa disciplina. Tal atividade é realizada fora do 

horário das aulas, dentro de um limite de horas pré-estabelecido e, com frequência, 

é compensado com um auxílio financeiro que contribui para a manutenção do 

estudante durante o período de formação superior. 

 A monitoria acadêmica é um passo importante na vida de um estudante 

universitário. Ela pode levá-lo a trilhar caminhos diferentes dos que havia planejado 

ao adentrar no mundo acadêmico (CORDEIRO & OLIVEIRA, 2011). Ainda sob a 

perspectiva do monitor, a prática da monitoria acadêmica representa algo maior que 

o acúmulo de um dado curricular. Representa um grande avanço na formação 

intelectual, pessoal e profissional. Assim, uma vez que o monitor se sente confiante 

e preparado, o ganho é refletido diretamente nos alunos, pois a formação de 

conhecimento e a dinâmica de aula se tornam mais fluidas e eficazes (SOUZA & 

GONÇALVES, 2009). 

Haagi et al. (2008) afirmaram que a monitoria pode ser vista como um serviço 

prestado aos alunos que tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos 

sobre determinado tema, assim como amenizar as dificuldades daqueles discentes 

que porventura possam apresentar, no decorrer da dinâmica do processo em sala de 

aula, problemas no aprendizado. 

 

3 OBJETIVOS 

Desenvolveu-se o presente estudo com objetivo de verificar se a quantidade 

de monitores interferiu no aumento das médias de discentes que cursaram as 

disciplinas da área de Anatomia Veterinária entre os anos de 2014 e 2018. 

 

4 METODOLOGIA 



 
 

 

O conjunto de dados analisados neste trabalho foi obtido no Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e no Sistema de Cadastro 

de Atividades Docentes (SICAD), ambos do portal UFGNet da Universidade Federal 

de Goiás (UFG). Para o cálculo da média geral dos discentes (de 0,0 a 10,0 pontos), 

matriculados em Anatomia Veterinária I (primeiro semestre) e Anatomia Veterinária II 

(segundo semestre), nos anos de 2014 a 2018, foi calculada a média aritmética das 

turmas em cada um dos referidos anos. A quantidade de monitores, orientados pelos 

professores responsáveis por cada uma das disciplinas, foi extraída do Relatório 

Anual Docente (RADOC) dos mesmos, disponível no SICAD, também entre 2014 e 

2018. Para o cálculo da correlação entre essas duas variáveis, utilizou-se a função 

CORREL do software Excel 2013. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A média geral nas disciplinas da área de Anatomia Veterinária e a quantidade 

de monitores disponíveis para auxiliar os discentes no estudo do referido conteúdo, 

nos anos de 2014 a 2018, estão expressos no Quadro a seguir: 

 

Ano Letivo Média Geral Número de Monitores 

2014 6,22 5 

2015 6,20 7 

2016 6,37 4 

2017 6,77 8 

2018 6,52 6 

QUADRO 1 - Média geral e quantidade de monitores nas disciplinas da área de Anatomia Veterinária 
entre 2014 e 2018 

Fonte: AZEVEDO et al. (2019) 
 

 O coeficiente de correlação, calculado entre as variáveis média geral e 

número de monitores, foi positivo e de moderada intensidade (r=0,52), indicando que 

o aumento na quantidade de monitores para auxiliarem nos estudos fizeram 



 
 

 

aumentar a média geral obtida nas disciplinas da área de Anatomia Veterinária, 

como pode-se verificar no diagrama de dispersão da Figura 1: 

 

FIGURA 1 - Influência da quantidade de monitores na média geral das disciplinas da área de 

Anatomia Veterinária entre 2014 e 2018. 

Fonte: AZEVEDO et al. (2019). 

 

 No entanto, ainda considerando-se a Figura 1, o coeficiente de determinação 

foi baixo (R2=0,2737), indicando que apenas 27,37% da variável dependente (média 

geral) pode ser explicada pelo aumento do número de monitores. Assim, sugere-se 

que outras variáveis como, por exemplo, a frequência dos alunos na monitoria ou a 

avaliação do desempenho do monitor também sejam consideradas. Porém, no 

presente levantamento, esses dados não puderam ser coletados e analisados, uma 

vez que trabalhou-se apenas com as informações disponíveis no portal da 

instituição. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluiu-se que a monitoria acadêmica é uma ferramenta de auxílio no 

processo de ensino-aprendizagem que tem se demonstrado eficaz nas disciplinas da 

área de Anatomia Veterinária, sendo que houve relação direta entre o número de 

monitores e a melhora no desempenho dos alunos atendidos. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Este trabalho consiste em um relato de experiência das atividades de monitoria 

acadêmica realizadas na disciplina de Introdução a Enfermagem, do Curso de 

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí. 

A monitoria nessa disciplina visa auxiliar os acadêmicos na compreensão das aulas 

teórico-práticas e na realização de procedimentos de enfermagem básicos, 

colaborando para o desenvolvimento do conhecimento e aperfeiçoamento das 

habilidades técnicas e científicas para o exercício profissional de Enfermagem, 

buscando a interdisciplinaridade e a análise e compreensão de normas, rotinas, 

técnicas e recursos humanos inerentes ao cuidado. 

 

2 BASE TEÓRICA 

A disciplina de Introdução à Enfermagem, do Curso de Graduação em 

Enfermagem da UFG - Regional Jataí é ofertada no primeiro período, sendo a 

primeira disciplina específica do curso e representando um ponto de partida para a 

construção dos conhecimentos e habilidades necessários para o profissional 

enfermeiro. O objetivo principal da disciplina é desenvolver conhecimentos sobre os 

contextos histórico-sociais que influenciaram o cuidar em enfermagem, 

compreendendo o processo de construção histórica do saber e fazer da 

enfermagem, sendo capaz de implementar ações de baixa complexidade. Nesse 

                                                             
1 Resumo revisado pela professora orientadora: Hellen Cristina Sthal. 
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cenário, o aluno precisa agregar conhecimentos e habilidades para realizar técnicas 

de enfermagem de baixa complexidade, como, por exemplo, higienização das 

mãos, aferição de sinais vitais e higiene e conforto do paciente.  

Para o desenvolvimento de tais habilidades é necessária a compreensão da 

base científica que rege e justifica esses procedimentos e a repetição dos mesmos 

para adquirir a habilidade manual (técnica). De acordo com Haag et al. (2008), o 

tempo durante as aulas é limitado, devido às ementas habitualmente extensas, o 

que gera importunidades para a repetição exaustiva dos procedimentos, 

principalmente para os acadêmicos que apresentam dificuldades de aprendizagem. 

Desta forma, a monitoria proporciona meios e ambientes para o discente praticar e 

esclarecer dúvidas,  aprimorando sua prática em enfermagem com maior segurança 

e exatidão.  

A monitoria nessa diciplina tem como objetivo principal desenvolver 

habilidades técnicas em laboratório, com manuseio de instrumentos e realização de 

procedimentos específicos da Enfermagem, segundo os príncipios científicos de 

organização e cuidados básicos. Para alcançar este objetivo é necessário a 

implementação de diversas metodologias que permitam os alunos a compreensão 

e reflexão sobre os conteúdos abordados e a relação com o exercício profissional 

da enfermagem.  

Segundo Fernandes et al. (2016), a prática de monitoria nos cursos 

superiores proporciona aos discentes o aprimoramento das técnicas voltadas à 

docência, ao estudo sistemático de uma determinada área da sua graduação e a 

troca de experiências através do ensino/aprendizagem. 

De acordo com o edital n°. 006 de 10 de dezembro de 2018 (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2018), a monitoria em disciplinas de graduação da UFG tem 

como objetivos: ampliar a participação dos estudantes de graduação nas atividades 

de ensino e de aprendizagem na Universidade; contribuir para a melhoria dos 

cursos de graduação; desenvolver capacidades de análise e crítica, incentivando o 

estudante monitor a adquirir hábitos de estudo, interesse e habilidades para a 

docência; aprofundar conhecimentos teóricos e práticos no componente curricular 

que estiver atuando como monitor; incentivar a cooperação do monitor com o corpo 



 
 

docente e discente nas atividades de ensino e aprendizagem; e contribuir para a 

permanência dos estudantes nos cursos de graduação.  

                                                       

3 OBJETIVOS 

Descrever a experiência de monitoria da disciplina de Introdução a 

Enfermagem, do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de 

Goiás, Regional Jataí, destacando as contribuições proporcionadas pela vivência 

da monitoria e a relevância da mesma para a formação acadêmica. 

 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência da monitoria da disciplina de Introdução 

à Enfermagem, ofertada pelo curso de enfermagem no semestre letivo de 2019-1. 

A monitora realizou diversas atividades de estudo e de apoio didático. A monitoria 

teve início com o estudo de revisão de conteúdo feito pelo monitor com auxílio da 

professora orientadora. As leituras e as reuniões de orientação contribuíram para 

construir o referencial teórico que possibilitou os atendimentos na monitoria e a 

elaboração deste relato. Foram disponibilizadas pela monitora 12 horas semanais 

de trabalho, dedicadas ao planejamento, estudo individual e auxílio aos alunos. 

Os atendimentos da monitora aos alunos do primeiro período do curso de 

enfermagem aconteceram no laboratório de enfermagem na Universidade Federal 

de Goiás, Regional Jataí, campus Jatobá, com encontros presenciais fixos 

estabelecidos nas sextas-feiras, no período da manhã, porém para atender melhor 

aos alunos também foram ministradas monitorias em diferentes dias da semana no 

período noturno, conforme a demanda dos alunos. Os 28 alunos matriculados na 

disciplia foram divididos em 2 subturmas de 14 alunos, cada uma delas tendo o seu 

respectivo horário de monitoria semanal. Desse modo, os alunos puderam se 

organizar e se planejar com antecedência para participar das monitorias 

semanalmente, e não apenas em vésperas de avaliação. A frequência e 

participação ativa dos alunos nas monitorias foi incentivada e monitorada pela 

professora responsável. 

