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 A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NA FORMAÇÃO DE FUTUROS 
PROFESSORES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA1                                          

 
LIMA, Adrielle Martins2;  

 
Palavras-chave: Projeto de Monitoria. Formação docente. Ensino-aprendizagem. 

                                                             

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 O seguinte trabalho tem como intuito expor um relato de experiência durante o 

período de participação do Projeto de Monitoria na disciplina de Políticas Educacionais 

no Brasil, sob orientação do docente Vanderlei Balbino da Costa, articulando com 

referenciais teóricos que ressaltam a importância do Projeto de Bolsa Monitoria dos 

Cursos de graduação UFG/Regional Jataí para a formação docente.   

O projeto de monitoria em diversas disciplinas é de extrema relevância pois 

propõe aos monitores vivências e experiências capacitando-os para o mercado de 

trabalho, melhorando o desenvolvimento intelectual, pessoal e profissional, além de 

aumentar o vínculo com a universidade e seus projetos, podendo formar um aluno 

autônomo, crítico e participativo.  

 Em relação a importância do projeto de monitoria para os demais alunos e 

professores é importante pois atende a comunidade acadêmica dando apoio e 

subsídios durante a graduação, tirando dúvidas dos alunos, instigando os mesmos a 

participarem ativamente dos eventos e projetos oferecidos pela Universidade e outros 

órgãos, além de que auxilia o professor no andamento e na efetivação da disciplina. 

Nota-se que, a monitoria é um mecanismo significativo para a preparação do 

docente, em que poderá colaborar para a melhoria da formação docente do futuro 

professor. 

                                                         

2 BASE TEÓRICA 
O programa de Monitoria nas universidades brasileiras foi iniciado a partir do 

advento da Lei 5540, de 28 de novembro de 1968, que fundiu com as normas de 

                                                           
1 Resumo revisado pelo orientador da disciplina de Políticas Educacionais no Brasil do Programa de 

Monitoria dos Cursos de Graduação UFG/Regional Jataí, Prof. Vanderlei Balbino da Costa, 
profvanderleiufg@gmail.com 

2 Bolsista do Programa de Bolsas Monitoria dos Cursos de Graduação. Universidade Federal de Goiás 
(UFG), graduanda do curso de Pedagogia, adriellemartins56@gmail.com, 2018. 



organização e funcionamento destinadas ao ensino superior, de acordo com Dias 

(2004): 

 
No Artigo 41, a referida lei estabelecia que as universidades deverão criar as 
funções de monitor para alunos do curso de graduação que se submeterem 
a provas específicas, nas quais demonstrem capacidade de desempenho em 
atividades técno-didáticas de determinada disciplina. (DIAS, 2004, p. 37). 

 

Conforme Dias (2004), o Programa de Iniciação à Docência iniciasse com o 

objetivo de possibilitar os primeiros passos em direção a um “Programa de 

Valorização do Docente no Ensino Superior”, com intuito de assegurar o 

aprimoramento do corpo docente em suas propostas, orientações e metodologias. 

 
Esse programa tem como objetivos maiores: despertar para a relevância do 
ensino e da formação de professores para o ensino superior e estimular 
professores a envolverem os estudantes de graduação no processo de 
ensino-aprendizagem, inserindo nesse contexto a pesquisa e a extensão 
(DIAS, 2004, p. 39). 
 

Ainda segundo a Lei 5.540/68 da Reforma Universitária, Pereira (s/d), relata 

que o principal objetivo é preparar o futuro docente incentivando o aprimoramento de 

conhecimentos e a melhoria da qualidade de ensino, pressupõe também que a 

monitoria deva ser de qualidade, em que deva atender às exigências do ensino-

aprendizagem destinada a comunidade acadêmica e às “transformações societárias 

impostas pelo processo de globalização”. 

Segundo Lins et al. (s/d), a monitoria é uma modalidade de ensino e 

aprendizagem que colabora para a formação integral do discente nos exercícios de 

ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação, em que, é um dispositivo que 

busca a melhoria do ensino-aprendizagem na graduação, propondo diversas práticas, 

metodologias e experiências pedagógicas, tendo como intuito proporcionar vivencias 

entre discentes e docentes com as atividades pedagógicas e didáticas estabelecidas 

pelos professores. 

De acordo com Lins et al. (s/d), afirma que as atividades de monitoria 

relacionam-se à uma ação extraclasse, que procura resgatar os problemas e 

dificuldades ocorridas dentro da sala de aula, podendo propor atitudes com objetivo 

de amenizá-las.  

Lins et al. (s/d), cita alguns fatores de suma importância que a monitoria 

proporciona, como por exemplo: ganho intelectual do monitor (aspecto pessoal); 



contribuição e subsídios oferecidas aos alunos monitorados; troca de conhecimentos 

entre professor orientador e aluno monitor; entre outros. 

 
O privilégio oferecido aos aprovados nos programas de monitoria torna-se de 
fundamental importância para a descoberta da vocação docente, evitando, 
assim, que no futuro, possa tornar-se um profissional descontente com a 
carreira escolhida [...]. 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 
(LINS et al., s/d, p. 02). 

 

De acordo com Matoso (2013), a atividade da monitoria é uma oportunidade 

para o discente expandir suas habilidades interligados à docência, podendo descobrir 

uma vocação pela docência aprimorando seus conhecimentos na área específica da 

disciplina regente escolhida, sendo capaz de colaborar com o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos monitorados.  

 

3 OBJETIVOS 

• Demonstrar a relevância da monitoria no processo ensino e 

aprendizagem dos acadêmicos em formação; 

• Destacar a importância da monitoria no processo de formação dos 

futuros professores nas licenciaturas; 

• Apontar as contribuições dos monitores na superação das dificuldades 

acadêmicas dos estudantes nos cursos de graduação;  

                                                        
4 METODOLOGIA 

O estudo trata-se de um relato de experiência junto a disciplina Políticas 

Educacionais no Brasil. Deste modo, lançamos mão da pesquisa qualitativa, aqui 

observada por Lüdke e André, (1986, p. 11), como "a pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento". 

 Nossa busca se fundamentou em pesquisa bibliográfica, utilizando de estudos, 

como dissertações, teses e obras que abordam a importância da monitoria no 

processo de formação dos futuros professores.  Assim, Gil (2008, p. 44), afirma que 

"a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado 

constituído, principalmente de livros e artigos científicos". 



Os pressupostos teóricos metodológicos utilizados na construção desse artigo 

foram de cunho exploratório, pois durante nossa inserção enquanto monitora, 

percebemos que há uma lacuna considerável a ser superada pelos acadêmicos ao 

longo de sua formação inicial nas licenciaturas. 

Em relação as atividades desenvolvidas no decorrer da monitoria, eu auxiliei o 

professor orientador no planejamento das atividades, na elaboração de slides, 

planejamentos, avaliações, nas correções de atividades, correção de produção 

textual, postagem de notas no sistema, pesquisas bibliográficas, entre outros.  

Auxiliei três estudantes de baixo rendimento, tirando as dúvidas e explicando 

questões principais dos textos da disciplina. Ajudando o orientador no andamento da 

disciplina, na elaboração das aulas teóricas e práticas, pesquisando vídeos, 

documentários, textos complementares, para melhor nortear as aulas. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados nos fizeram perceber que é da maior relevância o trabalho dos 

monitores no processo ensino aprendizagem dos acadêmicos nos cursos de 

licenciaturas. 

No decorrer da monitoria enquanto acadêmica do curso de pedagogia e futura 

professora, percebi que é da maior importância a monitoria para os acadêmicos que 

vão se tornar professores, uma vez que o monitor pode contribuir muito na superação 

das dificuldades durante sua formação. 

Os resultados obtidos neste estudo, nos levaram a refletir sobre a veemente 

necessidade de manter e ampliar programas desta natureza, considerando que parte 

dos estudantes necessitam de apoio pedagógicos no decorrer da sua formação 

acadêmica, intelectual e profissional. 

A disciplina contribuiu de forma positiva pois aumentou meu conhecimento 

referente à democratização da escola; na compreensão sobre a política educacional 

brasileira, incluindo a dimensão econômica neoliberal, no contexto da sociedade 

global; entre outros assuntos contemplados na disciplina que me fez refletir melhor 

sobre a educação e a política vigente 

 

6 CONCLUSÃO 
Durante nosso trabalho junto ao programa de monitoria na UFG temos 

constatado que é de grande importância o programa de monitoria, pois, os 



acadêmicos que por uma razão ou outra sente dificuldades em seus cursos, precisam 

de um apoio pedagógico, visando a superação das limitações encontradas no decorrer 

de seus cursos nas mais variadas áreas do conhecimento. 

No que diz respeito aos pontos positivos, a monitoria colaborou muito com 

minha formação acadêmica e pessoal, pois aprendi a fazer diversas atividades que 

posteriormente com a conclusão da minha graduação poderá servir de referência, 

como a elaboração de avaliações, correções de atividades, metodologias de ensino, 

aprimorando minhas habilidades, conhecimentos, compreendendo a importância do 

auxílio, da acessibilidade e da inclusão na educação, etc. 

Outros fatores relevantes ao longo da minha participação no projeto de 

monitoria na disciplina de Políticas Educacionais no Brasil, foi que aprendi bastante 

em relação aos aspectos didáticos e pedagógicos, principalmente com a socialização 

entre os discentes (monitorados) e o corpo docente, essa interação social, colaborou 

para o desenvolvimento da minha formação, em que pude articular as vivências, 

experiências, práticas e teorias aprendidas no decorrer da monitoria e da graduação. 
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RESUMO 

A monitoria em Ginástica 1 atende alunos dos cursos de graduação em Educação física 

com carga horária de 12 (doze), horas semanais e turmas de aproximadamente 35 (trinta 

e cinco) alunos de Bacharelado e 31 (trinta e um) da Licenciatura, todos do primeiro 

período, nas dependências do Núcleo de Práticas Corporais (NPC) do Campus Jatobá da 

Universidade Federal de Jataí. O objetivo deste estudo é relatar as atividades e 

experiências de monitoria vivenciadas no primeiro semestre de 2018 na disciplina de 

Ginástica 1. Com isso, foi possível, enquanto monitor, compreender e atuar no processo 

ensino-aprendizagem, adquirir um grande aprendizado e aprofundamento em relação aos 

conteúdos já aprendidos anteriormente. Foi estreitada também a relação com a docente 

orientadora. A monitoria tem se tornado um caminho primoroso, buscando atender alunos 

e levá-los a um maior contato com as práticas de docência, e tem se tornado ferramenta 

valorosa para que os alunos continuem buscando a sua melhor qualificação acadêmica 

após a graduação. 

Palavras chave: Monitoria. Ginástica. Processo ensino-aprendizagem. Docência  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de 

Jataí busca atender os alunos dos cursos de graduação, contribuindo assim para a sua 

permanência e para a sua qualificação acadêmica, além de colaborar para a melhoria dos 

cursos de graduação. As atividades buscam o desenvolvimento de capacidades analíticas 

e um entendimento crítico perante situações, além de ações que levem o aluno-monitor a 

um aprimoramento dos seus hábitos de estudo, visando a sua área de interesse e suas 

habilidades para a docência. Segundo Lins et al. (s/d, p 01) 

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 discente e docente e a vivência com o professor e como as suas 

atividades técnico-didáticas. 

Silveira e Lorentz (2016, p. 01) apud Assis et al. (2000) dizem que a monitoria 

requer conhecimentos ou habilidades, ou uma combinação de ambos, sobre o conteúdo 

curricular, onde são trabalhados pelo monitor com um determinado grupo de discentes. 

Deve haver certa sensibilidade do monitor na condução das atividades com o grupo para 

que ocorra o esclarecimento das dúvidas de forma espontânea, através de debates que 

busquem o melhor aproveitamento do tempo determinado às atividades de monitoria e 

uma melhor assimilação dos alunos aos conteúdos. Para Faria apud Silveira e Lorentz, 

(2006, p. 01), “ainda propicia mais um espaço para o aluno discutir suas dúvidas, fazer 

ou refazer exercícios, experimentos e assim ter sua aprendizagem mediada pelo monitor, 

que terá espaço junto ao professor”.  

Sendo assim, a monitoria em “Ginástica 1”, tem como objetivo ampliar o 

aprendizado e a vivência com as práticas de ginásticas, com a utilização de materiais da 

ginástica rítmica e da ginástica artística, e um maior aprofundamento quanto às técnicas 

e ao conhecimento teórico.  Com carga horária de 12(doze) horas semanais e turmas de 

aproximadamente 35 (trinta e cinco) alunos dos currículos de Bacharelado e 31(trinta e 

um) da Licenciatura, ambos do primeiro período, as atividades de monitoria ocorrem nas 

dependências do Núcleo de Práticas Corporais (NPC) do Campus Jatobá da Universidade 

Federal de Jataí.     

 

   

2. OBJETIVO 

 

O objetivo deste artigo é relatar as atividades de monitoria vivenciadas no 

primeiro período de 2018 na disciplina Ginástica 1 do curso de Educação Física, da 

Universidade Federal de Jataí, através da experiência com atividades pedagógicas, que 

visam auxiliar a aprendizagem dos alunos, buscando estratégias de motivação na 

aprendizagem, bem como mostrar a importância da monitoria no auxílio ao docente.  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

As atividades de monitoria foram realizadas sempre no período vespertino, 

através de agendamento prévio, e foram realizadas na sala de Lutas e Ginástica, do NPC, 

com as turmas de primeiro período (Bacharelado e Licenciatura) em Educação Física. 



Através de agendamento prévio, foi estipulado um número determinado de alunos para 

que ocorresse um melhor aproveitamento dos estudos, cada atendimento teve duração de 

uma hora, podendo este ser prorrogado caso fosse necessário e se não houvesse outra 

turma agendada.  

Foram realizadas atividades teóricas, através de debates que buscavam o melhor 

aprendizado do aluno e o raciocínio crítico sobre os temas estudados. Quando se tratava 

das atividades práticas, desenvolveram-se oficinas, onde se pode trabalhar os movimentos 

básicos da ginástica geral e acrobática, e a utilização de materiais característicos da 

ginástica rítmica. Trabalhou-se também atividades teórico-práticas decorrentes da 

história da Ginástica (Métodos Europeus da Ginástica).  

 

 

4. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Através do programa de monitoria da Universidade Federal de Jataí pode-se 

notar um aumento na interação do monitor com a docente orientadora e colegas de 

graduação. Em relação à docência, as atividades de monitoria proporcionaram ao monitor 

conhecer e vivenciar as atividades de planejamento e execução das atividades propostas 

nos planos de ensino da disciplina. 

O resultado das atividades de monitoria levou a um aprimoramento dos 

conhecimentos referentes à disciplina, e aumentou a minha certeza de ser a base da 

formação o alicerce para toda a construção de um profissional ético e competente. 

Enquanto monitor pude exercer o lado da docência, experimentando os sabores 

e dissabores da vida de um professor, onde foi perceptível a dificuldade perante, muitas 

vezes, o desinteresse dos graduandos; por outro lado, foi possível ver a evolução crescente 

em boa parte das turmas. Nas atividades pôde-se se notar que alguns graduandos traziam 

consigo medos em relação a algumas atividades práticas, porém, através da monitoria 

pode ser trabalhado esses medos, o que resultou em avanços neste aspecto. 

No que diz respeito à parte pedagógica, a monitoria auxilia e prepara o 

discente/monitor a ter uma visão de como funciona a “arte” de lecionar, através da 

elaboração do plano de trabalho e da vivência prática da parte pedagógica, deparando o 

discente/monitor com as dificuldades trazidas pelos alunos da disciplina. A partir daí, 

cabe a ele elaborar a melhor estratégia que busque sanar essas dificuldades e, com isso, 

motivar os alunos a sempre buscar mais o conhecimento.  



Assim como todo trabalho não foram só encontrados pontos positivos, pode ser 

notado algumas dificuldades na parte pedagógica, por não ter tido nenhuma vivência 

pedagógica anterior, pois não possuía a prática da didática; muitas vezes, sabia o 

conteúdo, porém, não sabia a melhor forma de compartilhar este conhecimento aos 

alunos, contudo, com ao passar dos dias, fui adquirindo experiência e essa dificuldade foi 

sendo superada.  

Com a experiência de monitoria e a breve vivência da prática docente, enquanto 

monitor, pude ter a certeza do caminho profissional que pretendo seguir, e que as 

competências da docência devem ser vividas de maneira integral para que possa se atingir 

seu papel principal que é a formação integral de profissionais capazes de ter uma visão 

crítico-participativa da sociedade que o cerca. 

Se o discente-monitor conseguir desempenhar um papel ativo nos processos de 

ensino-aprendizagem através da construção de seu próprio conhecimento e experiência 

ele poderá afirmar o seu aprendizado.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

O programa de monitorias da Universidade Federal de Jataí tornou-se um 

caminho valoroso que tem se consolidado cada vez mais com um instrumento para os 

estudantes da graduação terem uma segunda chance de vivenciar e aprofundar os 

conhecimentos já adquiridos, podendo assim facilitar aos discentes o seu desempenho em 

provas e trabalhos de outras disciplinas, ajudando na capacitação do monitor que também 

terá esse novo contato com a disciplina, a participação no programa de monitoria serve 

como incentivo para o aluno continuar a sua formação acadêmica após a graduação.   

A monitoria acadêmica é uma importante ferramenta de ensino-aprendizagem e 

na formação docente do aluno, pois de um lado encontra-se o professor com toda a sua 

experiência e de outro lado, o aluno sedento de novos saberes, tornando-se este momento 

de suma importância na formação de novos profissionais. 

 

REFERÊNCIAS  

Sobre o Programa. 2017. Disponível em: 

<https://monitoria.jatai.ufg.br/p/19870-sobre-o-programa>. Acesso em: 30 jul. 2018. 

LINS, Leandro Fragoso et al. A impôrtancia da monitoria na formação academica do 

monitor. 2009. Disponível em: 



<http://www.eventosufrpe.com.br/jepeX2009/cd/resumos/R0147-1.pdf>. Acesso em: 30 

jul. 2018 

 

SILVEIRA, Isabele Simões da; LORENTZ, Leandro Homrich. Monitoria da disciplina 

estatística básica . 2016. Disponível em: 

<http://publicase.unipampa.edu.br/index.php/siepe/article/viewFile/19258/7551>. 

Acesso em: 30 jul. 2018. 

 

 

 



 IMPORTÂNCIA DA MONITORIA ACADÊMICA NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM EM FISIOTERAPIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 1 

                                          

MONTAGNINI NETO, Aldair2; ARAÚJO, Daisy Vilela3 

       

Palavras-chave: Fisioterapia, massoterapia, monitor. 

                                                            

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O monitor é um estudante em formação que possui conhecimentos sobre um 

determinado assunto, sendo capaz de auxiliar outros alunos a se desenvolverem no 

processo de aprendizagem (ABREU e MASETTO, 1989), mas, não é suficiente ter 

domínio do conteúdo da disciplina e não conseguir passa-lo para outros alunos, o 

preparo do monitor como agente no processo de ensino deve vir acompanhado de 

orientação didática oferecida pela Instituição de Ensino Superior a qual está vinculado 

(ASSIS, 2016). O monitor tem direito a certificação de horas pelos serviços prestados 

podendo ou não ser remunerado (BRASIL, 2004). 

A disciplina de massoterapia é ofertada no 2° período do curso de Fisioterapia, 

marcando o início das disciplinas de núcleo específico, proporcionando o primeiro 

contato com terapias manuais. Possui carga horária dividida em aulas teóricas e 

atividades práticas, sendo 16 e 32 horas respectivamente, totalizando uma carga 

horaria de 48 horas. A ementa traz a história, definições, técnicas, efeitos, indicações 

e contraindicações dos diferentes tipos de massagem. Com objetivo de ofertar aos 

alunos a prática dos diferentes tipos de massagem e utilização da técnica como um 

recurso terapêuticos (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2011). 