As atividades de monitoria incluíram realização de grupos de estudos, nos 



 
 

quais os alunos eram responsáveis pelo estudo supervisionados pela monitora; 

explanação de dúvidas sobre as técnicas de enfermagem, simulação de provas 

práticas para auxiliar os alunos no processo de avaliação; auxílio na correção de 

atividades, relatórios e provas; assessoria à professora e aos alunos quanto a 

planejamento de atividades, organização de seminários, cursos e debates; auxílio 

na realização e correção de provas e atividades práticas. Ressalta-se que todas as 

normas de conduta e segurança do laboratório de Enfermagem foram respeitadas 

durante a realização das monitorias. 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Nas atividades de monitoria, da disciplina de Introdução à Enfermagem, 

ministradas no semestre letivo de 2019-1, houve uma considerável adesão dos 

alunos, principalmente no início do semestre. Porém, com o decorrer das semanas, 

muitos alunos com baixo rendimento acadêmico diminuíram a frequência pela 

sobrecarga de atividades acadêmicas para realizar e por priorizarem as monitorias de 

disciplinas básicas da área biológica, vistas pelos alunos como mais complexas. 

Contudo, considera-se positivo o resultados da monitoria, pois os alunos tiveram 

oportunidade de realizar os procedimentos em laboratório diversas vezes e esclarecer 

dúvidas.  

A principais dúvidas dos alunos nas monitorias eram relacionadas à sequência 

cronológica da realização das técnicas, que possuem etapas fixas na sua efetuação. 

Para que os alunos pudessem aprender, de fato, os procedimentos eles foram 

incentivados a participar e repetir inúmeras vezes até que se sentissem seguros e 

desenvolvessem cada procedimento com êxito. Muitos alunos apresentaram 

dificuldades em relacionar os procedimentos com o exercício profissional de 

enfermagem, pois a disciplina tem foco em conceitos e procedimentos básicos e não 

invasivos, contrariando a expectativa restrita que muitos ingressantes trazem, de já 

realizar procedimentos invasivos e complexos logo no início do curso.  

O programa de monitoria auxilia os alunos e o monitor a expandirem seus 

conhecimentos teórico-práticos através de outras visões, pois proporciona a troca de 

conhecimento e experiências entre os alunos, o monitor e o professor orientador. Além 



 
 

disso, o monitor experimenta como é a relação aluno/professor, sendo uma relevante 

experiência para uma possível prática docente futura. A monitoria é o primeiro contato 

do discente com a educação, é um método de estar presente na formação dos 

colegas, estimulando os participantes do programa à experiência da carreira 

acadêmica (ANDRADE, 2018). 

Nesse contexto, a monitoria realizada na disciplina de Introdução à 

Enfermagem se apresentou como uma possível facilitadora do desenvolvimento de 

diferentes habilidades pelos alunos, ao propiciar momentos de estudo coletivo, 

interação entre alunos veteranos e calouros e incentivar a empatia e a autonomia. A 

monitoria apresentou potencialidades tanto para a aluna monitora, quanto para os 

alunos que participaram das monitorias.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que a monitoria na disciplina de Introdução a Enfermagem 

cumpriu os objetivos propostos, sendo efetiva no auxílio pedagógico aos acadêmicos 

que participaram, possibilitando oportunidades de cooperação acadêmica e reduzindo 

problemas crônicos de repetência. A monitoria é uma modalidade de ensino e 

aprendizagem que contribui para a formação integral do aluno, que busca nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação uma 

aproximação com a carreira docente, além da exploração do seu crescimento 

intelectual e pessoal. 

As atividades realizadas resultaram na atualização dos conhecimentos da 

aluna monitora e na aproximação com os campos de intervenção da Enfermagem. 

Também permitiu à aluna monitora aprimorar suas habilidades de escrita, 

comunicação e interação acadêmica. As vivências na monitoria podem colaborar para 

a construção de uma trajetória acadêmica e profissional mais coerente, tanto para os 

alunos quanto para o monitor, com embasamento científico e apropriação da realidade 

individual e coletiva, características muito desejáveis na formação do profissional 

enfermeiro. 
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MONITORIA ACADÊMICA NA DISCIPLINA DE HEMATOLOGIA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA1 

LOPES, Raianne Ribeiro Silva2; BONILHA, Martha Ribeiro3 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Monitoria. Hematologia. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Os programas de monitoria das instituições de ensino superior selecionam 

alunos para exercerem atividades relacionadas ao ensino-aprendizagem de uma 

disciplina específica. A monitoria acadêmica tem como objetivo dar suporte aos alunos 

matriculados, auxiliando na revisão e fixação do conteúdo ministrado aos mesmos. A 

prática do ensino por meio da monitoria além de contribuir para o aprendizado, 

incentiva o aluno monitor a despertar o interesse pela docência, proporcionando 

experiência, habilidades didáticas e favorecendo a relação interpessoal. O contato 

com o professor e com os outros alunos, ajuda o monitor a entender o meio acadêmico 

e ter os primeiros contatos com as atividades e responsabilidades da docência. O 

presente trabalho visa descrever a experiência de monitoria da disciplina de 

Hematologia, ofertada pelo curso de Biomedicina vinculado à Unidade Acadêmica 

Especial de Ciências da Saúde/UFG – Regional Jataí.  

 

2 BASE TEÓRICA 

A monitoria acadêmica é uma ferramenta de ensino exercida por alunos que já 

concluíram e foram aprovados em uma disciplina e desenvolvem o interesse em 

auxiliar outros alunos por meio de atividades relacionadas às aulas teóricas e práticas, 

não sendo apenas para sanar dúvidas, mas sim estimular o aprendizado buscando 

novas metodologias didáticas que proporcionam uma experiência única tanto para o 

monitor, como para o aluno. Lins et al. (2009), destacam a importância da monitoria 

que promove o incentivo à descoberta da vocação docente, possibilitando maior 

clareza em relação a sua carreira futura. 

Além de obter esse contato e todo o conhecimento que a prática da monitoria 

oferece, há a certificação ao final do período de monitoria contribuindo também para 

___________________ 
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3Professora Doutora, Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. 
martha_bonilha@ufg.br 



que o aluno monitor possa completar as horas de atividades extracurriculares e 

enriquecer seu currículo. “O monitor, ao enfrentar essa atividade, adquire uma enorme 

experiência na academia, pois participa de trabalhos acadêmicos desde a graduação, 

tendo, portanto, o currículo grandiosamente acrescentado” (SOUTO, 2016 apud 

ALMEIDA FILHO e RÊGO, 2016). 

A primeira regulamentação federal da prática da monitoria foi dada pela Lei nº 

5.540 de 28 de novembro de 1968, substituída por leis posteriores, como a Lei nº 

9.394 de 1996 e a Lei 12.155 de 2009. O Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Cultura (CEPEC) da Universidade Federal de Goiás regulamenta o Programa de 

Monitoria dos Cursos de Graduação por meio da Resolução CEPEC nº 1604 de 2018. 

As atribuições do monitor estão dispostas conforme o artigo 13 da resolução: 

Art. 13. São atribuições do Monitor: 

 I- desenvolver o Plano de Trabalho preenchido em conjunto com o professor 

orientador;  

II- auxiliar os estudantes, em especial os que estejam apresentando baixo 

rendimento na aprendizagem nos componentes(s) curricular(es), bem como o 

estudante com deficiência; 

III- auxiliar o professor orientador nas tarefas didáticas; 

IV- cumprir a carga horária semanal de doze (12) horas;  

V- preencher no sistema o Relatório de monitoria em período estabelecido pela 

coordenação regional de monitoria;  

VI- manter seus dados pessoais e bancários atualizados no sistema. 

O Programa de Monitoria da UFG é composto por duas modalidades, voluntária 

e remunerada. A seleção é realizada por meio de edital, podendo haver um ou mais 

critérios de seleção, como por exemplo, prova escrita, oral ou sinalizada, prática, 

média global, cabendo a Unidade Acadêmica definir os critérios e o peso de cada um.  

A disciplina de Hematologia é constituída de aulas teóricas e práticas, com 

extenso conteúdo, sendo pré-requisito para a disciplina de Hematologia Clínica, 

ambas fundamentais para a formação do aluno e preparação para o Estágio Curricular 

Supervisionado. Sendo assim, destaca-se a importância das atividades de monitoria 

para formação de ambos, monitor e aluno monitorado, visando benefícios tanto na 

vida acadêmica, como no âmbito psíquico e social. 

 

 



3 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de monitoria da disciplina 

de Hematologia, do Curso de Biomedicina da Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí. Além disso, pretende-se destacar importância da monitoria no 

processo ensino-aprendizagem. 

 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a 

partir da vivência na monitoria da disciplina de Hematologia ofertada aos discentes do 

quinto período do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Goiás – Regional 

Jataí, no período de março a julho de 2019.  

Para essa disciplina foi oferecida uma vaga para monitoria remunerada. A 

seleção foi realizada por meio de aplicação de prova escrita, oral e prática conforme 

conteúdo previsto nas Normas Complementares ao Edital do Processo Seletivo de 

Monitoria da UFG - Regional Jataí nº 006/2018. 

Houve o planejamento das atividades que seriam realizadas, dentre elas, 

reuniões com a professora orientadora, auxiliar os estudantes, auxiliar a professora 

em aulas práticas, bem como a preparação dos materiais necessários para a aula, 

auxiliar no processo de verificação de aprendizagem e na orientação de alunos em 

trabalhos e eventos acadêmicos. A carga horária a ser cumprida era de 12 (doze) 

horas semanais em períodos que o monitor não tinha atividades acadêmicas, como 

aulas, estágio, entre outros.    

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A disciplina de Hematologia tinha 38 alunos matriculados de diferentes 

períodos de ingresso no curso. As aulas práticas ocorriam nas segundas-feiras no 

turno vespertino, no qual os alunos foram subdivididos em três turmas, cada turma 

tinha aula com duração de 50 minutos. A professora orientadora incentivou os alunos 

a frequentarem as monitorias, visto que a duração das aulas práticas era reduzida, 

podendo então praticarem de novo o que foi aprendido anteriormente.  