                                                               

2 BASE TEÓRICA 

A monitoria é uma modalidade de ensino extraclasse, que fornece suporte 

técnico aos docentes, além de contribuir para a formação integrada do aluno nas 

atividades de ensino. Tem por finalidade contribuir e despertar interesse dos 

acadêmicos na atividade de docência, a fim de estruturar um amplo conhecimento 
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2 Acadêmico do curso de Fisioterapia UFG - Regional Jataí. netomontagnini@hotmail.com  
3 Docente do curso de Fisioterapia UFG - Regional Jataí. daisyaraujovilela@gmail.com 



além da sala de aula, colaborando para melhoria do ensino da graduação (ASSIS, 

2006; CAMPOS et al., 2009). 

O trabalho de monitoria deve ser compreendido como uma atividade de apoio 

aos discentes no processo de ensino e aprendizagem. Partindo de uma perspectiva 

de trabalho em equipe, envolvendo o docente, o monitor e os discentes que cursam a 

disciplina (CAMPOS et al., 2009). 

O discente é avaliado pelo seu desempenho em atividades avaliativas 

propostas pelo docente, sendo provas teórico/práticas, trabalhos, apresentações. 

Esta forma de avaliação visa observar o rendimento do aluno e sua aptidão a 

classificar, diferenciar e aplicar diferentes métodos de massagem, além de torna-lo 

apto a seguir no curso (ASSIS, 2006; CAMPOS et al., 2009).  

No artigo 13 do Regulamento do Programa de Monitoria dos Cursos de 

Graduação da Universidade Federal de Goiás/ Resolução - CEPEC Nº 1418 (2016), 

ressalta que no dever de monitores estes devem auxiliar alunos que apresentem baixo 

rendimento na aprendizagem da disciplina; auxiliar o professor em suas tarefas 

didático científicas; cumprir carga horário semanal de 12 horas, além de entregar um 

relatório final com as atividades realizadas no período de monitoria. 

                                                        

3 OBJETIVOS 

O presente trabalho descreve a experiência acadêmica do monitor da disciplina 

de Massoterapia, ofertada aos alunos do segundo período do curso de Fisioterapia – 

Regional Jataí, desenvolvida no segundo semestre de 2017. E o feedback dos alunos 

sobre os métodos adotados pelo monitor nas aulas.                                                                  

  

4 METODOLOGIA 

Este trabalho mostra a vivência de um acadêmico do Curso de Fisioterapia da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí como monitor da disciplina de 

Massoterapia. O monitor remunerado acompanhava todas as aulas teórico/práticas 

como forma de acompanhar o conteúdo ministrado pelo professor além de 

acompanhamento direto nas aulas práticas.  

Para avaliar o desempenho da monitoria optamos por desenvolver um 

instrumento em forma de questionário. Que possui 10 conceitos a serem avaliados 

pelos discentes, com notas de 0 a 5, o mesmo abrangia ambos os monitores, sendo 



necessário aos alunos especificarem o nome do monitor e em seguida as suas notas. 

Foi construído utilizando questões fechadas, descritas abaixo:  

1) Demonstra domínio sobre o conteúdo ministrado? 

2) Trabalha os conteúdos numa sequência articulada que auxilia o 

entendimento? 

3) Apresenta clareza na comunicação verbal? 

4) Relaciona os conteúdos com a prática social e profissional? 

5) Mantém um bom relacionamento com os alunos em sala de aula? 

6) Apresenta comportamento ético com os alunos em sala de aula? 

7) Responder seguramente as dúvidas feitas pelos alunos? 

8) Faz bom uso das aulas expositivas? 

9) Respeita o tempo de aula? 

10) Possui acessibilidade em horários extraclasse? 

Com as seguintes opções de resposta: 

1) Insuficiente 

2) A didática deve ser totalmente modificada. 

3) A didática foi satisfatória, mas poderia ser melhor. 

4) A didática correspondeu às expectativas. 

5) A didática foi além das expectativas e as dúvidas foram sanadas. 

                                                              

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As aulas aconteciam aos sábados pela manhã na Clínica Escola do de 

Fisioterapia, a turma foi subdividida nas aulas práticas pelo sistema em turmas A e B, 

partilhando em conjunto apenas a aula teórica. Essa divisão tem por objetivo melhorar 

a proposta metodológica. 

Em um desses acompanhamentos o presente monitor ministrou uma aula 

juntamente com outro monitor e ao final foi passado um questionário sobre o 

desempenho do mesmo na visão dos alunos discente. 

Durante as aulas práticas era notório o contentamento dos alunos em realizar 

as aulas, fazendo questionamentos, pedindo correções sobre a forma de aplicação 

das técnicas, o que facilitou a interação monitor – discente, fazendo com que os 

mesmos se sentissem mais abertos a solicitarem encontros para esclarecimentos em 

diversos conteúdos, além da própria dinâmica durante as provas.  



Esta vivência permitiu também aos monitores a oportunidade de ministrar uma 

aula sob a orientação da professora orientadora de um conteúdo relacionado a 

ementa do curso. Dos 50 alunos matriculados na matéria 37 responderam 

espontaneamente o questionário, correspondendo (74%) da turma. 

 

Os gráficos abaixo mostram um histograma de notas da turma. O histograma 

mostra as notas de 0 a 10 e quanto alunos tiraram essas notas (arredondando os 

valores), sendo possível ver também a média e desvio padrão de cada unidade. No 

último gráfico ainda é possível ver a taxa de aprovação na disciplina bem como 

discentes que reprovaram por média ou falta, e aqueles que fizeram cancelamento da 

disciplina. 

 



 

 A turma apresentou um ótimo rendimento na Unidade 1, mostrando uma 

mudança considerável na Unidade 2, isso se dá pela complexidade do conteúdo 

abordado nas últimas avaliações e também pela diminuição da procura de monitorias 

e encontros extraclasse. Porém o índice de aprovação foi alto (85,42%) o que é um 

bom fator pois grande parte da turma seguira com seus estudos em grupo ou 

individuais, os índices de reprovação por média e faltas foram consideráveis (10,42%) 

resultado da falta de comprometimento para com a disciplina e o rigor que a envolvia, 

sendo o monitor responsável pelo controle de frequência dos alunos, passando as 

listas de presença para a turma.  

O aluno que participa da monitoria se depara com vantagens pedagógicas, de 

um ensino mais ativo, interativo e participativo além de um feedback imediato, gerando 

então um maior domínio sobre o processo de aprendizagem. Situação essa perdida 

por alunos que não se interessam pela procura de conhecimento extraclasse, ou até 

mesmo daqueles que procuram os monitores dias antes de alguma avaliação na 

esperança de absorverem o conhecimento passando durante vários encontros 

(ASSIS,2006). 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ser monitor de uma disciplina é de um ganho extremamente gratificante, uma 

vez que estamos em contato direto com outros discentes, repassando um 

conhecimento mais fluido e direto sobre algum assunto. Além da troca de experiências 

do monitor quando foi aluno daquela disciplina. Auxilia também a aproximação do 

professor orientador aos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por ele, bem 



como a entrada indireta no mundo da docência, sendo este um dos objetivos do 

Programa de Monitoria. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

A Monitoria acadêmica, com todas suas características, constitui-se de uma

proposta que consiste em auxiliar o professor em suas atividades docentes em todas

as  etapas  do  processo  pedagógico,  fazendo  assim  com  que  o  aluno  tenha

possibilidade de ampliar seu conhecimento em determinada disciplina, despertando

seu interesse para o caminho da docência e área acadêmica, desenvolvendo suas

capacidades no campo do ensino (LOPES, 2005).

A disciplina de Fisioterapia Aplicada a Neurologia, possui uma carga horária

de 96 horas, ministradas em aulas teóricas e práticas (PROJETO PEDAGÓGICO

DO CURSO, 2011). Trata-se de uma disciplina com carga horária prática bastante

extensa,  se  tornando  necessário  o  acompanhamento  do  aluno/monitor  as  aulas

desenvolvidas pelo professor/orientador para fixar e relembrar detalhes inerentes a

execução das atividades e auxiliar nos desempenho das aulas. Posteriormente o

monitor  acompanha  os  alunos  durante  a  semana  nos  estudos  diários  para

treinamento das técnicas orientadas pelo professor/orientador.

O aluno que tem oportunidade de se tornar monitor, entra em contato com o

ensino em sala de aula de forma diferente do que já havia presenciado, pois assume

um ponto de vista voltado à docência. Assim, o programa de monitoria torna-se o

primeiro contato com a área acadêmica, agregando conhecimento junto ao professor

¹Resumo revisado pela Orientadora de monitoria Ana Claudia Antonio Maranhão Sá no 
componente curricular da área da Ciências da Saúde/Disciplina Fisioterapia Aplicada a 
Neurologia.
²Acadêmica  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG)  –  Regional  Jataí  curso  de  Fisioterapia.
alinerathissary@gmail.com;  leandraapleal17@gmail.com;  natannycaetano@hotmail.com;
francianeassis.m@gmail.com; kassouto@gmail.com.
³Docente  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG)  –  Regional  Jataí  curso  de  Fisioterapia.
ana.claudia.antonio@bol.com.br.
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orientador e alunos, despertando seu interesse para desenvolvimento de atividades

na área de pesquisa, melhorando seu desempenho profissional e pessoal.

2 BASE TEÓRICA

Segundo  Borsatto  (2006),  a  Monitoria  Acadêmica  está  prevista  na  Lei  n°

5.540,  de  28/11/1968, a  qual  “Fixa  normas  de  organização  e  funcionamento  do

ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências”. No

artigo 41, determina: “As universidades deverão criar as funções de monitor para

alunos do curso de graduação que se submeterem a provas específicas, nas quais

demonstram  capacidade  de  desempenho  em  atividades  técnicos  didáticas  de

determinada disciplina. Em parágrafo único, determina que “As funções de monitor

deverão ser remuneradas e consideradas título para posterior ingresso em carreira

de magistério superior”.

A atividade de monitoria no Brasil vem se colocando em evidência, visando

um remodelamento no ensino envolvendo diferentes aspectos para a qualidade do

ensino  e  contribuindo  com o  processo  de  aprendizado  dos  alunos  monitorados,

intensificando a relação interpessoal entre aluno e monitor pelo fato de existir um

contato direto e diário entre alunos e monitores (MATOSO, 2014).

Diante disso, destaca-se a relevância em aplicar um programa didático na

formação  dos  monitores,  na  tentativa  de  minimizar  os  dilemas  encontrados  na

prática  pedagógica,  e  fornecer  uma  preparação  eficaz  para  lidar  com  as

adversidades,  possibilitando,  a  contextualização  de  tudo  aquilo  que  a  didática

articula: uma abordagem multidimensional, que envolve aspectos técnicos, político

social e humano (CANDAU, 1986).

Dessa  forma  surge  o  Programa  de  iniciação  à  Docência  (PID),  também

conhecido como programa de monitoria, com atividade complementar nos projetos

de iniciação  da docência.  O programa está  presente  em diversas disciplinas  do

curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Jataí, dentre elas na disciplina de

Fisioterapia aplicada a Neurologia, sendo composta tanto por aulas teóricas quanto

práticas.  Para  as aulas de cunho teórico são utilizados materiais  atualizados de

metodologias  e  conteúdos  comuns  a  didática  atual.  Para  as  aulas  práticas  a



professora  orientadora  faz  uso  de  materiais  disponíveis  na  clínica  escola  de

fisioterapia  referentes  a  matéria  aplicada  a  neurologia  e  faz  demonstrações  de

manuseios,  técnicas, mobilizações,  mudanças de postura específicos da área de

Fisioterapia Neurológica em crianças, adultos e idosos.

A  fisioterapia  neurológica  apresenta  uma  abordagem  sistêmica,  com  o

objetivo  principal  de  investigar  incapacidades  e  prejuízos  motores  e  cognitivos

através de uma avaliação minuciosa, assim identificar o nível de funcionalidade do

paciente  para  posteriormente  resgatar  ao  máximo  possível  a  organicidade  dos

sistemas corporais que foram prejudicadas, a partir de uma fundamentação teórica e

a seleção de uma conduta direcionada (BERTOLDI, 2011; GAVIN et al., 2013).

Portanto o treinamento do ensino aprendizado nas atividades de monitoria

requer uma apresentação didático pedagógica que atenda às necessidades atuais

da iniciação à docência, que vão além das perspectiva meramente tecnicista, com

metodologias  tradicionais,  se  tornando  de  suma  importância  o  interesse  em

aprofundamento do conhecimento em todas as suas dimensões e encarada como

um momento que busca priorizar e reforçar todas as etapas do desenvolvimento em

sala de aula (FELÍCIO; OLIVEIRA, 2008).

3 OBJETIVO

Descrever a experiência vivenciada pelo monitor na disciplina de Fisioterapia

Aplicada a Neurologia, ofertada pelo curso de Fisioterapia da Universidade Federal

de Jataí.

4 METODOLOGIA

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

aluno/monitor em relação a monitora vivenciada na disciplina, na qual contemplou

como  integrantes:  cinco  acadêmicas  monitoras  selecionadas  do  Curso  de

Fisioterapia  para  conduzir  os  alunos  na  disciplina  de  Fisioterapia  Aplicada  a

Neurologia.

Foram acompanhados 33 alunos matriculados na disciplina de Fisioterapia



Aplicada  a  Neurologia,  sob  orientação  da  professora/doutora  responsável.  As

monitorias  eram  prestadas  em  cinco  dias  da  semana  e  quando  somadas  a

participação  nas  aulas  práticas  e  ao  planejamento  semanal  das  atividades  para

monitoria, somavam uma carga de 12 horas semanais para cada integrante.

5 RELATO DE EXPERIENCIA

A disciplina de Fisioterapia Aplicada a Neurologia pertence a matriz curricular

do curso de Fisioterapia – bacharelado da Universidade Federal de Jataí. É ofertada

no 7° período do curso e conta com uma carga horária de 96 horas/aula, sendo, 32

horas teóricas e 64 horas de atividades práticas. O conteúdo teórico foi ministrado

para  33  alunos  concomitantemente,  já  o  conteúdo  prático  foi  ministrado

subturmando os alunos em dois grupos de15 e 19 alunos.

O processo seletivo para a escolha do monitor, foi realizado por meio de uma

prova com questões abertas de casos clínicos relacionadas a disciplina e foram

classificados  os  cinco  alunos  que  obtiveram  o  melhor  desempenho,  com  nota

superior a seis.

Como se trata de uma disciplina com uma grande carga horaria prática, a

presença de um monitor facilita o processo de aprendizagem uma vez que está ali

para transmitir, elucidar e esclarecer conteúdos que não foram compreendidos de

alguma forma pelos alunos.

Foi observada uma frequência relevante na procura da monitoria pelos alunos

que realizaram a matéria, demonstrando o interesse pelo que foi estudado em busca

de aperfeiçoamento  da prática  e  de conhecimentos  adjacentes  a  ela.  Dentre  os

alunos,  houve  participação  de  100%  da  turma,  sendo  que  1%  compareceu

eventualmente e 99% compareceram assiduamente. 

Durante minha experiência como monitora foi  possível conquistar uma boa

relação com os alunos, a qual resultou em desfechos satisfatórios se tratando do

desempenho  dos  discentes  durante  o  semestre,  o  acompanhamento  das  aulas

teórico  práticas  ministradas  pelo  professor/orientador  os  alunos/monitores  pode

aprofundar conteúdos previamente vistos. Dessa forma, acredito que conseguimos

contribuir com os alunos para sanar as possíveis dificuldade em relação a matéria



trabalhada  na  sala  de  aula.  Assim destacamos a  importância  das  atividades  de

monitoria em benefício a todos os envolvidos e na inserção da vivência prática em

sala de aula, auxiliando em relação aos conteúdos teóricos/práticos, discussões e

reuniões, processos avaliativos e iniciação científicas.

Foi  possível  também agregar  uma aproximação prática para o começo de

uma vida profissional vivenciando de perto os processos de ralações interpessoais,

favorecendo meu crescimento pessoal e acadêmico, ao tecnicismo, para auxiliar na

seleção  de  métodos  pedagógicos  efetivos  e  aprofundamentos  teórico,  além  de

colaborar para a compreensão da dimensão político-social inerente a cultura em que

pertenço.

Por essa razão foi de extrema importância investir em projetos de melhoria da

pratica de ensino, na busca de uma transformação do discente em direção ao futuro

desempenho docente, através da integração de saberes adquiridos e experiências

acumuladas,  enfatizando  uma  reflexão  mais  ampla  acerca  de  todo  o  conteúdo

desenvolvido.

6 CONCLUSÕES/ CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se  que  o  desempenho  da  monitoria  é  uma  oportunidade  do

aluno/monitor a refletir a agir com pró atividade em busca de desenvolver a aptidão

relacionada a função.

A experiência como monitora voluntária contribuiu para a construção do meu

conhecimento, e consolidação da execução prática, colaborando tanto na atuação

como graduanda de fisioterapia quanto no desempenho de futura docência. Por fim,

acredito que a monitoria contribuiu de forma generalizada a todos que participaram,

alunos/orientados,  alunas/orientandas  e  professora/orientadora.  Fortalecendo

habilidades  técnicas  no  desenvolvimento  de  suas  competências  e

consequentemente  dando  um  melhor  suporte  de  ensino  aos  alunos,  além  de

aprimorar no aluno/monitor uma postura crítica e reflexiva sobre o significado de

ensinar e aprender.
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MONITORIA DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I PARA OS/AS ACADÊMICOS/AS 
DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFG: RELATO DE EXPERIÊNCIA1 

 
OLIVEIRA, Aline da Silva2; THIAGO, Diovana Ferreira de Oliveira3 

 

Palavras-chave: Relato de experiência. Monitoria. História da Educação I. 

 

INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA 

A monitoria surgiu no final do século XVIII na Inglaterra através do método 

sistematizado conhecido por monitorial ou mútuo (PERES, 2005.) sendo difundindo 

em alguns países da Europa. Para Lancaster, os monitores, usando de poucos 

recursos, não tem o dever de corrigir tarefas, trabalhos, mas sim de orientar os/as 

alunos/as para que eles se corrijam. 

Devido ao exposto, considera-se que o programa de monitoria, de acordo com 

a Resolução UFG/CEPEC Nº 1418 Art. 1º, atribui os deveres do/a monitor(a): 

desenvolver o Plano de Trabalho elaborado em conjunto com o professor(a)  

orientador(a); auxiliar os estudantes que estejam apresentando baixo rendimento na 

aprendizagem da disciplina; auxiliar o professor orientador nas tarefas didático-

científicas; cumprir a carga horária semanal de doze (12) horas; preencher, em 

conjunto com o professor(a)  orientador(a), o relatório final de monitoria. 

A monitoria possibilita ao discente a oportunidade de tirar dúvidas sobre 

conteúdos vistos em sala, quando possivelmente ficaram algumas lacunas que não 

foram preenchidas pelo professor(a) durante as aulas. Em alguns conteúdos é 

necessário retomar conceitos anteriores e aprofundá-los, uma vez que o professor(a) 

entende que o aluno(a) já tenha esses conceitos internalizados. Há ainda alguns 

alunos/as que necessitam de uma monitoria diferenciada, é o caso dos acadêmicos 

da etnia Xavante, pois é necessário considerar suas vivencias culturais e experiências 

sociais.  

                                                           
1 Resumo revisado pela Orientadora de monitoria, professora Mestra Diovana Ferreira de Oliveira 
Thiago, no componente curricular da disciplina de História da Educação I. 
2 Voluntária do Programa de Monitoria. Universidade Federal de Jataí (UFJ), curso de Pedagogia. 
alinesilvaolilveira07@hotmail.com 
3 Professora auxiliar Mestra Diovana Ferreira de Oliveira Thiago da Universidade Federal de Jataí 
(UFJ), curso de Pedagogia. Diovana.ferreira@gmail.com 



Os alunos de etnia indígena do curso da Pedagogia, nos trouxeram um desafio 

social significativo, no sentido de ultrapassar as barreiras que impedem a efetivação 

de políticas afirmativas e inclusão sociocultural.  Esses alunos chegam à Universidade 

com dificuldades tanto nas habilidades acadêmicas, quanto na linguagem e na 

interação com a própria comunidade.  Nesse sentido, foi necessário repensar a 

monitoria em si, pois os alunos necessitavam de um auxilio maior comparado aos 

dos/as outros/as alunos/as. 

Já para o/a monitor/a, o Programa de Monitoria, é uma oportunidade para a 

iniciação à docência, pois ele desenvolve junto com o professor, atividades que irão 

lhe proporcionar conhecimentos referentes a carreira acadêmica, isto é, no que 

concerne a organização, plano de ensino e outras atividades. 

 

BASE TEÓRICA 
 

Utilizamos de algumas reflexões do autor e sociólogo Pierre Bourdieu, pois um 

dos objetivos é apresentar as dificuldades vivenciadas pelo(a) monitor(a), e, também 

expor que o discente em sua maioria, não carrega um certo Capital Cultural valorizado 

socialmente, principalmente por aqueles que estão fora dos cursos que portam de 

certo status social. Existem uma série de capitais que não fazem parte do capital 

econômico que é o mais comum (dinheiro). Tem efeitos sociais, determinadas formas 

de relação social, de construção de legitimidade, que não são dadas somente pela 

posse de dinheiro. 

A compreensão de que os mecanismos sociais têm um funcionamento social 

sútil, difícil de perceber, pois ela constrói a nossa forma de perceber o mundo, ou seja, 

a trajetória define a percepção. É nesse sentido que os mecanismos perversos ficam 

invisíveis, funcionando como algo natural. Bourdieu (1992), aponta uma solução que 

é a de uma Pedagogia Racional no qual Nogueira e Nogueira (2007, p. 68) afirmam 

sobre isso: 
Na ausência de uma pedagogia racional capaz de neutralizar 
metódica e continuamente, da escola maternal à universidade, a 
ação dos fatores sociais de desigualdade cultural, a vontade 
política de dar a todas chances iguais diante do ensino só 
consegue triunfar sobre as desigualdades caso se arme de todos 
os lados os meios institucionais e econômicos. E 
reciprocamente, uma pedagogia realmente racional, isto é, 
fundada sobre uma sociologia das desigualdades culturais, 



contribuiria sem dúvida para diminuir as desigualdades diante da 
escola e da cultura. 
 

Dessa forma, evidencia-se a violência simbólica, que segundo BOURDIEU, 

1992. “[...] se manifesta sob a forma de um direito de imposição legítima, reforça o 

poder arbitrário que a estabelece e que ela dissimula.” Ou seja, daquilo que está sendo 

valorizado num determinado momento histórico e contexto social. Aqueles que são 

portadores dos outros conteúdos ou conhecimento se veem diminuídos. 

Partindo disto, este resumo irá trazer reflexões macrossociais perante o 

desempenho acadêmico de alunos que buscaram atendimento junto aos trabalhos de 

monitoria. 

 

OBJETIVOS 
 

• Relatar as experiências e atividades que foram desenvolvidas durante a 

monitoria no primeiro semestre de 2018 junto à disciplina de História da 

Educação I do curso de Pedagogia, especialmente aos alunos da etnia 

Xavante; 

• Avaliar a contribuição do Programa de Monitoria para a formação docente dos 

monitores/as; 

• Ressaltar a importância da monitoria e sua contribuição para o rendimento de 
alunos/as ingressantes na Universidade; 

• Contribuir para as ações afirmativas da UFG/Inclui a partir do atendimento 
individualizado e adaptativos dos/as alunos/as Indígenas e/ou Quilombolas. 

 

METODOLOGIA 

 

Durante o desenvolvimento do plano de monitoria, foi relatado pela professora 

que os/as alunos/as estavam com dificuldades em se situarem no contexto histórico. 

Por este motivo utilizamos de uma experiência anterior realizada com considerável 

êxito pelo Prof. Mestre Alan Ricardo Pereira Duarte. 

O plano consistia em trazer para os/as alunos/as alguns conceitos, a partir do 

Dicionário de Conceitos Históricos (SILVA, Kalina Vanderlei e SILVA, Maciel 

Henrique) para cada conteúdo estudado. Percebemos com esse exercício uma melhor 



assimilação dos contextos e relações entre eventos históricos, o que é fundamental 

na disciplina. 

Citamos como exemplo o módulo em que discutimos a educação na Idade 

Média, em que foram trabalhados os seguintes conceitos: Feudalismo, Servidão e 

Cristianismo. Ressaltamos que estes conceitos estavam ligados aos conteúdos 

previstos na ementa da disciplina e foram, previamente, aprovados pela professora. 

 Outra metodologia adotada, foi a de registrar em caderno os dias em que foram 

solicitados a monitoria, quais foram as dúvidas e quais os horários de disponibilidade 

do discente(a). Dessa forma, foi possível diagnosticar as maiores dificuldades e 

dúvidas mais recorrentes, direcionando o trabalho para tais questões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES/ RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Quando iniciamos as atividades houve a apresentação em sala dos monitores 

aos alunos e foram definidos os horários da monitoria. Já de início alguns alunos 

demonstraram interesse em participar da mesma e afirmaram acreditar nos benefícios 

acadêmicos oriundos desse acompanhamento. Para além da monitoria regular, a 

professora orientou para que eu acompanhasse o aluno da etnia Xavante em horário 

específico. Da mesma maneira o monitor principal (remunerado), ficou responsável 

pelo acompanhamento das alunas com deficiência auditiva. 

Essa organização visava um atendimento individualizado dos mesmo perante 

as dificuldades de adaptação e a necessidades de ações inclusivas para estes alunos. 

Buscamos relatos de outros monitores sobre como eles estavam realizando esse 

acompanhamento e a partir dos relatos tivemos algumas ideias de como adaptar e 

relacionar as atividades de monitoria de forma que, esses alunos fossem atendidos 

em suas necessidades específicas. 

 
CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Atesto que as atividades de monitoria têm efeitos positivos para o/a 

universitário, principalmente para os/as ingressantes. Cabe ao monitor/a ajudar nesse 

período de adaptação. 



Os alunos/as de outras etnias necessitam se sentir acolhidos pela 

Universidade, pertencentes a ela. Visto que estes não estão ligados à nossa cultura e 

grande parte dos/as alunos/as desconhecem ou mesmo ignoram este fato. 

Neste período, percebemos ainda, as contribuições da monitoria para o 

crescimento acadêmico do monitor/a, que neste cenário já vivencia momentos e 

contextos da carreira docente. 
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VIVÊNCIAS DE MONITORIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS SERVIÇO DE SAÚDE 
MENTAL1 

 

PEREIRA, Aline Gonçalves2; LUIZ, Angela Rodrigues3. 
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1 JUSTIFICATIVA 
A monitoria nas disciplinas de estágio tem se configurado como um apoio 

pedagógico aos acadêmicos do Curso de Educação Física, modalidade bacharelado, 

que adentram o serviço de saúde, em especial, no Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) e nas Residências Terapêuticas (RT). A disciplina Estágio II é ofertada no 

sétimo período aos acadêmicos do referido curso. 

O estágio aproxima o acadêmico da realidade de trabalho e possibilita 

reconhecer diversificados campos de atuação profissional. Esta experiência permite 

ao acadêmico identificar suas habilidades e o domínio de conteúdos aos quais foi 

apresentado no decorrer das disciplinas acadêmicas. A monitoria de disciplina pode 

minimizar possíveis descompassos, uma vez que estabelece diálogo entre os pares, 

seguidos da intervenção docente para ressignificar as aprendizagens na disciplina. 

Neste semestre letivo, na condição de monitora de disciplina, acompanhei as 

aulas em campo de estágio, procedi a leitura e estudo dos textos, atendi acadêmicos 

para sanar dúvidas sobre a elaboração de planos de aulas, e auxiliei, junto à 

professora,  na elaboração do Relatório Final de Estágio e nas intervenções no CAPS 

e RT. 

 

2 BASE TEÓRICA 
O Transtorno Mental é uma doença caracterizada com manifestações 

psicológicas como alterações na forma de pensar, sensação de angústia, causando 

                                                           
1 Resumo revisado pela Profa. Dra. Angela Rodrigues Luiz, que ministrou a disciplina de Estágio II, no 

Curso de Educação Física, modalidade Bacharelado, na Universidade Federal de Goiás/Regional 
Jataí (UFG/REJ). 

2 Acadêmica do Curso de Educação Física, modalidade Bacharelado, UFG/REJ. Monitora na disciplina 
Estágio II no referido curso. E-mail: allynegoncalvesp2011@gmail.com 

3 Docente nos Cursos de Educação Física, modalidades Licenciatura e Bacharelado, UFG/REJ. E-mail: 
angela_rodriguesluiz@yahoo.com.br 



comprometimento no desempenho pessoal, familiar e pessoal. O Transtorno pode 

atingir pessoas de todas as idades e foi reconhecida como um problema na saúde 

pública desde o ano de 1996. A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta cinco 

diagnósticos de Transtorno Mental que estão entre as dez principais causas de 

incapacitação no mundo, correspondendo a 13% de depressão, 4% cde esquizofrenia, 

2,8% de distúrbios obsessivo-compulsivo, 3,3% os distúrbios afetivos bipolares e 71% 

relacionados ao alcoolismo.  

Em 1990 a Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, reconhece 

que o atendimento da psiquiatria no Brasil era de qualidade muito ruim, então faz a 

proposta de uma estratégia que transforme a Saúde Mental no âmbito do SUS através 

de portarias do Ministério da Saúde. De 1992 a 2001, houve a desinstitucionalização 

que permitiu ampliar a rede de ambulatórios de saúde mental, controle de 

hospitalização, a implantação de novos serviços e financiamentos. No ano de 2002 

houve a aprovação da Lei 10.216, que regulamentou o financiamento para 

implantação, expansão da agenda política para problemas que viriam a ser 

enfrentados e na rede de atenção psicossocial.  

A Política Nacional de Saúde Pública busca atenção à saúde mental, 

garantindo que as pessoas com transtornos mentais possam andar livremente pela 

cidade com os cuidados que a comunidade oferece. Busca também a expansão e o 

fortalecimento das redes hospitalares formadas pelo CAPS, Unidades Psiquiátricas e 

RT. Sobre o tema Barros e Salles (2011) ressaltam que 
tem como objetivos: reduzir de forma pactuada e programada os leitos 
psiquiátricos de baixa qualidade; qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-
hospitalar formada pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços 
Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais 
Gerais (UPHG); incluir as ações da saúde mental na atenção básica; 
implementar uma política de atenção integral voltada a usuários de álcool e 
outras drogas; implantar o Programa de Volta Para Casa; manter um 
programa permanente de formação de recursos humanos para reforma 
psiquiátrica; garantir tratamento digno e de qualidade ao louco infrator 
(superar o modelo de assistência centrado no Manicômio Judiciário) e avaliar 
continuamente todos os hospitais psiquiátricos por meio do Programa 
Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares (p.1781). 
 

De modo específico, sobre a Educação Física nos serviços de saúde, Watchs 

et al. (2016) aponta que a saúde mental foi o primeiro serviço de saúde a receber o 

profissional de Educação Física, antes mesmo da reforma psiquiátrica ocorrer. Eles 

não eram vinculados às secretarias de saúde, eram cedidos de outras secretarias 

como de esporte e lazer.  



A Reforma Psiquiátrica resultou mudança do modelo antimanicomial para o 

modelo de atenção psicossocial, e tem possibilitado o trabalho de vários profissionais 

de saúde na composição de equipes que atendem os usuários nos serviços de saúde 

mental. A ideia de trabalhar em equipe surgiu para promover a integração de 

desenvolvimento em relação à saúde-doença, exige muita determinação para que os 

objetivos propostos e discutidos possam ser alcançados. O trabalho da equipe 

multidisciplinar atende um número maior de usuários com um tratamento de melhor 

qualidade. 

3 OBJETIVOS 
 Dentre os objetivos da monitoria, destacamos: 

 Contribuir para a melhoria das intervenções do curso de Educação Física nos 

serviços de saúde; 

 Desenvolver o interesse do(a) estudante monitor(a) pelo estudo e leitura de 

textos acadêmico-científicos; 

 Incentivar a corporação entre docentes e discentes nas atividades de ensino e 

aprendizagem. 

 

4 METODOLOGIA 
Para a realização da monitoria foi necessário a realização de leituras a respeito 

da saúde mental para melhor entendimento dos assuntos abordados na disciplina. Foi 

necessário acompanhamento de algumas aulas de observação e regência para 

facilitar o esclarecimento das dúvidas dos acadêmicos. 

Os momentos de atendimento dos acadêmicos da disciplina aconteceram 

durante as aulas de Estágio II e por agendamento, sempre que existiam dúvidas e 

necessidade de apoio. 

 

5 RELATO DA EXPERIENCIA 
Esta disciplina de Estágio II no campo da saúde mental é de extrema 

importância, pois, prepara os acadêmicos enquanto profissionais da Educação Física 

para um novo olhar para esse campo de trabalho. Oportuniza pensar a importância 

do profissional de Educação Física na saúde mental e o quê pode ser feito para que 

o mesmo tenha seu reconhecimento e que possa abrir novas oportunidades de 

exercermos a nossa profissão. 



Nesta disciplina os alunos fizeram observações para criar vínculo com os 

usuários e descobrir o que poderia ser trabalhado para intervir na realidade deles. A 

partir disso, os acadêmicos montaram seus planos de aula e começaram a realizar 

suas regências. Era realizada a leitura de textos e discussão dos mesmos após a as 

aulas.  

Os textos que foram lidos no decorrer da disciplina fundamentaram a 

composição do relatório final. Trataram de conceituar os temas relacionados à saúde 

mental como esquizofrenia, reforma psiquiátrica, transtorno mental, loucura, políticas 

públicas, entre outros.  E também mostrar qual o papel da Educação Física nesse 

espaço de trabalho da saúde mental. 

Pude verificar que a relação dos usuários com os estagiários são de respeito, 

atenção, carinho. Os usuários que frequentam o CAPS variam entre crianças, jovens, 

adultos e idosos, são pessoas muito humildes, cada um carrega uma história de vida 

difícil. São sempre muito receptivos, atenciosos, tanto no CAPS como na RT, os 

funcionários também sempre são bem receptivos ao estágio promovido pelo Curso de 

Educação Física. 

O Estágio II exige uma leitura um pouco mais densa para a composição do 

relatório final, são leituras de vários artigos e temas relacionados ao campo da saúde 

mental e por isso houve um pouco de dificuldade da parte dos acadêmicos para a 

composição do mesmo. A monitoria os auxiliou nesse processo de composição do 

relatório através de explicações e leituras em conjunto com os acadêmicos, assim, 

tendo um resultado positivo. 

 

6 CONCLUSÃO 
A monitoria de Estágio II tem sido essencial para melhor entendimento dos 

textos e aprimoramento das regências. Os acadêmicos tiram as dúvidas em relação 

do que pode ser feito nas intervenções e como deve ser feito os relatórios e tem maior 

compreensão a respeito do conteúdo. A monitoria auxiliou na compreensão do 

conteúdo teórico e prático relacionado a saúde mental. 

Com o término da monitoria obtive resultados positivos em relação aos 

acadêmicos e a minha formação enquanto também acadêmica e futura profissional 

de Educação Física. Pude observar a dificuldade de cada um e me didicar aos estudos 

para poder melhor atender aqueles que apresentavam dúvidas. 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. 

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.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
Este trabalho constitui um relato de experiência das atividades de monitoria 

acadêmica realizadas na disciplina de Anatomia Humana ofertada aos cursos de 

graduação em biomedicina, licenciatura em ciências biológicas e psicologia da 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. As atividades eram praticadas com o 

esclarecimento de dúvidas sobre as estruturas anatômicas, através das peças 

cadavéricas, sintéticas e figuras ilustrativas, indicações de como assimilar o conteúdo 

de prática, orientações de como proceder nas provas práticas e auxilio com os 

estudos dirigidos entregue pela professora responsável pelas disciplinas. 

Para complementar este relato, após o fim do semestre foram calculadas as 

médias das notas e as porcentagens de aprovação nos grupos de alunos que não 

frequentaram e aqueles que frequentaram 2 ou mais encontros de monitoria.  

Consideramos que a monitoria em questão cumpriu com os objetivos 

propostos, sendo efetiva no auxilio pedagógico dos discentes e possibilitando uma 

experiencia satisfatória ao monitor e ao docente envolvidos. 

 

2 BASE TEÓRICA 
A Anatomia Humana é uma das disciplinas ofertadas nos semestres iniciais 

dos cursos superiores da área de saúde e da área biológica. É uma ciência descritiva 

que estuda as formas e as estruturas do corpo humano. O aprendizado na disciplina 

de anatomia humana é muito complexo, visto que a disciplina possui um vasto 

conteúdo e estruturas de todos os sistemas para serem assimilados pelos discentes. 

Assim, a aula prática expositiva é a metodologia mais utilizada para transmitir esse 

conhecimento. (GRIFFIN; CASHIN, 1989). 



Os docentes da disciplina de anatomia, de um modo geral valorizam a 

necessidade da aula pratica para o processo de aprendizagem dessa disciplina, além 

disso, para a maioria dos estudantes a aula prática é uma experiência instigante que 

estimula o aprendizado. (JONES, 1997). 

Nesse contexto, 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. 

A experiência da atividade da monitoria é uma oportunidade para o estudante 

aprovado nos programas de monitoria, uma vez que o aluno monitor irá desenvolver 

habilidades inerentes à docência, sendo capaz de descobrir ou não uma vocação 

pela docência. Além disso, o monitor tem a oportunidade de aprofundar 

conhecimentos na área específica e contribuir com o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos monitorados. (MATOSO, 2013) 

 

3 OBJETIVOS 
Relatar a experiência da monitoria da disciplina de Anatomia Humana para os 

cursos de biomedicina, ciências biológicas e psicologia na Universidade Federal de 

Goiás no primeiro semestre letivo de 2018, associada à discussão de dados 

referentes ao desempenho acadêmicos dos estudantes das respectivas turmas 

atendidas. 

 

4 METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência realizado a partir da 

vivência discente na monitoria da disciplina de Anatomia Humana, coordenada pela 

Unidade de Ciências Biológicas. A monitoria da disciplina foi ofertada no ambiente do 

Laboratório de Anatomia Humana e Comparativa da Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí, campus Jatobá, para acadêmicos dos cursos de licenciatura de 

ciências biológicas e os bacharéis biomedicina e psicologia. 

As 12 horas semanais de trabalho do monitor foram dedicadas ao estudo 

individual e auxílio aos alunos. A monitoria foi desenvolvida no período de abril a 

julho de 2018. Os atendimentos aos alunos no laboratório eram agendados 

semanalmente e diretamente com o monitor, em diferentes dias da semana, tanto em 



período matutino, quanto em período vespertino, com a participação de até 10 alunos 

por turma. 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.  

As atividades eram praticadas com o esclarecimento de dúvidas sobre as 

estruturas anatômicas, através das peças cadavéricas, sintéticas e figuras 

ilustrativas, indicações de como assimilar o conteúdo de prática, orientações de 

como proceder nas provas práticas e auxilio com os estudos dirigidos entregue pela 

professora responsável pelas disciplinas. 