Os horários de monitoria eram previamente combinados conforme 

disponibilidade dos alunos e da monitora. Porém, uma das dificuldades encontradas 

foi justamente a falta de concordância de horários entre os próprios discentes e entre 

os mesmos com a monitora, tanto pela turma ser heterogênea com alunos que 



cursavam disciplinas distintas, como pela alta carga horária e demanda de atividades 

do curso. Com isso, procurou-se dividir os horários conforme a disponibilidade da 

maioria, resultando em turmas menores durante a monitoria, mas aumentando as 

monitorias semanais. Mesmo assim, alguns alunos tiveram dificuldade em frequentar.  

Os temas das monitorias eram sugeridos anteriormente pelos próprios alunos, 

conforme a demanda de aulas e a dificuldade deles. Algumas monitorias foram 

apenas teóricas ou práticas, e em outras foi possível correlacionar as duas, ou seja, 

teórico-prática, mas a procura maior foi pelas práticas. Atividades e relatórios 

solicitados pela professora puderam ser discutidos e revisados durante os encontros.  

Ao final do período de monitoria, foi aplicado um questionário para avaliar a 

opinião e a importância da monitoria na visão dos alunos. Foi questionado o que o 

impediu de frequentar as monitorias e, dentre as respostas, foram apontados 

problemas pessoais, participação em projetos de pesquisa, horário de aulas, 

quantidade de provas, falta de disposição, etc. Outra questão foi, como o aluno 

avaliaria a importância da monitoria para o seu aprendizado, onde se observou que a 

maioria dos 27 alunos que responderam consideraram excelente (Figura 1). 

 

 Figura 1 - Opinião dos alunos a respeito da importância da monitoria acadêmica para seu aprendizado.  

 Fonte: os autores.  

 

Foi pedido aos alunos para apontar os pontos positivos da monitoria e se 

haviam negativos. Como ponto positivo, 21 alunos apontaram a revisão e fixação do 

conteúdo, outro ponto interessante apresentado por 6 alunos é o fato de se ter mais 

liberdade em tirar dúvidas com o monitor, visto que também é um “colega”, 

demonstrando a importância da monitoria acadêmica. Já nos pontos negativos, 11 

disseram não haver nenhum, 14 citaram a dificuldade com os horários e a alta carga 



horária do curso, 1 citou a elevada quantidade de alunos durante a monitoria, 

resultando em um rendimento menor e 1 aluno não opinou.  

Como monitora, é muito importante ter esse retorno dos alunos, para que novas 

alternativas possam ser pensadas. Ser monitor é uma oportunidade única, que 

permite o amadurecimento, conhecimento tanto da disciplina como da relação direta 

com os outros alunos, responsabilidade, sendo fundamental não apenas para o 

currículo, mas como aprendizado de vida. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da experiência vivenciada na monitoria acadêmica pôde-se perceber 

sua importância como instrumento complementar de estudos, sendo essencial o 

incentivo para que os discentes estejam usufruindo dessa ferramenta de aprendizado. 

O Programa de Monitoria tem grande relevância no desenvolvimento de todos os 

envolvidos, aluno, monitor, professor orientador, refletindo na necessidade de se estar 

sempre buscando formas de amenizar as dificuldades encontradas e aprimorar ainda 

mais os pontos positivos. 
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1 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho constitui um relato de experiência das atividades de monitoria 

acadêmica realizada na disciplina de Anatomia Vegetal ofertada ao curso de 

graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal de Jataí, no primeiro 

semestre letivo de 2019. Diferentes atividades acadêmicas foram realizadas pelo 

monitor, com destaque para (i) o esclarecimento de dúvidas sobre estruturas 

anatômicas; (ii) a observação de lâminas histológicas e imagens ilustrativas sobre 

órgãos vegetais; e (iii) o acompanhamento do andamento dos relatórios e dos estudos 

dirigidos durante a resolução pelo aluno.  

Ao final do semestre foram realizadas análises comparativas do desempenho 

dos alunos na disciplina por meio da média final, sendo realizada a relação direta entre 

taxa de aprovação com a assiduidade nas monitorias.    

 

2. BASE TEÓRICA 

A célula vegetal é a unidade básica dos indivíduos pertencentes ao Reino 

Plantae, o que torna essencial o estudo com foco na sua estrutura, funcionalidade, 

organização e no desenvolvimento (MARENCO, 2009), bem como o entendimento 

estrutural dos tecidos vegetais. Em virtude da importância da organização celular e 

tecidual da planta para entendimento de processos funcionais, a Anatomia Vegetal se 



 

 
 

posiciona como uma das disciplinas bases de diferentes cursos superiores das áreas 

de ciências agrárias e biológicas. Na Universidade Federal de Jataí essa disciplina é 

ofertada semestralmente e em anos iniciais dos cursos de graduação, tendo o objetivo 

de transmitir compreensão sobre citologia, histologia e anatomia dos órgãos 

vegetativos das plantas, assim como destacar aspectos evolutivos e adaptações 

anatômicas à diferentes ambientes.  

O conhecimento da estrutura vegetal, principalmente de órgãos vegetativos, é 

a base para o entendimento correto de trabalhos científicos na área da botânica 

(CUTTER, 2017) e para interpretação de dados produzidos nas ciências agrárias, 

como na produção vegetal e na identificação de espécies madeireiras. Assim, 

percebe-se que a Anatomia Vegetal é uma ferramenta útil para a solução de 

problemas práticos e diários, tanto no meio acadêmico quanto no comercial. Uma 

parcela representativa dos resultados anatômicos apresenta, então, elevado interesse 

científico e, outra parcela, pode impactar diretamente no mercado econômico 

(CUTLER et al., 2011).   

Em relação à monitoria, essa atividade facilita o aprendizado do aluno em 

concordância com o conteúdo abordado em sala de aula, além de auxiliar o professor 

na execução de atividades atreladas às suas funções como docente (FRISON, 2016). 

Essa modalidade mostra-se necessária especialmente para disciplinas básicas e de 

anos iniciais da Universidade, como a Anatomia Vegetal, aonde os alunos ainda não 

estão familiarizados com o ritmo de estudo e com a dinâmica da nova realidade 

escolhida, além de, seu estudo ser pré-requerido em disciplinas posteriores.  

 

3 OBJETIVOS 

O presente trabalho científico tem como principal objetivo relatar a experiência 

vivenciada na monitoria de Anatomia Vegetal ofertada ao bacharelado de Engenharia 

Florestal da Universidade Federal de Jataí. Além disso, o desempenho acadêmico 

dos alunos na disciplina foi quantificado pelo número de aprovações e pela 

assiduidade nas monitorias. 

 

4 METODOLOGIA 



 

 
 

As atividades de monitoria foram executadas no primeiro semestre de 2019, de 

março à julho, na disciplina de Anatomia Vegetal ofertada para o curso de Engenharia 

Florestal. As atividades dos monitores foram distribuídas em 12 horas semanais, de 

acordo com a tabela 1 e o edital nº 006 de 10 de dezembro do ano de 2018, artigo 13 

da Res. CEPEC n.º 1604/2018. 

 

Atividades Horas 
semanais 

Atividades Horas 
semanais 

Planejar atividades em reuniões com 
professor orientador. 

1 . Auxiliar o professor na correção de provas 
e atividades, relatórios etc. 

3 

Auxiliar o professor na orientação de 
alunos em trabalhos e eventos 
acadêmicos, tais como, seminários, 
cursos, debates e sessões de estudo. 

2 Auxiliar o em seminários, cursos, debates 
e sessões de estudo. 

Extra 
 

Auxiliar o professor em aulas teóricas. Extra Auxiliar os estudantes de baixo 
rendimento. 

3 

Auxiliar o professor em aulas práticas. 2 Redação e submissão do Relato de 
experiência de monitoria no CONEPE. 

1 

        Tabela 1 -  Atividades semanais do monitor. 

 

Dentre as atividades expostas na tabela 1, destacaram-se como principais 

ações desenvolvidas: o agendamento de aulas semanais, de 12.10 as 13.10 horas, 

para retirada de dúvidas teóricas e observação de lâminas histológicas em laboratório 

de microscopia; Correção de relatórios práticos semanais, referentes às atividades 

práticas desenvolvidas pelos alunos em sala de aula; Auxílio em aulas práticas; e 

seleção de lâminas úteis à aplicação das provas práticas. 

Ao final da disciplina foi realizado o calculado do percentual de alunos 

aprovados e reprovados e das médias finais, além da relação dos dados com a 

frequência nas monitorias. Duas categorias de assiduidade nas monitorias foram 

criadas: 1- alunos que frequentaram menos de 3 monitorias; e 2- alunos que 

frequentaram 3 ou mais monitorias. 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A importância da monitoria universitária excede o caráter de um título, seja no 

aspecto de ganho mental do monitor, seja na relação contributiva aos discentes 

monitorados e, especialmente, na relação de permuta entre docentes da disciplina e 

os discentes monitores (MATOSO, 2014). Nesse sentido, a monitoria permitiu ao 

monitor uma compreensão aprofundada da Anatomia Vegetal, aproximação do âmbito 



 

 
 

acadêmico, maior consciência sobre as capacidades e dificuldades em transmitir 

conhecimento e nas relações interpessoais, além da melhoria no currículo. A maior 

dificuldade vivenciada foi a transmissão do conteúdo aos alunos da disciplina, devido 

à gagueira e insegurança no início do processo. Além disso, a correção semanal dos 

relatórios foi algo que demandou um tempo elevado, porém também permitiu melhora 

na organização do tempo do monitor. 

Em relação ao desempenho acadêmico, o número de alunos que frequentaram 

de 0 a 2 monitorias foi superior aos que foram 3 ou mais vezes (Tabela 2), o que indica 

baixa procura das monitorias. Além disso, essa procura se concentrou próxima as 

atividades avaliativas. Mesmo com a baixa frequência, os alunos que frequentaram 3 

ou mais monitorias apresentaram maior índice de aprovação e média final maior aos 

que foram pouco assíduos (Tabela 2). O percentual de reprovação foi alto (42,86%) 

principalmente para alunos que escolheram um curso que lida ativamente com o 

estudo de plantas.  