Para complementar este relato, após o fim do semestre foram calculadas as 

médias das notas e as porcentagens de aprovação nos grupos de alunos que não 

frequentaram e aqueles que frequentaram 2 ou mais encontros de monitoria. As 

notas foram disponibilizadas pela docente da disciplina, e a frequência dos alunos, 

coletada no livro de atividades do laboratório de anatomia.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/ RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 Os privilégios da monitoria acadêmica podem ser desfrutados por discentes, 

monitor e docente. Para os discentes a monitoria facilita e aumenta o aprendizado, 

desperta o interesse pela disciplina e representa um meio de sanar dúvidas (NEVES, 

2013). Observou-se durante essa experiência que os discentes se sentiam mais à 

vontade ao se relacionarem com a monitora e consequentemente se sentiam mais à 

vontade para solicitarem auxílio nas atividades e no esclarecimento de dúvidas. Para 

o monitor, a monitoria associa ensino e aprendizado, visto que, durante a prática, o 

aluno monitor sente a necessidade de atualizar e aprimorar os conhecimentos sobre 

a disciplina, destacando a necessidade de aperfeiçoamento contínuo no 

desempenho das funções de monitoria, o que leva a acreditar que de fato essa 

experiência tem a capacidade de promover o alcance de grande aprendizado pelo 

monitor, bem como estimula e ensaia para uma futura prática docente (VALE, 2010). 

Dessa forma, a monitoria contribui para competência de formação do aluno monitor, 

pois exige concentração, responsabilidade, argumentação, domínio dos conteúdos e 

boa relação interpessoal, disponibiliza a vivencia de novas práticas e experiências 

pedagógicas, uma vez que o aluno monitor deixa de ser apenas receptor de 

conhecimento, e passa ser emissor de conteúdos, consequentemente passa ter um 

papel ativo em sua graduação. Além de tudo, proporciona uma breve experiência a 



carreira acadêmica. Para o docente representa a capacidade de fragmentar as 

atividades, qualificar o aluno monitor à carreira acadêmica, facilitação da transmissão 

dos conhecimentos, através do reforço dos conteúdos abordados em sala de aula, 

aperfeiçoa as médias dos alunos e ainda reduz o índice de reprovação (NEVES, 

2013). 

 A prática da monitoria representou um grande desafio por ser uma experiência 

nova, o que exigiu o estreitamento de laços com acadêmicos e com os docentes, e a 

realização de novas atividades, algo satisfatório para o aluno monitor, que ainda não 

havia sido inserido nesse meio A monitoria foi uma experiência que superou as 

expectativas do aluno monitor, visto que o mesmo ainda não tinha conhecimento 

sobre a aptidão que possuía em transmitir os conteúdos. Além disso, o aluno monitor 

foi muito feliz em ter a oportunidade de rever, atualizar, aprimorar e transmitir os 

conteúdos da disciplina que mais apreciou até então na graduação e ter essa 

vivencia enriquecendo seu curriculum. 

 Uma breve análise do desempenho dos acadêmicos, associada à frequência 

nas monitorias enfatiza a importância deste momento no processo de aprendizagem. 

Os alunos do curso de licenciatura em ciências biológicas foram os que menos 

frequentaram as monitorias. A média geral da turma foi 5,8, comparada à média geral 

de 6,7 e 6,8 nas turmas dos cursos de biomedicina e psicologia, respectivamente. 

Apesar da baixa frequência nas monitorias, observou-se uma porcentagem de 

aprovação maior dentre os que frequentaram 2 ou mais monitorias comparados aos 

que não frequentaram (100% e 60%) e também uma maior média final (7,7 e 5,6). 

Dentre os alunos do curso de biomedicina, a média geral foi 6,7, sendo a 

média dentre os que frequentaram 2 ou mais monitoria de 7,1 e a média dos que não 

frequentaram de 6,6. A porcentagem de aprovação dos grupos dos que frequentaram 

e dos que não frequentaram a monitoria foi de 86% e 62%, respectivamente. Já 

dentre os alunos do curso de psicologia, a média geral foi 6,8, sendo 7,6 dentre os 

que frequentaram, e 6,5 dentre os que não frequentaram as monitorias. Nestes dois 

grupos as porcentagem de aprovação foram de 100% e 70%, respectivamente. 

Destaca-se que as análises são apenas descritivas, não sendo capazes de 

estabelecer uma relação de causa ou consequência. Elas evidenciam uma relação 

positiva entre a frequência na monitoria e uma maior média geral, assim como maior 

taxa de aprovação na disciplina. 

 



6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com o edital n° 01 de 23 fevereiro 2017 (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2017) a monitoria em disciplinas de graduação da UFG tem 

como objetivos: incentivar a cooperação do monitor com o corpo docente e discente 

nas atividades de ensino e aprendizagem; contribuir para a melhoria dos cursos de 

graduação e da educação básica; 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 em que estiver atuando o monitor; e ampliar a participação dos estudantes 

nas atividades de ensino e de aprendizagem na Universidade.  

Diante os fatos expostos no relato da experiência e nos dados de média de 

notas e porcentagem de aprovação coletados, acredita-se que a monitoria em 

anatomia humana para os cursos de biomedicina, ciências biológicas e psicologia 

cumpriu com seus os objetivos. 

Destaca-se a importância do Programa de Monitoria para o monitor, para a 

disciplina e para os discentes monitorados. Para o monitor, a experiência com a 

docência e a possibilidade de aperfeiçoar seus conhecimentos sobre a disciplina. 

Para a disciplina, a presença do aluno monitor foi de extrema importância para o 

desempenho dos alunos. Para os alunos, proporcionou maior aprendizado por meio 

do auxilio nos conteúdos e do encorajamento ao estudo. O resultado satisfatório 

alcançado nesta vivência foi resultado de um relacionamento interpessoal favorável 

construído entre o aluno monitor, alunos monitorados, docentes e funcionários do 

laboratório, repercutindo em um maior aprendizado para todos. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DA MONITORIA DAS DISCIPLINAS DE ORTOPEDIA 
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino superior além de proporcionar a formação profissional em inúmeras 

áreas de conhecimento, ela possibilita também a vivência de diferentes realidades e 

novas perspectivas de aprendizado, assim, fazendo com que os estudantes se 

tornem cada vez mais protagonistas de sua própria formação acadêmica e 

profissional (GIRÃO NETA; VASCONCELOS; ARRUDA, 2016).  

Uma importante estratégia que incrementa este processo de ensino-

aprendizagem nas universidades são os programas de monitorias acadêmicas. Por 

meio destes o aluno poderá auxiliar outros discentes que necessitam aprofundar 

seus conhecimentos, ter uma aproximação entre a realidade da docência, aprimorar 

práticas pedagógicas, além de obter maior contato com professores e funcionários 

(ALMEIDA; JÚNIOR XAVIER; MOURA, 2016).  

A monitoria é uma forma do estudante desenvolver habilidades referentes à 

docência, aprofundando os conhecimentos na área específica, contribuindo com o 

processo de ensino dos alunos monitorados, intensificando a relação interpessoal 

entre aluno e monitor pelo fato de existir um contato direto, tendo a percepção de 

sua contribuição no aprendizado de cada um (MATOSO, 2014). 

Desse modo é perceptível observarmos a importância do programa de 

monitoria acadêmica nas universidades, as quais favorecem uma formação mais 

adequada diante das exigências presentes no futuro campo de atuação profissional, 
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como também é um instrumento que contribui na formação de docentes de nível 

superior (LIRA et al., 2015). 

                                                               

2 BASE TEÓRICA 

Em 28 de novembro de 1968 a monitoria foi implantada de forma legalizada 

no âmbito acadêmico por meio da lei Federal nº. 5.540 / artigo 41. O artigo ressalva 

que o aluno deve ser orientado pela instituição de nível superior em relação as 

atividades que deverão ser exercidas pelo acadêmico durante a regência da 

monitoria (BRASIL, 1968).  

Sendo oferecida como um serviço de apoio pedagógico, os programas de 

monitoria são direcionados principalmente àqueles que desejam aprofundar 

conteúdos (FERNANDES et al., 2015). Os alunos que desejam se tornar monitores 

deverão apresentar um bom desempenho da disciplina escolhida e submeter-se a 

um processo de seleção, onde será avaliado seus conhecimentos e seu rendimento 

acadêmico (FERNANDES et al., 2016). 

As disciplinas teórica e prática em Ortopedia de Traumatologia se mostram 

essenciais no plano pedagógico do curso de Fisioterapia pois surgem com objetivo 

de ministrar e aplicar fundamentos desde à etiologia, quadro clínico, semiologia e 

diagnóstico cinesiológico funcional na área traumato-ortopédica, até a elaboração de 

programas de tratamento fisioterapêutico para as alterações, patologias e suas 

repercussões dentro destas especialidades (SOUZA; ALMEIDA, 2016). 

O monitor, como discente de turma mais avançada, colabora com o professor 

no processo de ensino e aprendizagem de outros alunos, desenvolvendo sua 

aprendizagem ao mesmo tempo em que participa das atividades pedagógicas 

(ABREU et al., 2014). 

Por já ter vivenciado a situação de aluno, o monitor consegue identificar as 

possíveis dificuldades do conteúdo prático e/ou teórico da disciplina, como também 

é capaz de apresentar mais sensibilidade aos problemas que o aluno pode 

enfrentar, conseguindo assim, ajudá-lo com uma intervenção direta, tendo em vista a 

proximidade de idades que tende a fazer com que monitores e alunos se sintam 

mais à vontade, alcançando assim melhores resultados (ABREU et al., 2014). 

 

 

 



3 OBJETIVOS 

Contribuir para o fortalecimento das atividades de monitoria nas 

universidades, devido à importância dessa atividade para o futuro profissional dos 

graduandos; colaborar para melhoria da qualidade de ensino na Universidade e 

inserir o aluno/monitor em aulas teórico/pratica proporcionando uma vivência em 

relação ao planejamento da aula, discussões e no processo avaliativo do aluno; 

descrever a experiência de uma acadêmica de fisioterapia no desempenho de suas 

atividades de monitoria na disciplina de Ortopedia e Traumatologia e Fisioterapia 

Aplicada à Ortopedia e Traumatologia. 

 

4 METODOLOGIA 

Os processos em ambos os semestres para seleção do monitor constituíram-

se de avaliações teóricas discursivas relacionadas ao conteúdo da área da 

disciplina, além de uma entrevista ao final da aplicação da prova e o aluno que 

obteve o melhor desempenho foi classificado. As atividades da monitoria se 

desenvolveram nos campus da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional 

Jataí e na Clínica Escola de Fisioterapia da UFG no período de outubro de 2017 à 

julho de 2018. As monitorias eram prestadas principalmente por meios eletrônicos e 

quando somadas ao planejamento semanal para atividades e auxílio na correção de 

trabalhos, somavam até doze horas de carga horária semanal. 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O presente relato de experiência envolve uma acadêmica que, no segundo 

período do ano passado, foi monitora voluntária da disciplina de Ortopedia e 

Traumatologia e no primeiro período do ano vigente foi monitora remunerada da 

disciplina de Fisioterapia Aplicada à Ortopedia e Traumatologia. O estudo engloba 

também aproximadamente 33 alunos assistidos e uma docente orientadora. 

A disciplina de Ortopedia e Traumatologia é ofertada no 6º período do curso 

de Fisioterapia e conta com a carga horária de 80 horas e 5 aulas teóricas 

semanais. A disciplina de Fisioterapia Aplicada a Ortopedia e Traumatologia é 

ofertada no 7º período do curso e possui carga horária de 96 horas, 4 aulas práticas 

e 2 aulas teóricas semanais. Ambas as disciplinas são de núcleo obrigatório. 

O contato com a disciplina foi direto e se deu através do auxílio na correção 

de atividades teóricas, auxilio à docente durante o processo de avaliação e auxílio 



aos acadêmicos na resolução de dúvidas e demais atividades extracurriculares. Isso 

fez com que o conhecimento sobre os conteúdos ministrados nas disciplinas da área 

fosse abrangido, contribuindo para a formação do aluno como profissional da área. 

Após cursar todo o processo teórico-prático destas matérias foi perceptível 

notar que os alunos matriculados nas disciplinas não procuraram auxílio na 

monitoria como era esperado. A procura foi pouca e quando estas ocorriam, eram 

feitas em sua grande maioria por meios eletrônicos e não presenciais. Este fato 

pode ser explicado pelos próprios alunos, onde estes relataram que a baixa procura 

foi devido a não terem muitas dúvidas relacionadas aos conteúdos das disciplinas.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência nestes semestres de monitoria teve suma importância, pois 

mesmo com tão pouca procura dos discentes, foi possível que a mesma 

proporcionasse um crescimento pessoal e uma visão da pratica de docência. Pode-

se afirmar ainda que, é gratificante contribuir no processo de ensino-aprendizagem 

dos demais acadêmicos, que esse aporte orientou os alunos monitorados a sanar 

dúvidas e superar suas dificuldades, vivenciando o crescimento de cada aluno de 

forma distinta e colaborar na formação de futuros profissionais qualificados e aptos a 

trabalhar com a fisioterapia na área da Ortopedia e Traumatologia. 

Desse modo, a bagagem adquirida na monitoria acadêmica são marcas que, 

certamente, ficam impressas não apenas no intelecto, mas também no crescimento 

particular e pessoal de quem tem o privilégio de vivenciar essa realidade, 

principalmente àqueles que pretendem seguir a área de docência.  
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INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA:  

A monitoria surgiu no ensino superior como uma exigência para melhorar o 

desempenho acadêmico de alunos que encontravam dificuldades em determinadas 

matérias e como forma de aprimoramento das capacidades individuais e 

crescimento intelectual do monitor. Para isso, é exigido de ambos a troca de 

conhecimento, tornando o aprendizado algo dinâmico, ativo, construído ao longo do 

tempo (FRISON, 2016). 

Com este fim, o curso de Medicina da Universidade Federal de Goiás/ 

Regional Jataí disponibilizou uma vaga para a monitoria dos componentes 

curriculares Saúde Coletiva III e IV, Bioestatística e Metodologia de Pesquisa. 

Enquanto aluna do sexto período de medicina, me candidatei e fui selecionada após 

realizar uma prova escrita dissertativa e uma arguição oral. 

A monitoria das disciplinas anteriormente citadas possibilitou esse saber 

integrado a partir da criação do Observatório de Epidemiologia e Serviços de Saúde 

(EpiServ), projeto de ensino, pesquisa e extensão, em que os alunos confeccionam 

boletins epidemiológicos com o intuito de divulgá-los a sociedade.  

No terceiro período do curso de medicina, no Módulo Saúde, Família e 

Sociedade III, o EpiServ, foi proposto aos alunos como espaço para construção de 

boletins epidemiológicos como aplicação de metodologia ativa no processo ensino-



aprendizagem.Os alunos do terceiro período do curso de medicina colocam em 

prática, na sala de informática, todo o seu saber teórico adquirido ao longo da 

semana, fazendo conexões entre as disciplinas e realizando associações com suas 

realidades, suas vivências particulares.  

Por meio do conhecimento adquirido ao vivenciar as matérias em questão, 

pude auxiliar, aprimorar e trocar saberes com os alunos do curso de Medicina da 

UFG/ Regional Jataí, Goiás do terceiro período e auxiliá-los na confecção dos 

boletins epidemiológicos propostos pela docente dos componentes curriculares e 

orientadora da monitoria, de acordo com a pré-seleção de temas de saúde coletiva e 

epidemiologia que precisam ganhar visibilidade na comunidade jataiense. 

 

BASE TEÓRICA  

 A Epidemiologia é definida como sendo “o ramo das ciências da saúde que 

estuda, na população, a ocorrência, a distribuição e os fatores determinantes dos 

eventos relacionados a saúde” (PEREIRA, 2001). Possui uma posição privilegiada 

na medicina por proporcionar a compreensão dos problemas de saúde da população 

e auxiliar na definição das ações necessárias ao controle, tratamento e prevenção 

de doenças, tendo grande importância o domínio dos conteúdos pelos médicos. 

Assim, o campo da epidemiologia garante um excelente espaço para realização de 

atividades de monitoria pelo aluno de graduação na área da saúde. 

 A monitoria é vista como uma atividade extra-classe em que, sob a orientação 

do professor responsável pela disciplina, o monitor busca identificar dificuldades 

ocorridas em sala de aula e propor medidas que possam amenizá-las. Ao mesmo 

tempo em que proporciona ao monitor o desenvolvimento de aptidões e habilidades 

para a docência, o programa de Monitoria Acadêmica contribui com o processo 

ensino-aprendizagem dos estudantes monitorados (BORSATTO et al., 2006; 

MATOSO, 2013). 

 Na Universidade Federal de Goiás (UFG), a monitoria faz parte do currículo 

acadêmico desde 1985 (BRASIL, 1985). Em 2013, foi criado o Programa de 

Monitoria após publicação da Resolução CEPEC no 1190/2013 (BRASIL, 2013), 

mais tarde atualizada pela Resolução CEPEC no 1418/2016 (BRASIL, 2016). Essa 

Resolução destaca, como objetivos do Programa: 

I-  ampliar a participação dos estudantes de graduação nas atividades de ensino e 

de aprendizagem na Universidade; II-  contribuir para a mel oria dos cursos de 



graduação  III-  desenvolver capacidades de an lise e cr tica, incentivando o 

estudante monitor a ad uirir    itos de estudo, interesse e  a ilidades para a 

doc ncia  I -  apro undar con ecimentos te ricos e pr ticos na disciplina  ue estiver 

atuando como monitor   -  incentivar a cooperação do monitor com o corpo docente 

e discente nas atividades de ensino e aprendi agem    I-  contri uir para a 

perman ncia dos estudantes nos  ursos de  raduação.  

 São atribuídas ao Monitor as atividades de elaborar, junto ao orientador, o 

Plano de Trabalho; auxiliar os estudantes que estejam apresentando baixo 

rendimento na aprendizagem da disciplina e auxiliar o professor orientador em 

atividades didático-práticas (BRASIL, 2016). 

 

OBJETIVOS 

Descrever a experiência de monitoria na área de Epidemiologia e Metodologia 

Científica durante o processo de implantação e funcionamento do Observatório de 

Epidemiologia e Serviços de Saúde (EpiServ), no período de 6 de abril a 6 de julho. 

 

METODOLOGIA 

O primeiro passo da monitoria foi auxiliar a docente responsável pelas 

disciplinas Saúde Coletiva III e IV, Metodologia de Pesquisa e Bioestatística 

(referentes à área de Epidemiologia e Metodologia Científica) a dividir os 36 alunos 

do terceiro período do curso de medicina em seis grupos e selecionar uma temática 

relevante para cada grupo estudar. 

As temáticas selecionadas foram: intoxicação exógena; imunizações; 

morbidade hospitalar; violência física; hanseníase; dengue; hepatite e meningites 

virais, pesquisadas no Tabnet/DATASUS no primeiro semestre de 2018, sendo os 

dados relativos ao período de 2007 a 2017, comparando os números referentes ao 

país, ao estado de Goiás e a cidade de Jataí. Ademais, foram selecionados artigos 

científicos que deram embasamento teórico para a formulação do texto 

constitucional, referente a conceitos e teorias sobre a temática escolhida, como a 

etiologia da doença, forma de contágio, manifestações clínicas, tratamento, entre 

outros. 

Os temas foram selecionados de acordo com sua importância no município 

de Jataí e de acordo com a disponibilidade de dados na plataforma 

Tabnet/DATASUS. A proposta era que os alunos confeccionassem boletins 



epidemiológicos para serem publicados no site da Universidade Federal de Goiás, 

regional Jataí e divulgados de forma impressa/eletrônica aos profissionais de saúde 

do município e região, bem como para a comunidade. 

Para isso, os alunos teriam que definir alguns pontos como: 

 Escolha do público alvo. Exemplos: crianças, adolescentes, 

profissionais da saúde, etc.; 

 A partir do público alvo, definir a linguagem a ser utilizada, definir 

padrões mais atrativos; 

 Consultar os boletins existentes e identificar o que é interessante, 

relevante e os pontos negativos; 

 Coletar os dados ofertados pelo Tabnet/DATASUS; 

 Confeccionar o boletim. 