 

                                     Frequência nas monitorias 

Categorias < 3 monitorias ≥ 3 monitorias 

Número de alunos 23 19 

 

                                           Relação frequência x aprovação 

 

Categorias < 3 monitorias ≥ 3 monitorias 

Número de alunos aprovados 9 15 

Número de alunos reprovados 14 4 

 

                                    Médias finais 

 

Categorias Alunos pouco assíduos (<3) Alunos assíduos (≥3) 

Média 4,58 6,39 

 

                                    Percentual de aprovação 

 

Categorias Aprovados Reprovados 

Percentual  57,14% 42,86% 

Tabela 2 - Desempenho acadêmico dos alunos de Engenharia Florestal em Anatomia Vegetal no primeiro 

semestre de 2019.   

 



 

 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Lei Federal nº 5540, de 28 de novembro de 1968 (BRASIL, 1968) incumbe 

as Universidades a criação da função de monitor para alunos do curso de graduação. 

Desde a sanção dessa lei diferentes trabalhos têm demonstrado a eficiência das 

monitorias na aprovação de alunos em diversas disciplinas, assim como um grande 

ganho acadêmico para o aluno monitor. O presente trabalho corrobora esse papel 

formativo e informativo da monitoria, demonstrando maiores índices de aprovação 

para alunos da Engenharia Florestal da Universidade Federal de Jataí que 

participaram de um número maior de monitorias.   
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Resumo:  Esta  pesquisa  analisa  “ Seven Seconds”  uma  composição  musical  e          
apresenta  a  discussão  de  um Videoclipe  que  trata  de  vários  assuntos,  dentre  eles:  a               
questão  do  tempo,  da  existência  humana,  da  violência  contra  as  minorias,  a             
negação  dos  direitos  humanos  e  sociais,  a  exclusão  do/a  negro/a,  perseguição  por             
questões  de  gênero,  entre  outras.  “ 7  Seconds "  é  uma  canção  composta  por             
Youssou  N’Dour  e Neneh  Cherry , Cameron  McVey  e  Jonathan  Sharp ,  lançada  em             
1994  como  um single  realizado  por Youssou  N'Dour  e  Neneh  Cherry .  A  música              
consegue  expressar  sentimentos  humanos  como  poucas  formas  de  expressão          
consegue.  O  objetivo  é  demonstrar  que  a  mesma  música  foi  apresentada  com             
finalidade  contestativa  e,  em  três  momentos  históricos  diferentes  (1994,  2005  e            
2013),  por  intérpretes  diferentes  em  cada  um  deles,  servindo  de  manifestação  e/ou             
grito  de  alerta.  Os  resultados  apontam  que  a  música  tem  o  poder  de  ultrapassar               
barreiras  geográficas,  linguísticas,  raciais,  étnicas,  simbólicas,  sociais  e  culturais          
entre  outras  e  une  os  sentimentos  das  pessoas  em  torno  de  uma  causa,  neste  caso                
a  condição  das  minorias  frente  as  situações  de  discriminação  e  violência,  situação             
que  segundo  Bourdieu  (2002)  tem  gerado  a  aceitação  do  feminino  incorrendo  n a             
manutenção   de   poder   do   masculino   sobre   o   feminino   nas   relações   abusivas.   
 
Palavras-chave:   Educação.   Música.   Humanidade   

 

Introdução    

 
 A  composição  “7  Seconds ”  é  um  bom  exemplo  da  aliança  entre  os  sexos               

para  expressar,  pela  música,  a  sensibilidade  humana  –  a  habilidade  de  homens  e              

mulheres  sentirem  em  relação  a  sua  condição  da  espécie  –  de  que  estamos  falando?.               

Da  condição  humana  ontológica  necessária  e  imprescindível  para  viver  no  mundo            

1  Graduanda  do  Curso  de  Pedagogia  UFG  e  membro  do  Grupo  de  Extensão  “Direitos  Humanos,  Educação,                 
Cidadania  e  Inclusão  Social  coordenado  pela  Profª.  Drª.  Suely  dos  Santos  Silva  docente  Adjunta  III  da                 
Universidade   Federal   de   Goiás.    E-mail:   stefanebarros42@gmail.com    e   suelysilvausp@gmail.com   
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social.  Como  afirma  Bourdieu  (1996)  A  arte  e  a  Sociologia  são  intercambiáveis  pelo              

fato  de  possuírem  o  mundo  social  como  referente.  Salienta  o  autor  “[...]  dada  a               

unificação  quase  perfeita  do  campo  artístico  e  da  sua  história,  cada  acto  artístico  que               

faz  época  introduzindo  uma  posição  nova  no  campo  “desloca”  a  série  inteira  dos              

actos  artísticos  anteriores”  (p.  190).  Dito  de  outra  forma,  a  música  une  povos,  o single                

“ Seven   Seconds ”   é   exemplar   neste   sentido,   pela   abrangência   escolhida   para   abordar.   

 

Desenvolvimento   

 

 A  música  “7  Seconds”  tem  como  objetivo  denunciar  a  condição  violenta  em  que               

a  mulher  vive  em  diferentes  culturas,  submetidas  de  inúmeras  formas  ao  poder  do              

julgamento  social,  muitas  músicas  fazem  denúncia  desta  condição  de  inferioridade.           

Recorrer  a  arte  para  publicizar  a  questão  é  necessário.  ”À  semelhança  de  qualquer              

objeto  cultural,  a  obra  de  arte  pode  fornecer  significações  de  nível  diferente  segundo              

a  grade  de  interpretação  que  lhe  é  aplicada;  [...]”.  (BOURDIEU,  2007,  p.30).  A              

variedade  de  imagens  apresentadas  em  cada  uma  das  interpretações  pesquisadas,           

tanto  nas  expressões  explicitadas  quanto  nas  entrelinhas,  vistas  no  cenário  ou            

mesmo  na  coreografia,  nos  remete  às  sutilezas  e  sensibilidade  possível  de  ser             

transmitidas   e   sentidas   por   meio   da   linguagem   musical/corporal.   

 

Fundamentos   Teóricos   

 

Com  grande  repercussão  em  várias  partes  do  mundo,  a  música  “ 7  Seconds "             

é  uma  canção  composta  por Youssou  N’Dour  e Neneh  Cherry , Cameron  McVey  e              

Jonathan  Sharp ,  lançada  no  ano  de  1994  como  um single  interpretado  por Youssou              

N'Dour  e  Neneh  Cherry .  A  música  consegue  expressar  sentimentos  humanos  como            
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poucas  formas  de  expressão  consegue.  A  pesquisa  demonstra  que  a  mesma  música             

é  apresentada  visa  a  contestação  social  e,  em  três  momentos  históricos  diferentes,             

nos  anos  de  (1994,  2005  e  2013),  cantada  por  intérpretes  diferentes  em  cada  um               

deles,  serve  de  manifestação  e/ou  grito  de  alerta.  Ela  também  ultrapassa  barreiras             

geográficas,  linguísticas,  raciais,  étnicas,  simbólicas,  entre  outras,  une  os  sentimentos           

das   pessoas   em   torno   da   causa   da   condição   feminina   de   discriminação   e   violência.  

As  trocas/intercâmbios/interações  simbólicas  é  bem  recebida  no  mundo         

musical,  conforme  Bourdieu  (1998)  são  elas  que  a  Arte  mais  usa.  Na  música  “ 7               

Seconds” ,  é  possível  refletir  e  perceber,  por  exemplo,  que  já  em  1994,  a  denúncia               

sobre  as  diversas  formas  de  violência  a  que  estão  submetidas  as  minorias  em  geral,  e                

às  mulheres  pertencentes  a  elas . A  novidade  é  que  para  Bourdieu  (2000),  as  formas               

de  abuso  de  poder  se  tornam  cada  vez  mais  sutis/simbólicas  e,  difícil  de  ser               

identificadas,  portanto,  difícil  de  ser  prevenidas.  As  sociedades  infelizmente  ainda          

têm  muito  que  lidar  com  as  consequências,  isto  é,  após  as  vítimas  terem  chegado  aos                

mais   profundos   graus   de   ataques.   

A  versão  gravada  em  1994  por Youssou  N'dour  & Neneh  Cherry ,  é             

contemporânea  de,  entre  outros  acontecimentos: 1)  Nelson  Mandela  se  tornava  o           

primeiro  presidente  da  África;  2)  08  de  Março  -  O  Presidente  da  Argélia  apelava  ao                

diálogo.  Realiza-se  em  Argel  uma  Manifestação  de  Mulheres  contra  o  terrorismo            

islâmico;  3)  30  de  maio  -  Na  carta  apostólica  " Ordinatio  Sacerdotalis ",  João  Paulo  II               

declarava  a  recusa  definitiva  da  Igreja  Católica  sobre  a  ordenação  de  mulheres.  A              

violência  contra  a  mulher  retratada  em  fragmentos  de  formas  de  expressão  artística             

ao  redor  do  mundo  se  intensificam  desde  então.  A  versão  de  2005  gravada  por               

Youssou  N'dour  &  Dido, contemporiza  com  os  seguintes  acontecimentos: 1) 22  de            

Novembro  -  A  política  alemã Angela  Merkel ,  líder  do  Partido  Democrata  Cristão,  foi              

eleita  chanceler  da  Alemanha.  Sendo  a  primeira  mulher  a  ocupar  este  cargo  na              
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história  do  país.  As  possíveis  fontes  de  inspiração  para  a  composição  de  " 7  Seconds "               

são  diversas,  sendo  também  realizada  no live  8  por  Dido  e  Youssou  N’Dour  no  ano                

de  2005,  no Hide  Park  em  Londres,  Reino  Unido,  com  público  recorde  e  enorme               

entusiasmo  e  interesse  do  público  pela  interpretação  de Dido . A  canção “7  Seconds”  é              

trilíngue: N'Dour  canta  em wolof ,  uma  língua  da  África  Ocidental,  e  em  francês  (além               

de  cantar  o  refrão  em  inglês),  e Cherry  canta  em  inglês. Youssou  N'Dour  é  um                

compositor,  intérprete  e  músico  senegalês  e  muçulmano,  nasceu  e  cresceu  no  bairro             

da   Medina   em   Dakar.   