 

RESULTADOS E RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Durante os encontros, tive a oportunidade de desenvolver minhas 

capacidades cognitivas ao passo que a informação, o conhecimento que eu 

compartilhava voltava a mim de maneira não antes pensada, fazendo com que eu 

entendesse a realidade, o conhecimento dividido de forma diferente, proporcionando 

uma aprendizagem mais efetiva, significativa e duradoura (FRISON, 2016). 

No decorrer das atividades práticas semanais, tive oportunidade de vivenciar 

um ambiente de aprendizado compartilhado em saúde coletiva, construindo 

conhecimento epidemiológico em equipe e discutindo a importância da linguagem 

adequada para divulgação dos dados à comunidade em geral. Pude aprofundar 

meus conhecimentos das disciplinas em questão a medida que tinha que relembrar 

os assuntos abordados e ir além do conhecimento adquirido outrora. 

Ademais, pude contribuir ativamente para a produção intelectual do EpiServ 

até o momento: elaboração de seis Boletins Epidemiológicos de Jataí (BEJ) sobre 

doenças e agravos selecionados para estudo. Acima de tudo, pude contribuir com a 

sociedade à medida que levamos informações relevantes a respeito de agravos e 

doenças que acometem nossa comunidade.  

 

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 



O processo criativo de ensino-aprendizagem em saúde coletiva abre portas 

para uma formação em saúde diferenciada. A oportunidade de gerenciar um 

observatório epidemiológico durante a experiência da monitoria garantiu a 

articulação ensino-serviço-comunidade, eixo norteador da educação em saúde. 

Desta forma o EpiServ  permitiu a expansão da minha experiência como 

monitora e possibilitou que eu experienciasse algo ímpar e praticasse um dos 

saberes da vida docente que é a troca de experiências. (FREITAS et al, 2015) 

O EpiServ possibilitou o desenvolvimento da capacidade de análise crítico-

reflexiva não só minha, mas também dos estudantes envolvidos neste processo de 

aprendizagem colaborativa, além de proporcionar a habilidade de resolver 

problemas a medida que gerávamos discussões, desafios e quebrávamos 

paradigmas. 
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IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA DE MONITORIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
EM MONITORIA DE PARASITOLOGIA CLÍNICA 

DA SILVA, Andressa Bianca Plínio1; RODRIGUES, Rosângela Maria2 

  

Resumo: O programa de monitoria aplicado na Universidade Federal de Jataí tem 

sido de grande valia na formação dos alunos, sendo ele aluno-monitor proporcionando 

experiência na área de docência e ou aluno-monitorado garantindo maior aprendizado 

na disciplina. A disciplina de Parasitologia Clínica necessita da realização de aulas 

práticas para o aluno melhor assimilar seu conteúdo, sendo assim a disponibilidade 

do aluno-monitor em horários extras é extremante importante para auxiliar os estudos 

e praticar técnicas com os alunos monitorados. 

Palavras chaves: parasitologia, clínica, monitoria, importância  

 

Justificativa/Base teórica 

As Instituições do Ensino Superior têm notado a urgência em ampliar os métodos 

pedagógicos, para melhorias no âmbito da docência, quanto em aprendizagens e 

avaliações, para que se tornem verdadeiros promotores do sucesso acadêmico de 

alunos, de professores e da própria instituição (TAVARES, 2003). As Instituições 

procuram estratégias e práticas que permitam alcançar melhores resultados, como é 

o caso da monitoria uma forma alternativa de trabalho e estimuladora de 

aprendizagem. 

Bastos (1999) diz que a monitoria “baseia-se no ensino dos alunos por eles mesmos”, 

dentre as estratégias estabelecidas pedagogicamente, tem sido uma das mais uteis e 

eficaz, reduzindo o tempo gasto no ganho de conhecimento.  

A importância da monitoria vai além da obtenção de um título, alcança o aspecto de 

ganho intelectual do aluno monitor, na contribuição dada aos alunos monitorados e 
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também na troca de conhecimentos entre o aluno monitor e o professor orientador, 

durante o programa (FREIRE, Paulo; 2007). 

Nas universidades, em cursos com alto índice de repetência foi implantado o método 

de monitoria para trabalhar com alunos com dificuldades de aprendizagem, as 

atividades eram consideradas como aulas particulares em grupo (BASTOS, 1999). “A 

monitoria vem ganhando espaços no contexto da realidade educacional das 

instituições de Ensino Superior à medida que demonstram resultados úteis e atenda 

as dimensões política, técnica e humana da prática pedagógica” (Candau, 1986, p. 

12).  

Durante a formação do aluno na universidade e à medida que evolui ao longo dos 

semestres, existe um aumento na complexidade das disciplinas e observa-se a 

necessidade de um auxílio individualizado aos alunos, portanto a oferta de monitoria 

visa então favorecer o crescimento do aluno monitor em conhecimento, como também 

despertar o interesse pela docência e possibilitar maiores experiências durante a vida 

acadêmica (FRISON, L, F,B; MORAES, M, A, C; 2010). 

A aproximação da docência adquirida pela monitoria é apontada por alguns autores, 

os quais relatam que os alunos que se dedicam no programa, adquire experiência e 

aproxima-se do papel docente (CECHINEL et al., 2014). Abreu et al. (2014), afirmam 

também que a monitoria aproxima o discente monitor do ensino, o qual atua como 

professor: esclarecendo dúvidas, colaborando no planejamento e na exposição de 

aulas. 

Nunes (2007) descreve que é muito difícil para um único professor sanar todas as 

dúvidas de todos os alunos, por motivos de muito trabalho, como leciona em várias 

outras turmas e também pela quantidade de alunos. Assim, a função do monitor é 

primordial ao dividir essa tarefa com o professor. Com isso, o monitor também é 

favorecido pois acompanha o andamento do rendimento dos alunos, observa se o 

conteúdo está sendo absorvido e se o método de ensino é eficaz. 

A disciplina de Parasitologia Clínica, está relacionada com alguns dos principais 

processos saúde-doença em nosso meio, com isso precisa ser bem aprendida por 

todos os estudantes da área da saúde (CHAGAS et al., 2008). As aulas práticas se 

tornaram um meio bastante eficaz no processo de aprendizagem dos alunos, 



estimulando o interesse do aluno pela temática, melhorando a fixação do conteúdo e 

consequentemente aumentando o conhecimento. 

Na graduação são ofertados dois tipos de monitoria, sendo a monitoria remunerada 

onde o aluno receberá um valor mensal durante um semestre e a monitoria voluntaria, 

onde o monitor não recebe bolsa. Nas duas modalidades os objetivos, condições de 

participação e exigências são os mesmos. O monitor (a) deve cumprir no máximo a 

carga horária semanal de doze (12) horas e o horário das atividades não poderá, em 

hipótese alguma, prejudicar as suas atividades de estudante. 

E além dos benefícios intelectuais, as monitorias são compreendidas como atividades 

complementares de acordo com Resolução CEPEC n°. 1.122/2012, art. 14, §1º. 

 

Objetivos 

O objetivo desse trabalho é relatar as experiências vivenciadas na monitoria de 

Parasitologia Clínica ofertada pelo curso de Biomedicina da Universidade Federal de 

Jataí, destacando sua importância para alunos, monitor e docente. 

 

Metodologia  

Para a escolha dos monitores, os alunos interessados passam por um processo 

seletivo, onde realizam uma prova de conhecimentos específicos da disciplina e 

passam por uma entrevista com o professor orientador. 

O aluno selecionado deve apresentar um plano de trabalho com seus dados pessoais, 

atividades que deseja desenvolver durante o semestre e os horários disponíveis para 

monitoria. 

 

Relato de experiência 

No início da disciplina o monitor realiza uma revisão dos estudos que serão abordados 

durante o semestre, para aprofundar seu conhecimento e posteriormente repassar 

aos alunos.  



A monitoria ocorreu durante a semana, intensivamente às terças, quartas e quintas-

feiras, no período de maio de 2018 até agosto do mesmo ano. São 12h semanais que 

o monitor disponibiliza para auxiliar os alunos no estudo e esclarecer de dúvidas. Além 

das horas dedicadas aos alunos, o aluno monitor utiliza seu horário para dedicação e 

preparação de estudos, recebendo o auxílio do orientador, participação em aulas 

práticas e atividades laboratoriais. 

A disciplina de parasitologia clínica desenvolve muitas atividades práticas em 

laboratório, por isso a necessidade do monitor em horários extras para auxiliar na 

fixação do conteúdo e no melhor desenvolvimento das técnicas pelos alunos. 

O monitor auxiliava no preparo de aulas práticas e estava presente durante as aulas 

colaborando com o estudo individualizado entre os alunos, para garantir um maior 

aprendizado. É importante ressaltar que o monitor não é quem administra aulas, por 

isso sua função era auxiliar esclarecendo duvidas utilizando estratégias como 

resolução de exercícios e praticando técnicas laboratoriais, todas já dadas pelo 

professor orientador da disciplina. 

Mesmo com as vantagens e benefícios da monitoria, a procura pelos alunos foi baixa. 

Poucos alunos buscaram a monitoria para acrescentar os seus estudos. Por isso 

poucas atividades foram desenvolvidas durante o processo. Acredita-se que 

desenvolver melhores estratégias de ensino, obter maior contato com os alunos possa 

resolver essa questão e alcançar mais alunos para que possam desfrutar dessa 

ferramenta tão eficaz no ganho de conhecimento. 

 

Conclusão  

O programa de monitoria é de suma importância durante a vida acadêmica. É possível 

perceber que alunos se sentem confortáveis ao expor suas dúvidas a outro aluno 

(monitor) do que diretamente aos professores.  

Para o monitor, a importância da monitoria está relacionada, além do aumento de 

conhecimento, com suas experiências adquiridas durante o programa, como despertar 

interesse pela docência, desenvolver atividades especificas da disciplina, acarretando 

assim um futuro promissor. 



Conclui-se que a monitoria potencializou proporcionalmente alguns aspectos na área 

acadêmica como: aumento da eficiência na aprendizagem; aumento da motivação; 

aceleração da aprendizagem. Portanto, o programa de monitoria é significativo e se 

define na forma como é ministrada e no comprometimento dos envolvidos. 
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CONTRIBUIÇÕES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COMO
MONITOR NA DISCIPLINA ANÁLISE E PROJETO DE ALGORITMOS

FRANÇA, Andrey G*. e DE OLIVEIRA, Thiago Borges†

Resumo

Este estudo tem como objetivo relatar as experiências adquiridas no desenvolvimento das
atividades de monitoria acadêmica na disciplina de Análise e Projeto de Algoritmos para
o curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí.
Trata-se de um relato de experiência sobre as atividades de monitoria acadêmica na disci-
plina de Análise de Projeto de Algoritmos ofertada pelo Curso de Ciência da Computação,
no 1º semestre letivo de 2018, ou seja, do mês de fevereiro a julho. O exercício da moni-
toria na disciplina de Análise e Projeto de Algoritmos contribuiu para aprimorar e embasar
meu conhecimento teórico-prático, devido as experiências vivenciadas junto ao professor
orientador e discentes. A partir das atividades desenvolvidas na monitoria é possível in-
ferir que estas possibilitam auxiliar de maneira efetiva os alunos que apresentavam baixo
desempenho acadêmico, proporcionando-lhes subsídios necessários para potencializar os
conhecimentos obtidos nas aulas práticas da referida disciplina. Além disso, o fato de ser
monitor oportuniza inúmeras contribuições, como troca de conhecimento com os alunos e
o professor, a ampliação da compreensão sobre os conteúdos abordados na presente dis-
ciplina e sua relevância para os profissionais da computação.

Palavras-chave: Algoritmos, Complexidade, Estruturas de Dados

1 Justificativa

A Monitoria Acadêmica está prevista na Lei nº 5540/68 que fixa normas de organização e
funcionamento do ensino superior, a qual determina em seu Art. 41 que as universidades
deverão criar funções de monitor para discentes dos cursos de graduações [3].

A monitoria na disciplina de Análise e Projeto de Algoritmos se justifica pelo auto nú-
mero de discentes reprovados, ou mesmo com notas muito baixas. Além disso, uma das
varias competências que um ingressante de Ciência da Computação deve ter e a capaci-
dade de resolução de problemas, que pode ser estimulada com a produção de programas
executáveis corretos e com boas praticas de programação. Este desenvolvimento correto de
programas e realizado durante os dois primeiros anos do curso de Ciência da Computação
na Universidade Federal de Goiás.

*Aluno do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, email:
andreygfranca@gmail.com

†Professor Doutor do Curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí,
email:thborges@ufg.br
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Muitos alunos, no entanto, iniciam tais disciplinas sem terem desenvolvido estruturas
cognitivas relacionadas à interpretação da linguagem matemática, à compreensão de con-
ceitos que são estruturas para o desenvolvimento de novos conceitos. Revelam, assim,
dificuldades em habilidades de reflexão, exploração e dedução. Às vezes, “guardam” a téc-
nica e não o significado dos conceitos. E, consequentemente, apresentam dificuldades no
desempenho acadêmico. [1]

Apesar da supracitada disciplina estar intimamente ligada com a produção de softwares
de computadores, ela apresenta conceitos matemáticos muito difíceis de ser assimilados
por parte dos alunos. Portanto faz-se necessário métodos de ensino que tornem estes
conceitos mais fáceis de serem entendidos, fazendo assim com que os alunos possam obter
melhores notas na graduação e consequentemente se tornarem profissionais melhores em
suas respectivas áreas.

2 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo:

• Relatar as experiências adquiridas no desenvolvimento das atividades de monitoria
acadêmica na disciplina de Análise e Projeto de Algoritmos para o curso de Ciência
da Computação da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí.

3 Metodologia

Trata-se de um relato de experiência sobre as atividades de monitoria acadêmica na dis-
ciplina de Análise e Projeto de Algoritmos ofertada pelo Curso de Bacharelado em Ciência
da Computação. A mesma corresponde ao 1º semestre letivo de 2018, ou seja, do mês de
fevereiro à julho. Todas as atividades desenvolvidas foram distribuídas em 12 horas sema-
nais. Sendo 5 horas destinadas para as atividades práticas nas sextas feiras e as 7 horas
restantes foram distribuídas para reuniões com a professora orientadora e discentes. As
atividades aconteceram no Laboratório de Ensino e Computação 2, localizado no Bloco 5,
assim os alunos poderia utilizar a Internet para a realização das atividades online.

As atividades desenvolvidas pelo monitor foram: reuniões com o professor orientador;
assistência aos estudantes; auxílios em trabalhos propostos pelo docente; auxílio nas cor-
reções de trabalhos e relatórios.

Pelo motivo de conter conteúdos de difícil assimilação por parte dos alunos o monitor re-
alizou dinâmicas em grupo para tornar o processo ensino-aprendizagem mais interessante.
Neste sentido foram realizados jogos de baralho para ensino do algoritmo Insertion Sort [2],
e utilização de ferramentas interativos online para o ensino de outros conceitos.
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4 Relato de experiência

O exercício do monitor na disciplina de Análise e Projeto de Algoritmos contribuiu para apri-
morar e embasar meu conhecimento teórico-prático, devido as experiências vivenciadas
junto ao professor orientador e discentes.

Nos encontros iniciais com a turma, o monitor pôde perceber como existia uma dificul-
dade por parte dos alunos para o entendimento do conteúdo. Neste sentido, o monitor teve
que buscar meios alternativos para melhorar o processo de ensino-aprendizagem.

Foi possível perceber a educação básica faz falta em disciplinas com grande rigor téc-
nico, os alunos com frequência erravam conceitos básicos de matemática, neste sentido,
o monitor teve que diversas vezes retomar conteúdos do ensino fundamental. Por conse-
guinte, a complexidade dos estudos efetuados nos obriga à análise dos relacionamentos
verticais entre as hierarquias. Podemos já vislumbrar o modo pelo qual a valorização de
fatores subjetivos representa uma abertura para a melhoria de todos os recursos funcionais
envolvidos. As experiências acumuladas demonstram que a percepção das dificuldades é
muito comum. O cuidado em identificar pontos críticos no desafiador cenário da educação
auxilia a preparação e a composição do retorno esperado a longo prazo.

Os alunos buscavam o monitor com frequência, principalmente nos dias que antecediam
alguma prova, ou trabalho importante. Neste sentido, o desenvolvimento contínuo de distin-
tas formas de atuação não pode mais se dissociar dos índices pretendidos. O que é preciso
ter sempre em mente é que o início da atividade geral de formação de atitudes talvez venha
a ressaltar a relatividade do investimento na vida profissional de cada aluno.

5 Conclusão

A partir das atividades desenvolvidas na monitoria é permitido inferir que estas possibili-
tam auxiliar de maneira efetiva os alunos que apresentavam baixo desempenho acadê-
mico, proporcionando-lhes subsídios necessários para potencializar os conhecimentos ob-
tidos nas aulas práticas da referida disciplina.

Além disso, o fato de ser monitor oportuniza inúmeras contribuições, como troca de co-
nhecimento com os alunos e o professor, a ampliação da compreensão sobre os conteúdos
abordados na presente disciplina e sua relevância para os profissionais da Ciência da Com-
putação.

Outro aspecto notório é que o monitor, por também ser aluno, tende a compreender
com maior facilidade os anseios, dúvidas e dificuldades dos discentes podendo facilitar o
ensino-aprendizagem dos mesmos. Por outro lado, atividades de monitoria favorecem a
aproximação, bem como, estimulam para que o monitor, futuramente, siga a carreira do-
cente. Sendo esse o meu ensejo profissional, após as experiências vivenciadas. Sumari-
zando, acredita-se que as atividades de monitorias em cursos de graduações beneficiam a
todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, uma vez que tanto o aluno quanto o
professor podem contar o apoio do monitor, e esse por sua vez, pode aprender ensinando,
visto que se faz necessário um maior embasamento teórico para desempenhar as atribui-
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ções que lhe são confiadas.
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MONITORIA NA DISCIPLINA DE BASES PARA O CUIDAR DO INDIVÍDUO E DA 

FÁMILIA I: RELATO DE EXPERIÊNCIA1 
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1 JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA 

A Lei federal nº 5540 criada em 1968, dispõe das normas de organização e 

funcionamento do ensino superior, e determinou em seu Art. 41 a criação da função 

de monitor para os alunos de graduação (BRASIL, 1968). A monitoria contribui com 

ensino e aprendizagem do aluno monitor, é um instrumento para a melhoria do 

ensino, e suas atividades contribuem para o ensino, pesquisa e/ou a extensão 

relacionados a essa disciplina (LINS et al., 2009). 

Foi criado em 2013 pela Universidade Federal de Goiás (UFG) o programa de 

monitoria através da publicação da Resolução CEPEC Nº 1190/2013, e atualizada 

posteriormente com a publicação da Resolução CEPEC n° 1418/2016, vinculado à 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD).  

Os principais objetivos do Programa de monitoria na Resolução CEPEC n° 

1418/2016 são: 

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;  
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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 (BRASIL, 2016).  

Para participar do programa de monitoria, o discente deverá estar 

devidamente matriculado na Universidade Federal de Goiás, ter sido aprovado na 

disciplina que pretende ser monitor, e ser aprovado no processo de seleção para 

monitores (BRASIL, 2016). 

Segundo a Resolução CEPEC Nº 1418/2016 são atribuições do monitor: 

desenvolver, junto ao orientador, o plano de trabalho; auxiliar os estudantes de baixo 

rendimento na aprendizagem da disciplina; auxiliar o professor nas tarefas didático-

científicas; cumprir com a carga horária de 12 horas semanais; e preencher, 

juntamente com o professor orientador, o relatório final de monitoria (BRASIL, 2016). 

 

2 OBJETIVOS 

Relatar as experiências vivenciadas durante o desenvolvimento das 

atividades de monitoria vinculadas à disciplina de Bases para o Cuidar do Indivíduo 

e da Família I, do curso de Enfermagem, Regional Jataí da Universidade Federal de 

Goiás. 