 

Metodologia   

  

 A  pesquisa  foi  realizada  com  o  método  praxiológico  que  visa  os  aspectos              

relacionais  do  objeto  o  que  permite  conexões  entre  os  fatores  desencadeadores  e             

dialéticos  encontrados.  A  abordagem  metodológica  é  qualitativa  e  relaciona  os           

conceitos  de  campo,  ator,  estrutura  e habitus .  A  coleta  qualitativa,  bibliográfica  e             

filmográfica   em   vídeos   disponíveis   na   web.   

 

Discussão   dos   resultados  

 

Embora  a  temática  da  violência  explícita  e  simbólica  venham  sendo           

apresentadas  há  tempos,  ainda  assim,  o  contexto  não  mudou,  a  violência  se             

intensificou,  ultrapassou  gerações  e  vem  afetando  todos  os  estratos  sociais  e,  de             

acordo  com  Martins  (2013)  a  defesa  do  conceito  de  sociedade  exige  a  subjetividade              

do  ser  feminino,  do  ser  masculino,  das  diversas  formas  de  existência  do  ser  humano,               

da  sensibilidade  subjetivamente  encontrada.  Passados  mais  de  30  anos  do          

lançamento  da  primeira  versão  de  “7  Seconds ”,  infelizmente  vemos  crescer  a            
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necessidade  de  pesquisas  que  esclareçam  as  formas  explícitas  bem  como  as  mais             

escondidas  e  simbólicas  de  opressão  social  às  minorias,  revelando  as  formas  de             

poder  econômico  e  cultural.  A  violência  prossegue  no  cenário  atual  e,  ao  que  parece,               

tem  aumentado  em  diversas  regiões  do  mundo,  haja  visto  o  aumento  de  refugiados,              

imigrações   e   emigrações   que   estão   ocorrendo.   

 

Considerações   

 

 Os  resultados  até  aqui,  pois  a  pesquisa  está  em  andamento  e  visa  aprofundar  a                

investigação  os  desdobramentos  do  tema,  já  levantamos  que  “7  Seconds ”  inspirou            

uma  série  norte-americana,  com  filmagens  iniciadas  no  ano  de  2018,  com  muito             

sucesso  de  público.  O  tema  é  polêmico  e  abordá-lo  tem  sido  bem  aceito  tanto  nos                

shows musicais  quanto  na  série  televisiva.  O  estudos  apontam  que  a  música  tem  o               

poder  de  ultrapassar  barreiras  geográficas,  linguísticas,  raciais,  étnicas,  simbólicas,          

sociais  e  culturais  e  aproximar  as  pessoas  para  o  debate  de  um  tema  controverso               

como   é   o   caso   da   violência   de   gênero.  
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MONITORIA: FORMAÇÃO EM PROCESSO1 

                                           

SUSANE, Ferreira Gomes2; PINTO, Suely Lima de Assis3 

                                                                  

Palavras-chave: Aprendizado continuo. Formação integrada. Superação.  

                                                           

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O presente escrito tem por objetivo analisar o trabalho que realizei na monitoria, 

junto à universidade Federal de Goiás - Unidade Riachuelo, no curso de Licenciatura 

em Pedagogia, em que auxiliei na disciplina de Arte e Educação, que possui grade 

curricular 144 horas dividida entre aulas teóricas e práticas. 

 É importante salientar que estou como monitora desta disciplina a  três anos 

consecutivos, isso me possibilita comparar, a experiência adquirida nos anos 

anteriores com o ano 2019. Desta forma discorro sobre a monitoria deste ano, 

elaborando um paralelo com os anos anteriores, de forma a comparar as mudanças e 

permanências e o que mais  agregou de valor em aprendizagem tanto para mim, 

quanto para os colegas em que auxiliei.  

Desta maneira é importante compreender o que é monitoria.   Lins, et. al (2009, 

p. 01), tentam responder enfatizando que: “a monitoria é uma modalidade de ensino 

e aprendizagem que contribui para a formação integrada do aluno nas atividades de 

ensino,[...].” ou seja, é uma modalidade de ensino que contribui para formação por 

completo do aluno, fornece ao monitor competências necessárias à vida do futuro 

profissional, e a disciplina arte educação se constitui, pela minha percepção, em uma 

das disciplinas de mais importância na formação do futuro professor fornecer 

ferramentas para formar alunos críticos e conscientes, e poder contar com o 

laboratório para efetuar as práticas que auxilia na compreensão da teoria e da 

formação estética do futuro professor. 

 
1 Resumo revisado pela Arte educadora, Prof. Dr.ª Suely Lima de Assis Pinto,  
2 Técnica em Agrimensura (IFG/GO), graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí (UFG/GO) Jataí-Goiás, susane_pantera@hotmail.com 
3 Doutora em História da Arte (FH/UFG), Arte Educadora do Curso de Pedagogia da Universidade 
Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/GO), Jataí-Goiás, suelylimajatai@yahoo.com.br. 
 



 
Este resumo evidencia a base teórica utilizada para fundamentar este trabalho, 

na sequência os objetivos seguidos pela metodologia e resultados e discursões que é 

o momento que vai dialogar sobre a experiência adquirida durante a monitoria. 

Também analiso os pontos fortes e fracos que estão presentes na relação monitor 

aluno.   

                                                             

2 BASE TEÓRICA 

Para embasar o que será dialogado foram necessários alguns estudos teóricos 

com autores que defendem pontos importantes para este relato. Considerando 

inicialmente a monitoria como um processo de educação, analiso com Brandão(1998) 

este conceito, o qual ele afirma que existe mais de uma forma de educação, pois a 

mesma pode ocorrer dentro e fora da escola, evidenciando que os seres humanos 

são seres aprendentes, cujo aprendizado é natural e ocorre a todo momento, sendo o 

sujeito aprendente também um  produtor de cultura, e desta  cultura se faz sujeito, ou 

seja, a cultura está integrada à natureza humana e o indivíduo só se reconhece  a 

partir da cultura. 

Ao escrever sobre a monitoria os autores Lins et.al (2009) em seu texto “a 

importância da monitoria na formação acadêmica do monitor”, esclarece sobre o que 

é ser monitor e a sua relevância para a comunidade acadêmica, colocando a monitoria 

como suporte fundamental para o bom desempenho acadêmico.  

Os estudos demonstraram que atividades realizadas em um laboratório 

possibilitam contar com o espaço apropriado para formação da sensibilidade, pois são 

características necessárias ao futuro professor, sem este espaço se tornaria 

impossível uma boa formação. Desta forma Nogueira (2008, p.54) enfatiza que as “[...] 

experiências estéticas, adquiridas por meio das artes e da literatura, no intuito de 

formar profissionais mais articulados e sensíveis, capaz de oferecer a seus alunos 

diversas possibilidades de se conceber a realidade”, ou seja, por intermédio de  

espaços como  o Laboratório de Arte, se faz possível compreender na prática os textos 

teóricos e apreender como aplicar a teoria em sala, de modo a adquirir uma nova 

forma de ver o mundo, sendo mais sensível e crítico, características essenciais a um 

bom professor.  

Portanto a teoria estudada para este trabalho e a constante retomada teórica 

durante a monitoria, me levou a acreditar que o laboratório e a disciplina arte educação 



 
são de suma importância ao futuro professor, pois possui ferramentas para ensinar a 

atuar. O laboratório permite a experiencia estética, indo além de conhecer na teoria 

nas aulas teóricas este espaço e possível conhecer, experimentar, sentir parte 

constitutiva ao processo educativo do futuro professor.  

 

3 OBJETIVOS 

O presente escrito tem por objetivo relatar o trabalho realizado por mim como 

monitora, evidenciando a sua relevância  para a comunidade acadêmica e elaborar 

também  um paralelo com os anos anteriores. 

 

4 METODOLOGIA 

Para este trabalho adotou-se a pesquisa bibliográfica, como fortalecimento 

teórico da monitoria, a qual respalda o atendimento e a produção científica da 

monitora, conforme Gil (1946, p.44)  apresenta : “[...] a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros 

e artigos científicos.” Em outras palavras utilizei esta metodologia para apreender o 

conteúdo da disciplina que seria por mim repassado e escrever sobre a minha 

experiencia como monitora. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA  

Antes de iniciar o diálogo sobre a monitoria, conforme foi proposta na 

introdução deste trabalho, falarei um pouco sobre a experiência de poder participar da 

monitoria e comparar o meu desenvolvimento a partir dos três anos consecutivos 

como monitora. Neste contexto, uma das experiências que mais auxiliaram no meu 

processo de desenvolvimento foi a participação no evento Conepe, que este ano de 

2019 se configura na terceira participação. Essa participação, com base nos artigos 

apresentados, foi fundamental no meu processo de aprendizado como monitora. O 

primeiro trabalho que apresentei foi um banner no ano de (2017), cujo título era: “a 

arte como mediação da formação humana”, Souza; Gomes (2017) em que discorria 

sobre a experiência de ser monitor, e poder utilizar o espaço do Laboratório de Arte 

como auxilio à formação estética. Neste ano de 2017 eu era monitora voluntária e 

apresentei como coautora junto com a monitora remunerada. Em (2018) apresentei 

na modalidade oral com o título: “Monitoria: diálogo entre o  ensinar e o aprender”, 



 
Gomes (2018) que foi um a primeira apresentação realizada oral falando sobre a 

monitoria, acredito ter sido o ano que mais aprendi, pois pude evidenciar pontos 

importantes na apresentação oral.   

Partindo da ideia que monitoria é um jogo em que aquele que se encontra em 

uma fase mais avançada, contribui para que aqueles colegas que estão em fases 

menos avançadas melhorem seu desenvolvimento e consigam avançar de fase – 

analogia que vem a calhar para evidenciar o que é ser monitora – constatei que há 

uma grande dificuldade, principalmente no primeiro ano em que os/as alunos/as 

chegam na universidade e se deparam com as disciplinas de Fundamentos (Arte, 

Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, História da Educação e Sociedade, 

Cultura e Infância), que possuem uma pesada carga teórica, os alunos/ as alunas “se 

desesperam pensam que não vão conseguir” é então, nesse momento que a monitoria 

desenvolve um papel de relevância na compreensão desses temas em sua densidade 

teórica. 

Este ano o desafio foi ainda maior, pois a professora orientadora foi acometida 

de um problema de saúde, então eu alcancei uma dimensão diferente, ou seja, 

continuei acompanhando a turma e seguindo o plano de trabalho proposto, porém 

subsidiado por duas professoras ao invés de uma, a Suely Lima de Assis Pinto que é 

a professora regente da matéria e Paula Eliane Costa Rocha Martins, professora 

substituta. 

O privilégio de acompanhar esta disciplina por três anos consecutivos 

possibilitou uma compreensão sobre o que é ser professor o que acabou por alavancar 

o desejo de ser professora universitária, pois planejo entrada no curso de Mestrado 

em Educação da Regional Jataí, do qual, já sou aluna especial. 

Outro ponto importante nesse processo de aprendizado surgiu a partir de uma 

dificuldade dos alunos, o plágio. O Plágio foi um ponto negativo da monitoria 

constatado no primeiro semestre de (2018), para auxiliar os alunos na compreensão 

do trabalho científico, já no segundo semestre deste mesmo ano, foi realizado no dia 

31 de outubro 2018, por mim, monitora, em parceria com a professora Camila Vicente, 

sua estagiaria Yanna Lorena e a professora Suely Lima, um minicurso de metodologia 

científica e trabalhos acadêmicos para as turmas de primeiros anos matutino e 

noturno. Este curso  contribuiu para a compreensão por parte dos calouros sobre a 

escrita acadêmica, plágio, sites confiáveis para realizar pesquisa acadêmica, entre 



 
outros temas importantes. Após este minicurso decidimos junto com a orientadora que 

neste ano de 2019 este curso iria acontecer novamente, porém devido a sua 

relevância ocorreria já no primeiro semestre, e desta forma, ministramos, eu e a colega 

Yana Lorena, mais um minicurso que ocorreu no dia 21 de maio de 2019. Analiso que 

este ano o minicurso foi melhor que o ano anterior, pela experiência que já havia 

adquirido. 

Este minicurso referido anteriormente foi um dos pontos positivos deste ano, 

acolhemos os calouros com ele, já auxiliando com a nova escrita, e me colocando à 

disposição deles como monitora. Este semestre atendemos 90% da sala, notamos 

maior interesse por conta dos discentes, o que nos anos anteriores foi em torno de 

40%. 

As doze horas trabalhadas enquanto monitora 2019/01 foi dividida em: planejar 

atividades reuniões com professora orientadora; auxiliar os estudantes de baixo 

rendimento; auxiliar a professora em aulas  práticas e teóricas; auxiliar a professora 

no processo de verificação de aprendizagem (correção de provas e atividades, 

relatórios, etc.); auxiliar na organização de trabalhos e eventos acadêmicos 

(seminários, cursos, debates e sessões de estudo); auxiliar na orientação de  alunos 

em trabalhos e eventos acadêmicos (seminários, cursos, debates e sessões de 

estudo). 

Percebi dentre os dois anos anteriores como monitora que também acrescentaram à 

minha formação, este ano de 2019 foi ainda mais produtivo, com a ausência da 

professora pude estar mais autônoma para auxiliar meus colegas da melhor forma 

que consegui, não que os outros anos não tenha sido da mesma forma, porém pela 

ausência, me senti professora. Esse processo foi fundamental para que eu decidisse 

continuar meus estudos e fazer o mestrado. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após concluir este relato discorro que ser monitora foi  a melhor experiência 

que poderia ter enquanto universitária, com ela aprendi a lidar com situações 

adversas, que permeiam o universo do professor universitário, e a oportunidade 

acabou por lapidar vários caminhos da minha formação pessoal, a área da qual me 

constituí como monitora, me conduziu a uma paixão pela arte, vejo na pedagogia 

como o inicio para o que eu pretendo ser, irei procurar uma segunda graduação em 



 
Artes, e neste processo também farei o mestrado pois o meu desejo é ministrar aulas 

em universidade, podendo desta forma seguir o exemplo de minha orientadora, e 

inspirar mais alunas como eu a gostar e apreciar esta área do conhecimento. 

Ressalto que como monitora 2019/02 irei fazer um grupo de estudo para auxiliar 

melhor os colegas com a matéria, e um minicurso que auxilie a leitura e compreensão 

de textos acadêmicos e retirar deste ideias centrais é importante enfatizar que este 

minicurso foi solicitado pelos próprios  alunos, pois disseram ter dificuldade com a 

leitura acadêmica. 

Assim encerro minhas atividades acadêmicas na graduação na certeza de que 

a monitoria foi fundamental para minha formação, e reforço com isso a necessidade 

de continuidade desse tipo de bolsa acadêmica, pois é uma experiência que me 

motivou a ser professora. 
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1 INTRODUÇÃO 

A disciplina de Morfofisiologia de Plantas Forrageiras é ofertada nos semestres 

pares, anualmente, para o Curso de Zootecnia da Regional Jataí com carga horária 

de 64 horas e como disciplina obrigatória. 

Tem por objetivo estudar a morfologia interna e externa de plantas forrageiras 

(raiz, caule e folha), absorção e transporte de água, transpiração, nutrição mineral, 

fotossíntese e respiração, translocação de solutos orgânicos, crescimento e 

desenvolvimento, hormônios e reguladores de crescimento, morfogênese, 

adaptações fisiológicas a diferentes ambientes, reprodução por semente e 

propagação vegetativa, identificação de famílias, gêneros e espécies de plantas 

forrageiras e tóxicas aos animais e aspectos da ecologia de comunidades vegetais 

campestres. 

A ênfase dada à morfogênese de plantas forrageiras se deve ao fato de que o 

estudo do crescimento e desenvolvimento da planta forrageira, permite a aluno, futuro 

Zootecnista, compreender como a planta responde a diferentes situações e, assim 

conhecer como ocorre o desenvolvimento do pasto sob diferentes condições de 

ambiente e manejo, proporcionando base teórico/prática para a tomada de decisão no 

que tange ao manejo da pastagem e do pastejo. 

Ao mesmo tempo, a monitora é de extrema importância para os acadêmicos, 

pois proporciona maior troca de conhecimento entre aluno/professor e aluno/aluno. O 
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monitor reuni com o professor responsável pela disciplina para realizar definir o 

cronograma de atividades a serem desenvolvidas e que tem por objetivo maior auxiliar 

os alunos com dificuldade de aprendizagem na disciplina. 

 

                                                               

2 BASE TEÓRICA 

A monitoria acadêmica é uma ferramenta de apoio didático-pedagógico 

indispensável para a formação do aluno monitor e dos alunos monitorados, uma vez 

que o aluno monitor tem a chance de aprofundar os conteúdos ministrados na 

disciplina. Alguns alunos têm maior dificuldade de compreender o conteúdo ministrado 

pelo professor durante as aulas e, por isso, o monitor auxilia esses alunos durante as 

sessões de monitoria para que os mesmos possam entender as informações 

transmitidas transformando-as em conhecimento consolidado. 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) criou o programa de monitoria no ano 

de 2013 através da Resolução CEPEC nº 1190/2013, vinculada a Pró-reitoria de 

Graduação (PROGRAD) que em seu Artigo 11. diz que são atribuições do monitor: 

desenvolver o Plano de Trabalho elaborado em conjunto com o professor orientador; 

cumprir a carga horária semanal de doze (12) horas; auxiliar o professor orientador 

nas tarefas didático-científicas, na preparação de aulas e trabalhos e no processo de 

verificação de aprendizagem; auxiliar os estudantes que estejam apresentando baixo 

rendimento na aprendizagem da disciplina; preencher em conjunto com o professor 

orientador o relatório final de monitoria. Além disso, em seu Artigo 2º diz descreve 

alguns dos objetivos do projeto de monitoria proposto que são: ampliar a participação 

dos estudantes de graduação nas atividades de ensino e de aprendizagem na 

Universidade; contribuir para a melhoria dos cursos de graduação; desenvolver 

capacidades de análise e crítica, incentivando o estudante monitor a adquirir hábitos 

de estudo, interesse e habilidades para a docência, aprofundar conhecimentos 

teóricos e práticos na disciplina que estiver atuando como monitor. 

Frison e Moraes (2010) apontam que, com o desenvolvimento da monitoria, o 

aluno tem a oportunidade de se tornar mais autônomo, sabendo se posicionar frente 

à determinadas situações que envolvam o aprendizado. Portanto, o aluno monitor 



 
 

desenvolve habilidades importantes para sua vida profissional futura como 

independência para estudar, construir projetos pessoais, encontrar maneiras para 

superar as dificuldades, estabelecer e cumprir metas. 

Segundo Costa (2006) a morfogênese de uma planta forrageira pode ser 

definida como a dinâmica de geração (genesis) e expansão da forma da planta 

(morphos) no tempo e no espaço. A programação morfogênica, cuja taxa é 

dependente da temperatura, determina o funcionamento e o arranjo dos meristemas 

em termos de produção e taxas de expansão de novas células as quais, por sua vez, 

definem a dinâmica de expansão dos órgãos, folha, internódio e afilho ou perfilho e as 

exigências de carbono e nitrogênio necessárias para ocupar os correspondentes 

volumes de expansão. 

O estudo da morfogênese das plantas forrageiras na disciplina de 

morfofisiologia de plantas forrageiras proporciona conhecimento básico sobre a planta 

e seu desenvolvimento permitindo que os alunos tenham melhor compreensão das 

técnicas de manejo do pastejo, facilitando a aprendizagem na disciplina subsequente, 

de Forragicultura e Pastagens e que, determina a capacidade do aluno atuar com 

competência em sistemas de produção a pasto. Portanto, esse conteúdo deve ser 

muito bem trabalhado para que o alunos não tenham dificuldade em conteúdos que 

dependem do conhecimento prévio da morfogênese. 