 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência, resultado da vivência das atividades de 

monitoria acadêmica, na disciplina de Bases para o Cuidar do Indivíduo e da Família 

I, na qual foram realizadas no 1º semestre letivo, durante os meses de abril a julho 

de 2018.  

A Universidade Federal de Goiás Regional Jataí possui um programa de 

monitoria com duas modalidades, monitoria voluntária e monitoria remunerada,  

sendo o processo de seleção igual para ambas (BRASIL, 2018). 

O processo de seleção foi realizado através de prova escrita e entrevista, 

tendo como critério para a aprovação nota igual ou superior a 6,0, disponibilidade de 

no mínimo 12 horas, e ter cursado e sido aprovado na disciplina pretendida 

(BRASIL, 2018).    

Sendo assim, foi disponibilizada a carga horária de 12 horas semanais para 

as atividades de monitoria, conforme o estabelecido pela Resolução CEPEC Nº 



 

1418/2016. Sendo distribuídas para as atividades práticas nas segundas, terças, e 

quintas feiras. 

Os conteúdos das atividades práticas desenvolvidas pela monitora foram: 

aferição dos sinais vitais; exame físico geral e técnicas semiológicas; exame físico 

do aparelho respiratório; exame físico cardíaco; técnicas de curativos; e calçar luvas 

estéreis. 

 

4 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A experiência da monitoria na disciplina de Bases para o Cuidar do Indivíduo 

e da Família I, mostrou-se de suma importância, pois contribuiu para o 

aprimoramento e refinamento das habilidades técnicas relacionas à disciplina, como 

também na formação acadêmica. 

De acordo com os Professores MsC. Reila Campos e Esp. Odeony Paulo, o 

objetivo geral da disciplina é reconhecer situações de saúde que demandam 

cuidados de enfermagem, utilizando as duas primeiras etapas do processo de 

enfermagem (coleta de dados e diagnósticos de enfermagem). 

Segundo o plano de ensino, os alunos deveriam cumprir até o final do 

semestre no mínimo 10 horas de atividades propostas pela monitora. Participaram 

no total 28 alunos dos quais, 25 cumpriram 100% com a exigência estabelecida. 

Deste modo, nos períodos disponibilizados para monitoria, eram realizadas as 

práticas, com o intuito de melhorar as habilidades técnicas referentes ao conteúdo 

ministrado pelos docentes em sala de aula, como também nas aulas práticas. 

Ser monitora dessa matéria foi uma experiência muito satisfatória, pois é 

necessário rever os conteúdos, o que contribui para uma melhor fixação do mesmo, 

servindo de incentivo para encontrar maneiras e formas diferentes de auxiliar os 

alunos e, poder contemplar a melhora no desempenho das técnicas durante o 

semestre.  

Pude experimentar também, como monitora o desenvolvimento de atividades 

de ensino, de forma amadora, podendo compreender melhor a profissão de docente, 

bem como as dificuldades encontradas pelos profissionais, e a satisfação de 

colaborar com a aprendizagem dos alunos.  

 

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

O monitor deve identificar as dificuldades encontradas pelos alunos durante o 

semestre, para adotar condutas que possam auxiliá-los de modo efetivo, oferecendo 

subsídios para aprimorarem seus conhecimentos e práticas da disciplina em 

questão.  

A monitoria é uma ferramenta, oferecida pela Universidade Federal de Goiás, 

de suma importância para o relacionamento interpessoal entre os acadêmicos 

participantes deste programa, tanto alunos como monitores, além oportunizar a troca 

de experiências durante as atividades que maximizam conhecimento de ambas as 

partes, contribuindo para uma melhoria da formação pessoal e profissional.  

Conclui-se também que o monitor, como aluno que já teve a experiência de 

cursar a referida disciplina, possui maior facilidade em entender as dificuldades 

relatadas pelos discentes, e assim apresentar estratégias de ensino, e estudo para 

melhor compreensão do conteúdo. 

 A experiência como monitora foi muito enriquecedora, proporcionando 

desenvolvimento de habilidades teórico/práticas como acadêmica de enfermagem e 

pessoal, além de me proporcionar uma vivencia real do exercício das atividades de 

ensino/docência. 
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MONITORIA ACADÊMICA DA DISCIPLINA DE IMUNOLOGIA CLÍNICA PARA O 

CURSO DE BIOMEDICINA DA UFG REGIONAL JATAÍ: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA  

 

SILVA, Bárbara Vieira1 ; BARCELOS, Ivanildes Solange da Costa2 

 

1. JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA 

 

 Partindo-se do pressuposto que docentes não são os únicos detentores de 

saber, o papel do aluno passa de estático para o de agente colaborador no processo 

ensino-aprendizagem (FREIRE, 2014; BACKES. et al, 2012). Dentro desta óptica as 

Instituições de Ensino Superior (IES) tornam tal processo cada vez mais dinâmico e 

necessário, principalmente após o estabelecimento da Lei 5.540, de 28 de novembro 

de 1968, em seu Artigo 41 que define 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). 

 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”.  

 Tal atividade dentro da universidade tem um amplo resultado, ou melhor é 

global, pois atinge desde o professor que ministra a aula, ao aluno que recebe auxílio 

na disciplina, mas especificamente o monitor que interage com o professor tendo um 

enriquecimento quanto à didática e aos demais assuntos, promovendo uma “[...] 

cooperação mútua entre discente e docente [...]” ( Lins. et al, 2009). Ainda segundo 

Lins et al. (2009) as “experiências vividas na monitoria acadêmica são marcas que 

ficarão impressas no intelecto de quem tenha o privilégio de vivenciar essa realidade”.  

 A disciplina em que se desenvolveu a monitoria requer conhecimentos sobre 

Bioquímica de biomoléculas e Biologia dos tecidos. A disciplina de Imunologia Clínica 

ofertada ao curso de Biomedicina é ministrada no 5º período, com carga horária 
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semestral de 64 horas, tendo ainda como pré-requisito o cursado de Imunologia 

Básica por partes dos discentes.  É uma disciplina que compreende vários tópicos, 

como análise de amostras biológicas, parâmetros sorológicos, princípios e aplicações 

de testes imunológicos e redação de resultados em relatório e laudos sorológicos 

(BRASIL, 2010).  

 

2. OBJETIVOS 

 Dessa maneira, o objetivo deste relato de experiência foi descrever os métodos 

que melhor corroboraram para melhorar o ensino-aprendizagem da disciplina (entre 

eles, o uso de modelos didáticos, auxílio aos discentes, e aulas práticas), obstáculos 

encontrados durante o processo e os resultados alcançados com a monitoria.  

 

3. 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 durante o primeiro período letivo de 2018.  

 Em reunião com a orientadora, foi realizada a distribuição dos horários, sendo 

a carga horária de no máximo 12 horas semanais, que podem ser distribuídas em 

vários dias da semana. Os horários ficaram divididos em três dias da semana, por 

melhor condizer com os horários acadêmicos da monitora aprovada. Em seguida, a 

Docente-Orientadora, apontou os pontos importantes da disciplina, destacando a 

importância do aprofundamento de saberes condizentes com a ementa da disciplina.  

 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 para as aulas práticas (principalmente na aplicação da rotina laboratorial 

dos métodos estudados, técnicas de pipetagem e preparo de soluções e 

conhecimentos analíticos para manuseio e diluição de reagentes e amostras 

biológicas. Os métodos didáticos utilizados para auxílio dos alunos na Biomedicina 

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 principalmente a aplicação de 

modelos didáticos em biscuit para a melhor absorção do conteúdo e entendimento por 

parte dos alunos das reações imunológicas que iriam ser 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). 

 

 O RELATO DE EXPERIÊNCIA (resultados e discussão) 

 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, 

técnicas de pipetagem e a prática analítica com reagentes e amostras biológicas, 

principalmente o que tange sobre os saberes de diluições simples e seriadas, cálculos 

de concentração e preparo de soluções em imunologia. O foco da disciplina é o 

princípio das técnicas de diagnóstico imunológico de doenças infecciosas e 

autoimunes, envolvendo técnicas de aglutinação, hemaglutinação, 

imunofluorescência, imunocromatografia, testes ELISA, separação de proteínas por 

eletroforese em gel de poliacrilamida e “Western Blotting”. 

 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. Às vezes é difícil conciliar as atividades da 

graduação, com as atividades da monitoria acadêmica, visto que o curso é em período 

integral.  

 Observa-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. O 

relacionamento com os alunos tende a ser bom, visto que a atividade tem como 

finalidade contribuir para formação dos mesmos. Com a monitoria buscou-se uma 

melhor formação acadêmica e uma melhor atuação profissional, e assim, aproveitar 

tudo o que a Universidade pode oferecer.  

 

5. CONCLUSÃO 

 A monitoria proporcionou uma experiência inusitada com relação à atividade 

docente, contribuiu de forma positiva na formação acadêmica e profissional, tendo a 

oportunidade de executar diversas tarefas. Foi uma experiência gratificante, auxiliou 

na consolidação do aprendizado e socialização com os alunos, além de proporcionar 

uma nova visão com relação a prática docente. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. BRASIL. Lei 5540, de 28 de novembro de 1968. 

2. BRASIL. Ementas do Curso de Biomedicina – UFG/CAJ, 2010. 

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução ANVISA RDC Nº 306/2004, Dispõe sobre 

Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Diário 

Oficial da República Federativa do Brasil, 10 dez., Seção 1. Brasília, 2004. 

4. BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA n°358/2005, Dispõe 

sobre o tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências. Publicação Diário Oficial da União nº 084, Brasília, 2005a. 



 

  

5. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora 32 (NR32): 

Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Portaria GM nº485. Diário 

Oficial da República Federativa do Brasil, 16 nov, Brasília, 2005b.  

6. BRASIL. Presidencia da Republica. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996.Estabelece as diretrizes e bases da educacao nacional. [Internet]. 1996.32 p. 

Available From:http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf 

7. ANDRADE, E. G. R.; RODRIGUES, I. L. A.; NOGUEIRA, L. M. V. e SOUZA, D. F. 

Contribution of academic tutoring for the teaching-learning process in Nursing 

undergraduate studies. Rev Bras Enferm [Internet]. 2018;71 (Suppl 4):1596-603. 

[Thematic Issue: Education and teaching in Nursing] DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0736 

8. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. 49 ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2014. 

9. BACKES, D. S; et. Al. Vivencia teorico-pratica inovadora no ensino de enfermagem. 

Esc Anna Nery Rev Enferm[Internet]. 2012. Available from: 

http://www.scielo.br/pdf/ean/v16n3/24.pdf 

10. LINS, L. F.; FERREIRA, L. M. C.; FERRAZ, L. V. e CARVALHO, S. S. G. A 

importância da monitoria na formação acadêmica do monitor. Postado em 2009. 

Acessado em setembro de 2018. 

11. HAAG, G. S; et al. Contribuições da monitoria no processo ensino-aprendizagem 

em enfermagem. Rev. bras. enferm.[online]. 2008, vol.61, n.2, pp.215-220. ISSN 

0034-7167.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672008000200011. 

http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0736
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=HAAG,+GUADALUPE+SCARPARO


 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROJETO DE MONITORIA, A IMPORTÂNCIA DO 
MONITOR PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE 

GEOGRAFIA 1 

MORAIS, Beatriz de Lima 2; RODRIGUES, Maria José3. 

Palavras-chave: Experiência. Monitoria. formação socioespacial. Geografia. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  
A Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí nos proporciona uma 

diversidade de projetos nos quais podemos nos inserir ao longo da vida acadêmica, 

sendo alguns deles: projetos de extensão, Programa institucional de bolsas de 

iniciação científica (PIBIC), Programa institucional de bolsas de iniciação à docência 

(PIBID) e os programas de monitoria. Todos eles podem ser desenvolvidos com o 

auxílio de bolsas ou na modalidade voluntária, quando não há a disponibilização das 

mesmas. 

Este trabalho tem por base o projeto de monitoria que é desenvolvido pela 

Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (UFG - REJ), e constitui-se de um relato 

da experiência adquirida durante o semestre letivo de 2018/1 como monitora da 

disciplina de Formação Socioespacial, ministrada pela professora Maria José 

Rodrigues, para os cursos de Graduação em Geografia.  

Esta disciplina é ofertada para as turmas do primeiro período da graduação 

sendo ela obrigatória e de núcleo comum para as turmas de bacharel e licenciatura 

do curso de Geografia. Ela está entre as primeiras disciplinas que os discentes 

ingressantes do curso de Geografia da UFG - REJ possuem contato, trabalhando 

conceitos fundamentais da ciência Geográfica, como o tempo, espaço, território, 

paisagem, bem como a compreensão das relações homem-natureza, evolução das 

forças produtivas, formações econômicas, modos de produção e transformações 

tecnológicas. 

O projeto de monitoria é desenvolvido no intuito de que ocorra um processo de 

ensino e aprendizagem, que permite discentes que já cursaram a disciplina e 
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obtiveram um bom aproveitamento da mesma tenham a oportunidade de ter contato 

com o desenvolvimento do trabalho docente auxiliando a outros discentes que 

encontram dificuldades no decorrer da disciplina, de modo que estes terão acesso a 

outras formas de explicações e, assim, abrir portas para a possibilidade de facilitar a 

assimilação dos conteúdos. 
 

2 BASE TEÓRICA  
O programa de monitoria desenvolve-se diante de uma necessidade de 

integração dos discentes à universidade com o desenvolvimento de pesquisas e 

atividades que estimulam esses indivíduos a permanecerem dentro do curso, além de 

estimular um sentimento de pertencimento, onde o discente se vê como parte do todo 

que compõe a universidade.  

Os processos de ensino e aprendizagem ocorrem a partir de trocas de 

experiências e conhecimentos que nem sempre ocorrem de forma satisfatória na 

relação aluno-professor. O monitor atua no sentido de estreitar essa relação e 

proporcionar outras formas de assimilação de conteúdos, outras trocas de 

conhecimentos, uma vez que uma relação discente-discente pode fazer com que 

esses processos ocorram de forma mais simples.  

Além disso, o monitor pode atuar como mediador da relação professor-aluno, 

apontando as metodologias e processos didáticos que podem se mostrar mais 

eficazes a partir de uma visão discente.  

 De acordo com a Resolução - CEPEC Nº 1418 que regulamenta o programa 

de monitoria dos cursos de graduação da Universidade Federal de Goiás, Capítulo I 

Seção I Dos Objetivos Art. 1º 

 
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;  
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. 

 



 
 

A partir dessas disposições, tem-se que o programa de monitoria proporciona 

ao monitor a experiência de conhecer a atuação docente, podendo assim, observar a 

diversidade de dificuldades que o docente pode encontrar no decorrer de uma 

disciplina.  

De acordo com (LINS, et al., 2009), “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.” Assim, além dos 

conhecimentos que são adquiridos no decorrer do programa, o monitor passa a ter 

agregações curriculares a partir da experiência, assim sendo de grande importância 

para a formação acadêmica e pessoal do indivíduo.  

 Diante disso é inegável a importância que carrega o papel do monitor, sendo 

um contribuinte fundamental para os processos de aprendizagem e sendo o projeto 

de monitoria muitas vezes fundamental para a permanência do mesmo na 

universidade, uma vez que na modalidade bolsista o monitor possui um subsidio que 

é de grande contribuição para seu deslocamento, alimentação, aquisição de materiais 

e a presença em aulas práticas que são as aulas à campo, muito comuns nos cursos 

de Geografia. Além da contribuição acadêmica no sentido de encontrar-se na área de 

estudo que possui maior afinidade. 

 

3 OBJETIVOS  
Os objetivos do presente trabalho se constituem a partir da experiência 

adquirida no semestre letivo 2018/1 como monitora da disciplina de Formação 

Socioespacial e, apresentar a importância do desenvolvimento dos projetos de 

monitoria, a contribuição da mesma para a formação acadêmica do monitor e dos 

discentes aos quais a monitoria é direcionada, e as dificuldades que são encontradas 

ao longo do desenvolvimento da mesma. 

 

4 METODOLOGIA  
O desenvolvimento das atividades de monitoria ocorreu no Laboratório de 

Geografia Urbana e da Saúde que se encontra na Unidade Acadêmica Especial de 

Estudos Geográficos (UAEEG), situada no campus Riachuelo da UFG-REJ, 

laboratório no qual são desenvolvidas as atividades da orientadora Profa. Maria José 

Rodrigues. 



 
 

Entre as atividades desenvolvidas no programa de monitoria, foram realizadas 

reuniões com a orientadora para definição das referências bibliográficas a serem 

utilizadas de acordo com o que seria trabalhado em sala de aula, bem como os 

métodos avaliativos que seriam utilizados, como resenhas, estudos dirigidos, 

avaliações escritas e aula campo. De modo que o preparo para auxiliar os discentes 

da disciplina fosse o melhor possível. 

Como previsto no edital de seleção de monitoria eram disponibilizadas 12 horas 

semanais, previamente com horários fixos semanais, mas flexíveis de acordo com a 

necessidade de atendimento. Devido ao fato de que o curso de Geografia é 

predominantemente noturno, muitos dos discentes trabalham durante o dia e não 

possuem disponibilidade de comparecer a monitoria durante o dia, diante disso, os 

horários se estendiam até às 19h de modo que pudesse atender as necessidades do 

maior número de alunos possível. 

Durante os horários que não surgiam procura por parte dos discentes, o tempo 

era dedicado ao aprofundamento das questões abordadas na disciplina, de modo que 

ocorresse uma melhor preparação para atendimentos futuros. 

 
5 RESULTADOS  

Durante o período do programa de monitoria foi possível observar e entender a 

relevância que o mesmo tem sobre a vida do aluno-monitor e dos outros alunos, que 

por vezes procuraram a monitoria para sanar dúvidas tanto em relação às atividades 

propostas ou mesmo a compreensão dos textos trabalhados em sala. 

Ao passo que o atendimento era voltado para os alunos ingressantes no curso, 

por vezes foi possível observar que alguns dos que procuraram o atendimento 

apresentavam grande deficiência no que diz respeito à leitura, interpretação de textos, 

e execução de atividades como a elaboração de resenhas, estudos dirigidos e 

relatórios de aula campo.  

Neste sentido, a maior parte do atendimento a esses discentes foram voltados 

para orientações quanto a compreensão dos textos ou execução de atividades, dando 

enfoque para as resenhas que geravam dúvidas em relação à diferença entre resenha 

e resumo e, também, em relação as normas básicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) que por muitos dos que procuraram atendimento, até então 

eram desconhecias. 



 
 

Além da gratificação de poder ajudar a outros discentes e ver resultados 

positivos dos mesmos, a monitoria proporciona uma melhor interação entre os 

discentes e gerando até mesmo vínculos de amizade que se estendiam a partir desses 

encontros. Essa interação se passa também para a relação monitor-professor, uma 

vez que o contato contínuo gera um vínculo afetivo com o orientador e os colegas que 

também utilizavam o laboratório para realização de suas atividades acadêmicas.  

  

6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante dos fatores citados é indiscutível a necessidade do monitor, uma vez 

que a existência do mesmo é de grande relevância para a integração de outros 

discentes à universidade e até do próprio monitor que a partir da experiência se sente 

como parte do que a compõe. 

Além da carga de conhecimentos adquiridos pelo monitor, através das 

atividades desenvolvidas no decorrer do semestre existem outros benefícios que são 

de grande agregação tanto para o monitor quanto para os demais discentes uma vez 

que a experiência da troca de conhecimentos é de fato muito importante para a 

formação acadêmica, profissional e pessoal destes indivíduos. 

Com isso, vê-se também, o quanto se faz necessária a existência do monitor, 

uma vez muitos dos discentes ingressantes são oriundos de um ensino básico 

precário e necessitam de orientações. O programa também abre a possibilidade 

desses discentes procurarem orientações de modo que se sintam mais confortáveis, 

pois muitos destes alunos se mostram desconfortáveis ao procurar os professores 

para sanar suas dúvidas.  

Contudo, visto a necessidade da existência do monitor, a procura do mesmo é 

muito baixa uma vez que muitos trabalham e não possuem disponibilidade de horários 

para procurar atendimento, por mais que o mesmo seja flexível. Os alunos que 

procuraram o atendimento, mostraram bons resultados quanto as atividades 

propostas, o que demonstra que o projeto gera bons frutos e se faz necessário diante 

do contexto educacional de onde esses alunos são originados. 

 

REFERÊNCIAS  
LINS, L. F. et al. A importância da monitoria na formação acadêmica do 
monitor. IX Jornada de ensino, pesquisa e extensão – JEPEX. Recife, 2009. 
 
 



 
 

Serviço público Federal. RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1418 de 9 de setembro de 
2016. Regulamenta o Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), e revoga a Resolução CEPEC Nº 1190. 
Disponível em: 
https://cograd.jatai.ufg.br/up/388/o/Resolucao_CEPEC_2016.pdf?1490116744. 
Acesso em: 16 de setembro de 2018. 
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RESUMO 

O presente trabalho resulta da participação no programa de monitoria de 

2018.1 da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí da disciplina de 

Fundamentos e Metodologias de Ciências Humanas nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental I. Para a realização do mesmo, foi necessário um preparo e diversos 

estudos para poder auxiliar ao máximo aqueles que precisassem de ajuda com a 

disciplina. Para que o atendimento não se tornasse desinteressante aos alunos e 

buscando uma forma de interagir com os estudantes, colocando-os para pensar 

sobre a matéria, a metodologia utilizada para a realização desses encontros foi 

questionários, resumos, debates, sistematização do conteúdo, estudos dirigidos e 

também a utilização do quadro negro para produzir resumos juntamente com 

imagens, para uma relação entre o tema e o cotidiano, tendo como objetivo facilitar o 

entendimento de uma aluna surda, e uma com dificuldade de aprendizagem. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é compreender a função da monitoria e se de 

fato, a mesma cumpre com seus requisitos, o apoio aos estudantes e o 

desenvolvimento cognitivo do monitor. 

                                                             

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

O Ensino Superior cada vez mais se depara com estudantes que apresentam 

dificuldades na aprendizagem, visto isso, o Programa de Monitoria foi desenvolvido 

dentro das Universidades com o objetivo de auxiliar os estudantes em suas 

dificuldades perante as disciplinas curriculares de cada curso. A monitoria visa 

auxiliar os estudantes que possuem um déficit de aprendizagem e também os 

                                                           
1 Resumo revisado pela orientadora de monitoria Halline Mariana Silva Santos, no componente 

curricular Fundamentos e Metodologias de Ciências Humanas nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental I. 

2 Bolsista do Programa de Monitoria da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. Curso de 
Pedagogia. brunaassis1605@gmail.com 

3 Professora na Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. Curso de Pedagogia. 
hallineberttoneh@gmail.com 



 
 

alunos que possuem alguma deficiência, seja ela motora, física ou intelectual. Mas, 

além de ajudar essas pessoas com maior dificuldade, a monitoria não é de uso 

exclusivo destes, mas foi planejada para atender a todos que tenham o interesse em 

participar desses encontros. Esse programa oferta vagas remuneradas e voluntárias, 

pois a ideia central das monitorias não é apenas a ajuda aos estudantes, mas 

também ampliar as experiências dos monitores, no caso das licenciaturas, a 

monitoria é um preparo para a futura profissão, sendo assim, Silva e Santos (2015, 

p.2) revelam: “[...] a monitoria possibilita o aluno experimentar e vivenciar a formação 

para o futuro docente, participando da construção da disciplina e sua execução.” 

O presente artigo visa refletir um pouco da experiência na monitoria na 

disciplina de Fundamentos e Metodologias de Ciências Humanas nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental I, a qual foi de extrema importância para a formação 

docente da acadêmica, pois proporcionou momentos de muita aprendizagem. 

 

2 BASE TEÓRICA 

 

O Programa de Monitoria foi desenvolvido dentro das Universidades com o 

objetivo de ampliar a aprendizagem dos estudantes, “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 (VICENZI, 2016)”. 

Inicialmente desenvolvida apenas para uma interação entre alunos e professores, ao 

longo do tempo foi se aprimorando e ganhando forma, e hoje esse programa é 

fundamental nas Universidades. 

A monitoria é um grande auxílio para os acadêmicos que se interessam pelo 

trabalho docente, visto que a mesma é uma preparação para os que a buscam, pois 

estarão vivenciando uma prática em sala de aula, ensinando e aprendendo com os 

estudantes que auxilia. “A monitoria, portanto, “baseia-se no ensino dos alunos por 

eles mesmos (BASTOS, 1999, p.97)”, ou seja, pelo fato de os professores se 

expressarem através de uma linguagem extremamente acadêmica e os alunos em 

sua maioria acabarem não compreendendo, o acadêmico monitor exerce sua função 

auxiliando esses estudantes com esses conteúdos, visto que os alunos possuem 

uma mesma linguagem de fácil compreensão entre todos. Apesar de ser oferecida 

pela Universidade, é o estudante quem opta por participar da monitoria. 



 
 

A abordagem interacionista traz contribuições que são relevantes nesse 

trabalho, nessa acepção “o aluno é capaz de fazer mais com o auxílio de uma outra 

pessoa (professores, colegas) do que faria sozinha; [...]. (CAVALCANTI, 2005, 

p.194)”. Para a autora que faz uma leitura dessa abordagem auxiliando no 

entendimento dos processos superiores e a formação dos conceitos abstratos, a 

relação entre os professores e alunos, deve ser uma relação de mediação, onde o 

aluno construa seu próprio conhecimento, portanto, a monitoria é trabalhada de 

forma mediada, onde não só o monitor apresente o conteúdo, mas também os 

estudantes interajam, construindo seus conhecimentos.   

Portanto, a monitoria é um aporte para aqueles que necessitam e, o monitor 

deve visar atender da melhor maneira possível os que o procuram e, no caso 

daqueles alunos com deficiência o monitor precisa buscar métodos diferenciados 

para trabalhar com eles.    

                                          

3 OBJETIVOS 

 

A monitoria é um importante programa, de grande eficiência, que tem como 

objetivo auxiliar os acadêmicos a alcançar um entendimento melhor dos estudos. A 

disciplina Fundamentos e Metodologias de Ciências Humanas nos Anos Inicias do 

Ensino Fundamental I tem como objetivo a formação dos principais conceitos das 

Ciências Humanas e, para a realização da monitoria buscou-se unir as intenções 

desta com os objetivos esperados.  

Tendo em vista que a monitoria tem como objetivo o auxílio aos estudantes, e 

aprendizagem do monitor em colaboração com o professor, foram realizados 

estudos antecipados sobre os textos, isso foi feito em colaboração com a professora 

da disciplina, a qual retirou as dúvidas que surgiam no decorrer dos encontros e 

estudos.  

Com isso, o objetivo da monitoria foi desenvolver mediação pedagógica de 

forma que o atendimento não se parecesse com uma aula tradicional, em que o 

professor expõe o conteúdo. Buscamos que houvesse interação entre os 

acadêmicos e a monitora, para isso foram realizadas atividades diversificadas, 

desde resumos até utilização do quadro negro com imagens. 

                                                                   

4 METODOLOGIA 



 
 

 

O presente trabalho trata-se de um relato das experiências vivenciadas no 

desenvolvimento de atividades de monitoria da disciplina Fundamentos e 

Metodologias de Ciências Humanas nos Anos Inicias do Ensino Fundamental I, no 

âmbito do Programa de Monitoria da Universidade Federal de Goiás – Regional 

Jataí, durante os meses de abril a junho de 2018, isso se deu pelo fato de que os 

alunos que cursavam essa disciplina estavam sem professores de outras matérias, 

portanto, a mesma foi adiantada pela professora durante os meses em que os 

alunos estavam com seus horários vagos.  

As atividades da monitoria foram realizadas com carga horária de 12 horas 

semanais, conforme previsto na Resolução CEPEC nº1418, essa carga horária foi 

dividida de modo que oito horas fossem destinadas ao atendimento dos discentes 

que procurassem a monitoria e as quatro horas restantes destinadas aos estudos da 

monitora referente aos textos da disciplina. O atendimento aos estudantes foram 

realizados em horários diferentes ao de estudo dos acadêmicos sendo 

disponibilizados tanto no período da manhã quanto da tarde, para que todos 

pudessem ter acesso, aqueles que precisassem de atendimento a monitora já 

estava preparada com antecedência para atender. 

                                                          

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O curso de Pedagogia, além das bases teóricas, proporciona aos acadêmicos 

uma gama de conhecimentos e experiências de grande valor. Através da prática 

vivenciada nos Estágios, e da própria vivência como estudante é notável que as 

aulas tradicionais são cansativas, não apenas para crianças, mas também para 

adultos. 

As disciplinas de fundamentos e metodologias no curso de Pedagogia é de 

suma importância para todos, dá suporte ou uma boa noção de como trabalhar em 

sala de aula, e tendo passado pelas disciplina de Fundamentos e Metodologias de 

Ciências Humanas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I e II, a compreensão 

dos textos e das dúvidas que os discentes possuem fica mais clara, e na maioria das 

vezes a linguagem do professor em sala de aula nem sempre é compreendida pelos 

alunos de imediato, portanto, são orientados a buscar auxílio na monitoria para 

sanar suas dúvidas de modo que não se acumulem. 



 
 

Tendo em vista a prática em sala de aula, nos encontros de monitoria 

buscamos realizar atendimentos diferenciados, de modo a utilizar outras 

metodologias além das usadas nas aulas, portanto, proporcionamos aos estudantes 

encontros de interação, onde os mesmos retirassem suas dúvidas, mas também 

pudessem falar sobre seus entendimentos para verificar se houve internalização. 

Durante o período de monitoria, em dias que antecediam avaliação havia 

maior procura, nos demais os alunos procuraram a monitoria para retirar dúvidas da 

mesma, em geral os alunos esperavam um resumo de todos os textos. Para os 

atendimentos direcionados a duas alunas específicas, uma com déficit de 

aprendizagem e uma aluna surda preparamos metodologias específicas e 

envolvemos também o intérprete nesses atendimentos. 

Os encontros com essas alunas foram de extrema importância para a 

formação profissional, visto que foram encontros desafiadores e novas experiências. 

Com a aluna que possui dificuldade em compreender e internalizar os conteúdos, foi 

mais tranquilo, trabalhamos com resumos, retomada das ideias centrais dos textos, 

questionários em que ela levava para casa e trazia no próximo encontro respondido, 

e as questões que ela não havia compreendido, ou errado, fazia outra retomada do 

assunto. Houve também um auxílio em um dos trabalhos da disciplina, onde forneci 

ajuda na confecção do material didático e nas dificuldades de compreensão.  

No caso da aula surda, o desafio foi bem maior, nesse caso sempre havia o 

auxílio da intérprete. Para ela, foram feitos resumos, questionários e era solicitado 

que ela fizesse em casa resumos dos textos com suas palavras, e trouxesse na 

monitoria seguinte para uma análise. Foi utilizado também o quadro negro da sala, 

onde era montado um esquema e em cada palavra-chave era colada uma imagem 

abaixo, que representasse o que estava escrito, para fazer uma relação com o 

cotidiano da aluna, facilitando seu entendimento. Esse esquema a ajudou bastante 

na compreensão do conteúdo trabalhado.  

Em análise do rendimento dessas alunas, para verificar se a monitoria as 

auxiliou, foi gratificante perceber o quanto os atendimentos foram importantes e 

ajudaram as alunas, principalmente a aluna com surdez.  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 
 

O Programa de Monitoria é um programa de fundamental importância dentro 

da Universidade, pois este auxilia no crescimento individual e coletivo das pessoas 

que ali se encontram, promove a colaboração entre alunos e professores, e não só o 

aprendizado dos estudantes, mas o aprimoramento do monitor como futuro docente.  

Portanto, espera-se que os acadêmicos busquem e tenham acesso a esses 

atendimentos que são um grande aporte para uma melhor compreensão dos 

conteúdos. O desenvolvimento dessas atividades é significativo não só para os 

alunos, mas o monitor também se beneficia, pois já está se preparando como futuro 

docente para desenvolver-se em sala de aula.  É necessário que haja interesse do 

aluno em buscar sanar suas dificuldades, não colocando a carga toda sobre o 

monitor apenas. 
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1 JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA 

A anatomia humana é o estudo das estruturas do corpo humano e suas 

funções. Trata-se de uma importante disciplina para a formação acadêmica nos 

cursos da área da saúde. Para o seu ensino, pode- se utilizar diferentes meios, tais 

como: programas computacionais, peças sintéticas e principalmente cadáveres 

humanos com as variadas peças anatômicas. Segundo Borba (2017), o uso de 

cadáveres para o estudo de anatomia tem sido realizado por vários anos devido a 

facilidade do conhecimento, uma vez que proporciona de forma dinâmica a 

visualização das partes do corpo humano e permite comparar o funcionamento real 

de todos os órgãos. 

Segundo Cardinot et al. (2014), o processo de ensino-aprendizagem da 

disciplina de anatomia humana é complexo devido a quantidade de estruturas e 

conceitos a serem entendidos pelo estudante, portanto, as aulas práticas e a 

colaboração do monitor tornam-se de suma importância nesse processo. Dessa 

forma, a monitoria proporciona ao estudante uma melhoria no processo de educação 

uma vez que desperta o interesse, os tornam mais críticos e reflexivos, propiciando a 

autonomia na busca pelo conhecimento. 

De acordo com Frison e Moraes (2010), a monitoria demanda um monitor 

competente que consiga ser mediador de seus colegas, onde haja interesse e 

disponibilidade do monitor, dos alunos e do professor responsável pela disciplina. 

                                                           
1 Resumo revisado pela Orientadora de monitoria (Ana Cláudia Souza Pereira), no componente curricular Anatomia 

humana. 
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4 Docente Mestre do curso de enfermagem. Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí. E-mail: 

anita.claudia@gmail.com 



A disciplina de Anatomia Humana I do curso de enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) Campus Jataí, proporciona ao acadêmico de enfermagem o 

conhecimento da morfologia do corpo humano, em enfoque nos sistemas: esquelético, 

junturas, muscular, tegumentar, respiratório e digestório; correlacionando com a 

prática do enfermeiro.  

De acordo com o edital n°. 01 de 05 de março de 2018 (Universidade Federal 

de Goiás- Regional Jataí 2018) a monitoria é um processo educativo que desenvolve 

uma formação conjunta docente e discente, e tem como objetivo: 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; 

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. 

 

2 OBJETIVOS 

Relatar a experiência da monitoria acadêmica na disciplina de Anatomia 

Humana I do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG) Regional 

Jataí, no período de abril a agosto de 2018, ressaltando a importância e relevância da 

monitoria no período acadêmico e na formação do aluno. 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência, vivenciado pelas acadêmicas do terceiro 

período do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí, 

sobre a monitoria da disciplina de Anatomia Humana I, com carga semanal de 12 

horas no semestre letivo de 2018/1. 

As monitorias foram realizadas no Laboratório de Anatomia Humana e 

Comparada. Os atendimentos aos alunos do primeiro período de enfermagem foram 

realizados em diferentes dias da semana exclusivamente do período matutino e 

vespertino. Por ser uma grande quantidade de alunos, foram subdivididos em turmas 

de 10 pessoas em horários pré estabelecidos pelo monitor e de acordo com as demais 



atividades realizadas pelos alunos, isso proporcionou aos alunos uma melhor 

organização de seu tempo para ir frequentemente a monitoria e não apenas em 

véspera de prova.  

As reuniões e a metodologia utilizada pelo o professor orientador foram de 

suma importância para realização das monitorias, pois contribuíram para construção 

do referencial teórico e assim facilitando o atendimento dos alunos. As atividades 

foram desenvolvidas a partir da formação de grupos de estudos em que eram 

observadas pelo monitor; auxilio à professora orientadora em montagem, correção, 

realização de provas práticas e trabalhos complementares; esclarecimento de dúvidas 

referentes as peças anatômicas a partir de peças cadavéricas e sintéticas e além de 

simulação de provas práticas para que os alunos possam ter discernimento de como 

se proceder nesse tipo de avaliação. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O exercício da monitoria da disciplina de Anatomia Humana I contribuiu para o 

aprimoramento e embasamento do conhecimento teórico-prático proporcionado pela 

experiência vivenciada juntamente com a professora orientadora e os discentes do 

primeiro período de Enfermagem. 

A monitoria se mostrou como uma ferramenta de muita importância no 

aprendizado dos alunos, fato que pode ser constatado ao final da disciplina, onde 

foram observados trabalhos bem elaborados e notas acima da média, com nenhum 

índice de reprovação.  

A explanação de dúvidas que o monitor oferece aos alunos que possuem 

dificuldade na disciplina se torna um método de troca, pois o discente monitor não só 

ajuda quem está com dúvida como também adquire mais conhecimento ao estudar 

de modo mais profundo para conseguir auxiliar os colegas acadêmicos. 

A atividade de monitoria proporcionou às acadêmicas uma nova experiência 

que irá contribuir muito em sua formação, além disso a monitoria aproxima o aluno 

monitor da área da docência e o mostra a importância da monitoria na formação dos 

discentes.  

A relação monitor e alunos foram satisfatórias, maioria dos discentes se 

interessavam na monitoria, embora houvessem aqueles que não demonstravam 

interesse em frequentar tal atividade complementar. A professora orientadora sempre 



estava presente, ajudando as monitoras quando que necessário e esclarecendo todas 

a dúvidas que surgiam ao longo das monitorias. 

Esse período de monitoria proporcionou as discentes um melhor 

aperfeiçoamento em como se portar em frente ao público; estimulou a fala em meio a 

um grupo de pessoas e além disso mostrou a importância do trabalho em grupo, em 

que pode-se compartilhar dúvidas e saberes. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A monitoria de Anatomia Humana I ofertada para o curso de Enfermagem 

cumpriu todos os objetivos propostos, para os discentes monitorados auxiliou na 

fixação de conteúdos bem como na localização das peças anatômicas. Para as 

monitoras possibilita um maior aprofundamento da área e há uma aproximação com 

os alunos, uma vez que através do ato de orientar, pode-se despertar o interesse pela 

docência. O monitor é considerado como algo que reforça o ensino-aprendizagem, ele 

consegue alcançar essa relação professor-aluno-instituição.  

A disciplina Anatomia Humana I ajuda na prática de cuidados de pacientes, em 

qualquer aspecto que envolva o cuidado a partir de sinais clínicos um exemplo é a 

partir do exame físico. É um conhecimento muito importante para o profissionais de 

enfermagem:  

"Insistimos que 'é preciso saber sobre o corpo se quisermos 

destacar elementos de uma conduta clínica em saúde, ampliar o 

interesse para fora dos sinais e sintomas é fundamental. 

Precisamos pensar antes de definir a bases de novas 

intervenções." (SILVA, 2013, p.3140). 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A monitoria é uma proposta que tem por finalidade auxiliar os alunos com 

dificuldades ou dúvidas pertinentes aos textos ou trabalhos da disciplina. O aluno 

monitor tem a oportunidade de: ampliar seus conhecimentos ao proceder o estudo 

dos textos indicados na disciplina, bem como de leituras complementares indicadas 

pelo professor orientador; estimular o  interesse e habilidades para a docência;  

desenvolver a capacidade de explicar o conteúdo da disciplina e preparar 

atendimento aos alunos de acordo com as diferentes necessidades de 

aprendizagem. Vale ressaltar que em qualquer curso há a possibilidade de ter 

alunos inscritos com algum distúrbio mental, visual, auditivo, e outros. Desta forma, 

o monitor terá que preparar e selecionar práticas didático-pedagógicas que atendam 

às necessidades específicas de cada aluno, ou seja, aprender formas diversificadas 

de ensinar. Sendo assim, o trabalho de monitoria justifica-se pela sua relevância na 

formação do aluno monitor, e neste resumo expandido especificamente, na 

formação do futuro pedagogo.  