Finalizando, o estudo e a avaliação das respostas morfogênicas das plantas 

forrageiras tropicais renovam sua importância e assumem papel central no 

entendimento e planejamento de estratégias e práticas de manejo do pastejo, uma 

vez que definem os limites de flexibilidade e de uso tanto de plantas como de animais 

na composição de sistemas de produção animal em pastagens (FISCHER, et al. 

2016). 

                                                        

3 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência vivenciada como 

monitora da disciplina de Morfofisiologia de Plantas Forrageiras e dar ênfase na 

importância do estudo da morfogênese de plantas forrageiras. 

                                                                   



 
 

4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato das experiências vividas por uma acadêmica de 

Zootecnia no desenvolvimento das atividades de monitoria na disciplina de 

“Morfofisiologia de Plantas Forrageiras”, durante os meses de agosto a dezembro de 

2018. 

No início do semestre foi elaborado um cronograma junto a professora 

orientadora para definir as atividades a serem executadas. As monitorias foram 

ministradas em horários alternados às aulas da disciplina completando as 12 horas 

semanais. Nas aulas práticas o material era preparado com antecedência e durante a 

aula acompanhava-se a professora para auxilia-la nas atividades propostas. 

No início da disciplina foi proposto aos alunos a montagem de um herbário com 

exsicatas de leguminosas, poaceas e plantas tóxicas no que contaram com o aluno 

monitor era tirar dúvidas sobre a identificação das espécies e procedimento 

necessário para a montagem adequada da exsicata. 

Além disso, o monitor auxiliou na correção das atividades propostas pela 

professora durante todo o semestre, como lista de exercícios, desenhos e relatórios. 

                                                            

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Com as atividades que foram propostas aos alunos durante o semestre pode-

se observar que, aqueles que realmente participaram da monitoria com interesse em 

aprender o conteúdo foram melhor avaliados na disciplina, comprovando a eficácia da 

monitoria para os acadêmicos que estão cursando a disciplina e também para o aluno 

monitor que aperfeiçoa seu conhecimento ministrando a monitoria, através da 

correção das atividades e ao tirar as dúvidas dos alunos, pois isso exige que o monitor 

esteja sempre estudando sobre os conteúdos ministrados na disciplina. 

Durante as aulas práticas de morfogênese os alunos colocaram em prática a 

teoria, identificando forrageiras com alongamento de colmo, pseudocolmo e folhas em 

crescimento, completamente expandida e em senescência, localizando o meristema 



 
 

apical, conseguindo visualizar as alteração estruturais e a morfologia da planta, 

facilitando a aprendizagem durante as monitorias.  

 O estudo e bom entendimento da morfogênese das forrageira permite que 

entenda-se que se deve priorizar os processos adaptativos das plantas ao pastejo, de 

forma que o padrão de resposta nas diferentes espécies possa ser semelhante 

(BARBERO, et al 2015) daí, a importância do conhecimento sobre a morfogênese de 

forrageiras durante a disciplina básica “Morfofisiologia de Plantas Forrageiras”. 

A experiência de ser uma aluna monitora foi muito positiva, não apenas pelo 

fato de consolidar o conhecimento sobre os conteúdos relativos a disciplina mas, 

principalmente, por ver os alunos interessados superarem suas dificuldades com o 

auxílio prestado pela aluna monitora. 

Além disso, sentiu-se a importância da busca por novas e diferentes formas de 

explicar conteúdos sobre os quais os alunos apresentaram dificuldades e, 

consequentemente, permitiu a descoberta de novas e diferentes formas de aprender. 

Ser aluna monitora proporcionou a compreensão de que há a necessidade de 

estudar continuamente, pois para fixar o conhecimento é preciso mantê-lo atualizado.  

Para finalizar, as atividades realizadas durante o período de monitoria como 

correção de atividades, monitorias, aulas práticas, reuniões com a professora, 

proporcionou grande aprendizagem para a aluna monitora.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A monitoria permitiu conhecimento sólido sobre a morfogênese de plantas 

forrageiras gerando capacidade de instruir alunos e gerenciar o manejo do pastejo 

das áreas de pastagem da própria fazenda escola aumentando o uso eficiente do 

sistema. 
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1 JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA 

A monitoria é uma forma para que o discente de qualquer curso possa colocar              

em prática suas noções pedagógicas e assim exercer um papel de auxiliar o             

professor a propagar o conhecimento de uma específica matéria, junto com o            

docente da disciplina, para os alunos que cursam aquela matéria.  
Nesse sentido, a monitoria tem um objetivo ambicioso que lhe é           
conferido pela legislação brasileira - Lei 5.540/68 da Reforma         
Universitária: preparar o futuro docente, tendo em vista o         
aprofundamento de conhecimentos e a melhoria da qualidade de         
ensino. A referida legislação pressupõe que a monitoria seja         
orientada pela qualidade, o que se depreende que essa atividade          
deva atender às exigências do ensino e da comunidade acadêmica e           
às transformações societárias impostas pelo processo de       
globalização.  (SANTOS, 2007, p. 70). 

 
A importância que encontramos no programa de monitoria acadêmica é que           

seu dever é cumprir dois principais objetivos, de acordo com Santos (2007, p.46):             

“iniciar o aluno na docência de nível superior e contribuir com a melhoria do ensino               

de graduação”. Conforme a autora ainda, 
a monitoria acadêmica é um programa de grande importância para a           
melhoria da formação universitária. É preciso dar-lhe o seu valor          
mediante políticas educacionais e institucionais efetivas, que lhe        

1 Resumo revisado pela professora orientadora de monitoria: Tatiana Diello Borges, no componente             
curricular Língua Inglesa.  
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Regional Jataí (UFG/REG), Curso de Letras Inglês. vtguimaraes@gmail.com. 
3 Professora Doutora do Curso de Letras Inglês, Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí              
(UFG/REG). tatiana.diello@gmail.com. 



 
 

garantam a sustentabilidade e a equivalência com outros programas         
direcionados a graduandos (SANTOS, 2007, p.46). 

 
Na Universidade Federal de Goiás, Regional, Jataí, especificamente, o         

Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação é normalizado pelo Conselho de            

Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, através da Resolução - CEPEC nº 1418.            

Conforme essa Resolução, o Programa de Monitoria apresenta os seguintes          

objetivos fundamentais:  
I) ampliar a participação dos estudantes de graduação nas atividades          
de ensino/aprendizagem na Universidade; 
II) contribuir para a melhoria dos cursos de graduação; 
III) desenvolver capacidades de análise e crítica, incentivando o         
estudante monitor a adquirir hábitos de estudo, interesse e         
habilidades para a docência; 
IV) aprofundar conhecimentos teóricos e práticos na disciplina que         
estiver atuando como monitor; 
V) incentivar a cooperação do monitor com o corpo docente e           
discente nas atividades de ensino/aprendizagem; 
VI) contribuir para a permanência dos estudantes nos Cursos de          
Graduação. 
 

Neste trabalho, procuramos examinar a relação entre os propósitos do          

Programa e a experiência da monitora bolsista de Língua Inglesa da Unidade            

Acadêmica Especial de Ciências Humanas e Letras (Doravante UAE-CHL). 
  
2 OBJETIVOS 

2.1. Geral 

- Averiguar se os objetivos do Programa de Monitoria foram atingidos no           

âmbito da Monitoria de Língua Inglesa da UAE-CHL em 2019/1. 

2.2. Específicos 

- Elaborar um relato de experiência da monitora bolsista de 2019/1; 

- Efetuar uma análise de cunho qualitativo com o propósito de observar           

os aspectos contribuintes da monitoria para o contexto da monitora          

bolsista; 

- Verificar se os dados do relato de experiência aproximam-se dos dados           

da Resolução analisada.  



 
 

 

3 METODOLOGIA 

O procedimento metodológico realizado foi a escrita de um relato de           

experiência elaborado pela monitora de Língua Inglesa da UAE-CHL em 2019, no 1º             

semestre. Após a escrita foi realizada uma análise qualitativa do relato a fim de              

entender como a monitoria influenciou na formação e prática pedagógica da aluna.            

Por fim, os dados levantados foram comparados com os propósitos do Programa de             

Monitoria, constantes na Resolução - CEPEC nº 1418, com o intuito de entender as              

igualdades e diferenças. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A princípio podemos perceber que a aluna menciona em seu relato a vontade             

de ter mais experiência em sua prática docente (“Nesse ano, decidi prestar            

novamente a prova para Monitoria de Língua Inglesa por ter acesso acerca de             

experiência na área da docência”) e contato com o corpo discente de Letras Inglês e               

Letras Português por meio do projeto de monitoria:  
O principal motivo para me inscrever novamente no projeto de          
monitoria é que seria mais uma forma de experienciar a docência,           
além do estágio obrigatório e o estágio como professora no Centro           
de Línguas, que são ofertados no curso de Letras Inglês. Já atuo            
como professora estagiária no projeto de extensão ‘Centro de         
Línguas’ na universidade, tenho contato com alunos de todas as          
idades, mas eu queria também ter contato com discentes do curso de            
Letras Inglês e Letras Português, então, me inscrevi novamente no          
projeto de monitoria.  
 

Tais aspectos evidenciados pela monitora são consoantes com os seguintes           

objetivos da Resolução - CEPEC nº 1418: I) ampliar a participação dos estudantes             

de graduação nas atividades de ensino/aprendizagem na Universidade; III)         

desenvolver capacidades de análise e crítica, incentivando o estudante monitor a           

adquirir hábitos de estudo, interesse e habilidades para a docência; IV) aprofundar            

conhecimentos teóricos e práticos na disciplina que estiver atuando como monitor;           



 
 

V) incentivar a cooperação do monitor com o corpo docente e discente nas             

atividades de ensino/aprendizagem. 

Em seu relato a monitora menciona também sobre como disponibilizou          

diversos horários durante a semana para que os alunos tivessem mais           

oportunidades para comparecer a monitoria, e também se disponibiliza virtualmente          

para que os discentes tirassem suas dúvidas “Se o professor usa, por exemplo, um              

ambiente virtual de aprendizagem ou recursos da internet, como e-mail, chat ou            

fórum, as atividades de apoio à aprendizagem dos alunos poderiam acontecer a            

distância.”(SANTOS, 2007, p.54) 

Tendo em vista que as disciplinas de Língua Estrangeira Inglês 1, 2, 3 e 4,               

ofertadas pelo curso de Letras Inglês tanto para alunos do próprio curso quanto para              

os acadêmicos de Letras Português, são as matérias que notamos maior dificuldade            

vinda dos discentes por parte do curso de Letras Português. Nas palavras da             

monitora: 
Antes de iniciar a monitoria, eu ouvia história de que os alunos do             
curso não procuravam ir na monitoria, mesmo tendo grandes         
dificuldades na disciplina de língua estrangeira inglesa, a qual eu iria           
ser monitora. Então, quando eu assumi a monitoria eu tentei ao           
máximo ir atrás dos alunos e me prontificar e disponibilizar todos os            
meus possíveis horários para que eles pudessem também ter essa          
experiência de serem orientados nos estudos por alguém além de          
seus professores na universidade.  
 

Assim, com a oferta de horários diversos, foi possível perceber que a            

quantidade de alunos frequentando a monitoria aumentou e, consequentemente, o          

número de reprovações ou dificuldades naquele semestre diminuiu. Nesse sentido,          

verifica-se que esta iniciativa da monitora vai ao encontro ao que se apresenta nos              

objetivos II e VI da Resolução - CEPEC nº 1418, a saber: II) contribuir para a                

melhoria dos cursos de graduação e VI) contribuir para a permanência dos            

estudantes nos Cursos de Graduação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
 

A monitoria, portanto, fomentou a experiência da aluna bolsista em relação à            

docência dando-lhe a oportunidade de colocar em prática o que aprendeu durante o             

seu curso de licenciatura em letras inglês, incentivou a cooperação com o corpo             

discente, contribuiu para a melhoria do curso de Letras Inglês e Letras Português em              

relação às dificuldades encontradas na compreensão da disciplina de língua          

estrangeira: inglês, e colaborou para a permanência dos estudantes desses cursos.           

Dessa forma, a experiência relatada pela monitora está de acordo com os objetivos             

II, III, IV, V e VI da Resolução - CEPEC nº 1418. 
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MONITORIA ACADÊMICA DA DISCIPLINA DE IMUNOLOGIA PARA O CURSO 
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1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O aluno representa no processo de ensino-aprendizagem um grande papel de 

agente colaborador, uma vez que os docentes não são os únicos detentores do 

saber. Além disso, propicia conhecimento a si mesmo ao construir seus próprios 

pensamentos acerca da monitoria acadêmica prospectando-se a futura carreira de 

docência e pesquisa (FREIRE, 2014; BACKES. et al, 2012).  

A disciplina em que se desenvolveu a monitoria requer conhecimentos sobre 

Bioquímica e Biologia dos tecidos. A disciplina de Imunologia ofertada ao curso de 

Enfermagem é ministrada no 3º período, com carga horária semestral de 60 horas. 

É uma disciplina que compreende vários tópicos, como propriedades da imunidade. O 

sistema imunológico é constituído por tecidos e órgãos linfáticos, células e moléculas. 

Envolve diferentes mecanismos: processamento e apresentação de antígenos, ativação 

do sistema complemento, resposta inflamatória e antiviral, resposta imune celular e humoral 

(ABBAS et al., 2019; BRASIL, 2014). 
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2. BASE TEÓRICA  

       As atividades do monitor dentro da universidade tem resultados positivos em 

um amplo espectro, pois é uma ajuda ao professor que ministra a aula, ao aluno 

que recebe auxílio na disciplina, mas especificamente ao monitor que interage com 

o professor e alunos tendo um enriquecimento quanto à didática e aos demais 

assuntos, promovendo uma cooperação mútua entre discentes, docente e monitor. 

Aliás, as experiências vividas na monitoria acadêmica são marcas que ficarão 

impressas no intelecto de quem tenha o privilégio de vivenciar essa realidade (Lins 

et al., 2009). 

Segundo Haag e colaboradoras (2008) “A monitoria é um serviço de apoio 

pedagógico oferecido aos alunos interessados em aprofundar conteúdos, bem como 

solucionar dificuldades em relação à matéria trabalhada em aula”.  

As Instituições de Ensino Superior (IES) tornam tal processo cada vez mais 

dinâmico e imprescindível, principalmente após a promulgação da Lei 5.540, de 28 de 

novembro de 1968, em seu Artigo 41 que promoveu a criação e funções atribuídas 

aos monitores dentro das IES, reiterada posteriormente pela Lei 9.394/1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (BRASIL,1968; BRASIL,1996; 

ANDRADE et al., 2018).  

 

3. OBJETIVOS 

Descrever os métodos que melhor colaboraram para melhorar o ensino-

aprendizagem da disciplina de Imunologia para o Curso de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí (UFG-REJ), bem como obstáculos 

encontrados durante o processo e os resultados alcançados com a monitoria. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se um de um relato de experiência sobre a monitoria acadêmica. Esta 

atividade possui duas modalidades: monitoria remunerada e a monitoria voluntária. As 

atividades foram desenvolvidas voluntariamente pelo monitor durante o primeiro 

período letivo de 2019, após prova de seleção e aceitação do projeto no Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFG-REJ. 

Em reunião com a orientadora, foi realizado o planejamento de atividades e a 



 
distribuição dos  horários, sendo a carga horária de no máximo 12 horas semanais, 

que podem ser distribuídas de segunda a sábado. Os horários de atendimento aos 

discentes matriculados na disciplina ficaram divididos em dois dias da semana 

(terças-feiras e quintas-feiras, durante a tarde e a noite, no Câmpus Riachuelo) por 

melhor condizer com os horários livres dos mesmos e do monitor. Em seguida, 

a Docente-Orientadora, apontou os pontos importantes da disciplina, destacando 

a importância do aprofundamento de saberes condizentes com a ementa da matéria. 

Nas monitorias ministradas para reforço da aprendizagem foram abordados os 

assuntos discutidos em sala, onde eram priorizados os tópicos que os discentes mais 

sentiam dificuldades ou tinham dúvidas, além da ênfase dada durante o processo 

pedagógico em aulas práticas.  

Os métodos didáticos utilizados para auxílio dos alunos na Enfermagem 

foram: monitorias individuais ou coletivas de acordo com a necessidade dos discentes; 

auxílio na produção de relatórios, referentes as aulas práticas ministradas, 

principalmente através da elucidação de dúvidas E auxilío na confecção de modelos 

didáticos, utilizando vários materiais (isopor, “biscuit”, tintas, palitos e outros) para a melhor 

absorção do conteúdo e entendimento por parte dos alunos das propriedades e 

estrutura celular e molecular do sistema imunológico que seriam realizadas e/ou 

explicadas em aula. 

A monitoria ainda foi responsável por auxiliar na manutenção da organização 

do laboratório, descontaminação e descarte de materiais com risco biológico e/ou 

químico de acordo com as normas de gerenciamento de resíduos adotadas no 

Laboratório de Imunologia Clínica – Curso Biomedicina (BRASIL, 2004; BRASIL, 

2005a; BRASIL, 2005b). 

 

5. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Com a monitoria pode-se vivenciar e, assim, perceber a sua importância, por 

diversos fatores, como por exemplo, a aproximação do exercício docente, realizar 

analise reflexiva sobre teoria e prática da disciplina, oportunizar a revisão dos 

conteúdos anteriormente aprendidos e fortalecimento do processo de aprendizagem. 

Notou-se ao iniciar as atividades uma exigência sobre conhecimento dos conteúdos 

ministrados na disciplina, a necessidade de uma nova postura frente aos alunos, 



 
assim como obter um pensamento mais crítico reflexivo e científico acerca de todo o 

processo, observando o cotidiano na sala de aula, de outro ângulo. 

Fez-se necessário o conhecimento prévio de gerenciamento de resíduos, em 

Biologia dos Tecidos, Bioquímica de Biomoléculas, Anatomia e Fisiologia. O foco da 

disciplina é dar a base aos conhecimentos de Imunologia e subsidiar o princípio das 

técnicas de diagnóstico imunológico de doenças infecciosas e autoimunes, para a 

interpretação dos exames de sorologia (técnicas de aglutinação, hemaglutinação, 

imunofluorescência, imunocromatografia, testes ELISA e outros). 

A Docente-Orientadora sempre esteve presente em todos os momentos das 

aulas práticas, tirando dúvidas e supervisionando os procedimentos realizados. Com 

a experiência obteve-se um bom relacionamento com a professora, sendo que a 

mesma sempre se encontrou disponível para dar apoio nas dificuldades encontradas 

no decorrer do semestre. É difícil conciliar as atividades da graduação, com as 

atividades da monitoria acadêmica, visto que o curso é em período integral e exige 

dedicação do monitor. Houve aprovação de 67% dos discentes da disciplina, sendo 

que 23% foram reprovados por média inferior a 6,0 e 10% por faltas.  

Observou-se também a dificuldade de conciliar os horários com os alunos da 

disciplina, levando em consideração que cada aluno tem uma rotina diferenciada, 

dessa forma, algumas vezes existe um conflito com relação aos horários 

estabelecidos, neste momento o uso de redes sociais se faz de grande valia, esses 

fatos prejudicaram a frequência dos discentes nos reforços de monitoria. O 

relacionamento com os alunos foi bom, visto que a atividade tem como finalidade 

contribuir para formação dos mesmos. 

 

6. CONCLUSÃO 

A monitoria proporcionou uma experiência singular com relação à atividade 

docente, contribuiu de forma positiva na formação acadêmica e profissional, não 

somente dos alunos, mas também do monitor, tendo a oportunidade de executar 

diversas tarefas que possibilitaram a consolidação do conhecimento de uma 

disciplina tão importante como a Imunologia. Foi uma experiência gratificante que 

pôde proporcionar uma nova visão com relação a prática docente, enriqueceu o 

currículo e bagagem teórico-prática do monitor. 
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