 

2 BASE TEÓRICA 

As licenciaturas têm por objetivo formar os alunos para que futuramente 

tenham capacidade de exercer a prática docente na escola. De acordo com Pimenta 

(1999) é esperado que o curso de licenciatura forme o futuro professor, ou que: 
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[...] colabore para sua formação. Melhor seria dizer que colabore 
para o exercício de sua atividade docente, uma vez que professorar 
não é uma atividade burocrática para a qual se adquire 
conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas (PIMENTA, 1999, p. 
18). 
 

O aluno então deve ter contato com um ensino que vise formá-lo para exercer 

a atividade docente. Para Pimenta (1999) o ensino consiste no processo de 

humanização dos alunos, e para tanto, é necessário que os cursos de licenciatura 

“desenvolva conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem 

permanentemente irem construindo seus saberes-fazeres docentes a partir das 

necessidades e desafios” (PIMENTA, 1999, p. 18). Desafios esses que serão 

encontrados no dia-a-dia do contexto escolar pelo docente, e no caso específico da 

monitoria, nos atendimentos aos alunos.  

De acordo com a autora, os alunos quando chegam ao curso de graduação já 

possuem uma concepção do que é ser professor por meio de sua experiência como 

discente, sabem quais professores ensinavam bem e os que lecionavam mal, têm 

consciência da desvalorização da profissão, dentre outras questões. Ou seja, 

percebem o professor a partir de sua visão de aluno e o desafio então é “colaborar 

no processo de passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno ao seu 

ver-se como professor” (PIMENTA, 1999, p. 20, grifos da autora). Dessa forma 

então, irá contribuir para que o aluno adquira sua identidade de professor. 

A partir dessa perspectiva, a monitoria possibilita a construção dessa 

identidade, visto que, proporciona uma preparação para a prática docente. De 

acordo com Shneider (2006) apud Nascimento e Barletta (2011, p. 5),  

 

[...] entende-se a monitoria como uma possibilidade de aprendizagem 
e de prática didático-pedagógica que pode contribuir para a formação 
docente superior, bem como auxiliar os alunos participantes do 
processo na apreensão e produção do conhecimento. 

 
 

A Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) 

nº 1418 elenca cinco objetivos para os programas de monitoria na Universidade 

Federal de Goiás (UFG), 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, o programa de monitoria beneficia essencialmente o aluno 

monitor possibilitando-lhe adquirir habilidades da docência, incentivar o estudo e 

aprofundamento teórico, auxiliar o professor e os alunos matriculados. Sendo assim, 

o papel do monitor pode ser entendido como um facilitador do ensino-aprendizagem.   

 

3 OBJETIVOS  

Apresentar relato de experiência a partir da monitoria na disciplina de 

“Fundamentos e Metodologias de Ciências Naturais nos anos iniciais e Ensino 

Fundamental I”, do curso de Pedagogia da UFG - Regional Jataí, refletindo sobre 

suas contribuições aos processos de ensino-aprendizagem e à formação do aluno-

monitor.  

 

4 METODOLOGIA   

Este trabalho apresenta relato das experiências adquiridas no programa de 

monitoria no curso de Pedagogia. As atividades da monitoria foram planejadas em 

conjunto com a professora orientadora tendo em vista o cumprimento da carga 

horária de 12 horas semanais e foram realizadas no Laboratório de Metodologias de 

Ciências Naturais e Humanas localizado na Unidade Riachuelo da REJ/UFG.  

Quatro horas semanais foram reservadas para o aprofundamento e estudo teórico 

da disciplina com a finalidade de fundamentar o trabalho de atendimento aos alunos; 

quatro horas para auxílio à professora em atividades de planejamento e elaboração 

de materiais didático-pedagógicos utilizados nas aulas e as outras quatro horas 

destinadas para atendimento aos alunos. Vale ressaltar que existia certa flexibilidade 

dos horários para atender os alunos matriculados na disciplina de acordo com a 

disponibilidade de tempo deles, desde que não comprometesse meus estudos nas 

demais disciplinas obrigatórias do curso Caso houvesse necessidade de 

atendimento fora do horário estabelecido, este era negociado.  



 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA/RESULTADOS  

A monitoria da disciplina de “Fundamentos e Metodologias de Ciências 

Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental I” desenvolveu-se no primeiro 

semestre de 2018, sendo cumpridas 12 horas semanais presenciais na instituição. 

Foram realizadas, a partir do planejamento semanal realizado junto à professora 

orientadora, estudo dos textos que compõem o referencial teórico da disciplina, 

auxílio na elaboração de materiais didáticos para as aulas, atendimento aos alunos 

matriculados na disciplina e auxílio na estruturação de oficina ofertada na IX 

Semana Municipal do Meio Ambiente.   

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.  

Com relação à definição do horário de atendimento de monitoria, tentando 

atender aos alunos do matutino e do noturno, foram estabelecidos horários que 

abrangiam o turno vespertino e o início do turno noturno, até 19 horas, para evitar 

horário de aula e ao mesmo tempo dando possibilidade aos alunos que trabalham 

de terem condições de participarem dos atendimentos. Houve a possibilidade de 

outros horários, desde que agendado antecipadamente.  

Assim como já é previsto na Resolução CEPEC nº 1418 (UFG, 2016), a 

monitoria tem por objetivo auxiliar os alunos em dificuldades de conteúdo e também 

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

ocorreram seis encontros marcados tanto por alunos do matutino quanto do noturno, 

para esclarecimentos e retirada de dúvidas sobre os textos da disciplina e de 

trabalhos que deveriam ser desenvolvidos ao longo do semestre.  

Dentre as atividades realizadas, uma que contribuiu para minha formação 

como futura docente foi a experiência com o atendimento a uma aluna surda que 

apresenta dificuldades na compreensão do conteúdo. Ela sempre vinha aos 

atendimentos acompanhada por sua intérprete. Com essa aluna foi feito revisão de 

conteúdo com auxílio dos slides que continham imagens. A explicação do conteúdo 

era por termos e ideias centrais dos textos e a intérprete transmitia em Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a aluna. Para que ela compreendesse os textos, 

era necessário substituir palavras por algum sinônimo que existisse no vocabulário 

de LIBRAS. Além das explicações, era solicitado que posteriormente a aluna fizesse 



pequenos resumos com sua própria escrita, para que ela tivesse condições de 

estudar sozinha em casa para as próximas avaliações. Com os demais alunos 

houve um trabalho menos complexo, apenas de revisão e esclarecimento de 

dúvidas. 

Na ausência de alunos nos dias previstos para atendimento, o tempo era 

direcionado para o estudo dos textos e elaboração de apresentações em power 

point que poderiam ser utilizadas pela professora orientadora em suas aulas, bem 

como nos atendimentos da monitoria. Esta atividade está prevista em um dos 

objetivos da monitoria; “incentivar a cooperação do monitor com o corpo docente” 

(UFG, 2016, p. 1).  

Em um dos momentos de orientação com a professora tive a oportunidade de 

compreender e acompanhar os processos para a elaboração de uma avaliação 

escrita, bem como os critérios para a correção. Assim, foi proposto pela professora 

orientadora o estudo do material selecionado para avaliação e como forma de 

compreender as práticas pedagógicas foi solicitado que eu elaborasse uma prova e 

também a “chave” de correção, com os critérios que seriam observados para 

atribuição de nota.  

Além disso, a monitoria me oportunizou a participação na elaboração de uma 

oficina intitulada “Direitos Humanos, Educação Infantil e Ecologia” ofertada para 

coordenadores e professores da rede municipal da educação infantil, ministrada na 

IX Semana Municipal do Meio Ambiente: ”Sustentabilidade em Nossas Mãos”, que 

aconteceu durante o período de 11 a 15 de junho de 2018. Esta atividade me 

possibilitou a aproximação com todo o trabalho envolvido na organização e 

realização de uma oficina didático-pedagógica e constituiu-se como uma importante 

oportunidade de formação, indo além do que está posto no currículo do curso. 

Durante esta atividade foram selecionados vídeos/animações, separados materiais 

didáticos do Laboratório de Metodologias de Ciências Naturais e Humanas, bem 

como confeccionados outros para serem expostos durante a oficina, digitalizados 

arquivos de revistas que continham atividades práticas sobre o tema de educação 

ambiental e identificamos livros de literatura infantil que poderiam ser utilizados 

pelos professores. No dia do evento estava presente para acompanhar e auxiliar a 

professora orientadora na oficina, vivenciando a experiência de uma prática 

pedagógica de ensino e extensão.  

 



6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do que foi exposto compreende-se que o programa de monitoria é 

relevante para a formação do aluno enquanto monitor e para a construção de sua 

identidade enquanto futuro/a professor/a. As atividades aqui referidas se 

configuraram em momentos produtivos de aprendizado, uma vez que por meio delas 

foi oportunizada uma aproximação com a realidade da profissão docente, a partir da 

experiência de elaborar uma avaliação escrita, de explicar e tirar dúvidas nos 

atendimentos de acordo com as diversas necessidades de aprendizagem dos 

alunos, ao selecionar, preparar e confeccionar material para oficina pedagógica, 

bem como o aprofundamento teórico da disciplina.  

Com o objetivo de ampliar a procura dos alunos pelo atendimento de 

monitoria, os docentes do curso de Pedagogia divulgam de diversas formas e 

inserem no plano de ensino os horários da monitoria, outros incentivam os alunos 

que possuem dificuldades a participação nos atendimentos e acompanham a 

frequência.  Apesar disso, faz-se necessário buscar outras estratégias para que a 

vivência da monitoria se mostre mais produtiva do ponto de vista do atendimento 

efetivo dos alunos que cursam a disciplina.   

Percebe-se que a instituição se preocupa tanto com a formação do aluno-

monitor e com os demais alunos adotando a política de bolsa monitoria. Diante da 

importante função da monitoria a proposta é a ampliação do quantitativo de bolsas 

visando contemplar mais alunos e atender um número maior de disciplinas.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 Este trabalho é um relato de experiência que tem como finalidade expor a 

vivência de monitoria acadêmica da disciplina de anatomia humana I no primeiro 

semestre letivo de 2018 que foi destinada aos alunos de Fisioterapia, Biomedicina, 

Educação Física e Ciências Biológicas da Universidade Federal de Jataí.  
Segundo a resolução CEPEC N°1418 (Universidade Federal de Goiás, 2016) 

o programa de monitoria da tem como objetivo acrescer a participação dos 

estudantes de graduação nas atividades de ensino e aprendizagem na 

Universidade, favorecer para a melhoria dos cursos de graduação, e desenvolver a 

capacidade de análise e crítica, levando o estudante monitor a ter hábitos de estudo, 

interesse e habilidade para docência. 

 

2 BASE TEÓRICA  
Dentre os vários benefícios e objetivos que a monitoria tem o principal é 

fornecer apoio acadêmico a alunos que tem dificuldades de aprendizagem. O artigo 

41 da lei 5.540 que aborda a temática sobre o ensino superior no Brasil diz que “As 

universidades deverão criar a função de monitor para os alunos de graduação que 

se submeterem a provas específicas, nas quais demonstrem capacidade de 

desempenho em atividades técnicos didáticas de determinada disciplina”.  
Após esse projeto de lei inicial, houve inúmeras mudanças até que em 20 de 

Dezembro de 1996 houve a derradeira alteração legislativa (lei 9.394) em que versa: 

“Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino 
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e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de 

acordo com seu rendimento e seu plano de estudos”. 

Desde então, os alunos têm o monitor como um apoio a mais para o 

desenvolvimento acadêmico e como mediador da relação aluno/professor já que o 

monitor é discente e pratica a docência ao mesmo tempo, tendo assim, uma visão 

ampla da posição de ambos.  Segundo Silveira (2016, p.134, apud Nunes, 2007, 

p.53): 
O monitor é um aluno, participa da cultura própria dos alunos, que tem 

diferenças com as dos professores. A interação daquele com a formação 

dos alunos da disciplina tende a favorecer a aprendizagem cooperativa, 

contribuindo com a formação dos alunos e do próprio monitor. 

 

Vigotsky (1984) dizia que esse método de aprendizagem é usado 

correntemente como forma de auxílio ao docente e assistência ao discente, além de 

que a prática preserva em si o modelo inicial proposto, onde os estudantes mais 

avançados colaboram na instrução e na orientação daqueles que têm mais 

dificuldade ou que estão em níveis inferiores do sistema de aprendizado. Os 

monitores, portanto, são uma espécie de intermediários, algo que se aproxima à 

consumação da “Zona de Desenvolvimento Proximal”. 

Silveira (2016, p.134, apud Natário 2001, p. 31) também dizia que o monitor é 

um grande colaborador no processo de aprendizagem e que pode ser um elo entre 

aluno-aluno e professor-aluno já que sua posição na sociedade acadêmica infere 

liberdade para produzir um ambiente de troca de conhecimento construtivo. 

Tendo em vista esse papel exercido, veio o desejo de experimentar e ser 

monitora da disciplina de Anatomia Humana, da Universidade Federal de Jataí-GO, 

que é constituída pelo ensino teórico e prático, onde o ensino teórico iniciado em 

sala de aula é conjugado ao aprendizado prático em laboratório com a presença de 

peças de material de estudo.  

Como essa disciplina é ofertada no primeiro período dos cursos já citados, foi 

necessário lidar com alunos que acabaram de ingressar no ensino superior e que 

ainda não estavam acostumados ao ritmo de estudo que a universidade exige, e por 

consequência disso, houve a carência não somente de ajudar na absorção do 

conteúdo mas também na construção de uma nova perspectiva e método de 



 
 

 
 

assimilação do saber, o que influiu diretamente no desenvolvimento da minha prática 

de ensinar. 

 

3 OBJETIVOS  
Relatar a experiência de monitoria analisando sua efetividade no aprendizado 

da disciplina de anatomia humana I. 

 

4 METODOLOGIA 
A monitoria foi exercida na condição voluntária com carga de 216 horas. Teve 

inicio em 11 de abril de 2018 e fim em 16 de agosto de 2018.  
Os encontros de monitoria foram realizados com grupos de no máximo 10 

alunos, utilizando as peças disponíveis no laboratório de anatomia humana e 

comparada da UFG Jataí, acompanhando os roteiros práticos dados pelos 

professores da disciplina, sendo que, as ocorridas monitorias eram marcadas com 

antecedência.  

Após o término do primeiro semestre foi aplicado um questionário com 10 

perguntas sendo 8 fechadas e 2 abertas nas quais os alunos que receberam 

monitoria expressaram suas opiniões sobre elas. O questionário foi feito através da 

ferramenta online Google Forms, compartilhado via link pelo aplicativo WhatsApp no 

dia 28 de agosto já apto a aceitar respostas e ficou disponível aos estudantes até o 

dia 15 de setembro. 

 

5 RESULTADOS 
 31 (trinta e um) discentes responderam o questionário, sendo 9,7% alunos do 

curso de biologia, 35,5% de educação física e 54,8% de fisioterapia. 61,3% dos 

alunos avaliaram as monitorias como ótimas e 38,7% como boas. 
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Figura 1 - Gráfico que indica a quantidade de monitorias frequentadas pelos alunos de 

anatomia humana I (n=31). Participação de discentes em monitoria de anatomia humana. 

No quesito comparecimento, 39% dos discentes frequentaram 10 ou mais 

encontros de monitorias (Fig. 1), e de todos os alunos que responderam o 

questionário somente 6,5% reprovaram, sendo essa porcentagem equivalente à 

apenas uma reprovação. 

No quesito regularidade de estudo para eles estudavam para as monitorias, a 

maioria dos alunos disse se preparar sempre ou quase sempre, sendo que apenas 

22,6% respondeu que se preparavam poucas vezes e 3,5% que nunca se 

estudaram antes da monitoria. 

Em relação à efetividade das monitorias o questionário indagou se elas 

ajudaram no processo de aprendizagem do aluno. Os resultados evidenciaram que, 

para 58,1% dos alunos, a monitoria foi eficiente para o processo de aprendizagem 

em anatomia humana. Outros 32,3% caracterizaram as monitorias como essenciais, 

restando apenas 9,7% que responderam serem pouco eficazes. Em relação ao 

domínio que as monitoras têm da disciplina apenas 12,9% destacaram que o 

domínio de conteúdo era pouco ou “mais ou menos”. Ademais, em uma escala de 0 

(zero) a 5 (cinco), 20 (vinte) pessoas deram nota 5 (cinco), 10 deram nota 4 (quatro) 

e 1 (uma) pessoa deu 1 (um). 

É relevante ressaltar que a maioria dos alunos que classificaram as 

monitorias como boas ou ótimas e eficazes no aprendizado, foram aprovados na 

disciplina e pontuaram o desempenho geral das monitoras como nota 5 (cinco). 

Estes também relataram que se preparavam sempre ou quase sempre para as 

monitorias. 

Da mesma forma, contabilizou- se que o predomínio presencial foi dos 

estudantes de fisioterapia que estavam entre aqueles que foram de 7 a 9 vezes ou 

10 ou mais monitorias durante todo o período letivo, estando eles entre aqueles que 

mais se preparavam para as monitorias. 

Em suma, nas questões abertas foi questionado qual o maior obstáculo para 

o bom andamento das monitorias e dentre eles foi citada a pouca quantidade de 

peças disponíveis para estudo, excesso de gente no laboratório e as conversas 

paralelas. Além disso, instigou-os também a discorrer o que poderia ser melhorado 

para que as monitorias obtivessem mais sucesso, eles advogaram a existência de 

maiores incentivos para a participação de alunos, a diminuição de pessoas dentro do 



 
 

 
 

laboratório, a existência de monitorias no período noturno, poucos horários 

disponíveis e a aplicação de testes para que os alunos possam medir se estão 

prontos ou não para provas.  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A monitoria proporcionou aos alunos a oportunidade de rever os conteúdos 

estudados em sala e também a interação professor, monitor e aluno. Além disso, 

com os dados colhidos das perguntas percebe-se que é necessário reavaliar  a 

quantidade de alunos no laboratório, podendo assim melhorar a qualidade do ensino 

diminuindo o número de pessoas por monitoria. Entretanto, quando destacado esse 

fato, deve-se lembrar que a quantia de monitoras e de laboratórios disponíveis para 

tal função é insuficiente já que a demanda de alunos que buscam monitorias é 

avultada, o que acaba por salientar a exiguidade de estruturas mais satisfatórias. 

Nota-se também que a frequência dos alunos de fisioterapia e educação física 

nas monitorias era abundante, deixando a biologia para trás no quesito participação. 

Portanto, indaga-se qual seria o motivo primordial para a pouca aparição dos 

discentes deste curso nas atividades de monitoria, já que na circunstância deste 

trabalho não foram aplicadas perguntas que pudessem melhor explanar uma 

justificativa para essa realidade. Assim sendo, supõe-se que dado a realidade de 

que o curso de biologia não é inteiramente focado na aprendizagem das ciências da 

saúde humana, pode ter ocorrido falta de afinidade para com a disciplina ou, em 

outra hipótese, sucedeu-se choque de horários entre grade curricular semestral e os 

horários de monitorias disponíveis. 

Além do mais, com essa experiência foi possível perceber as diversas falhas 

presentes no método de aprendizagem dos alunos e as dificuldades quanto ao 

processo de aquisição de conhecimento científico e também na interligação 

associativa dos conteúdos teóricos e práticos visando a aplicabilidade. 

A monitoria foi uma oportunidade ímpar para o meu aprimoramento didático 

prático e teórico, pois possibilitou a mim troca de conhecimento com alunos e 

docente, revisão e ampliação dos saberes, e por inúmeras vezes outra perspectiva 

de utilidade profissional da matéria ofertada. Além disso, corroborou para a 

consecução de uma percepção mais ampla dos pontos positivos e negativos na 



 
 

 
 

minha prática de ensino e interrelações humanas, tendo assim, demasiado 

aproveitamento acadêmico e humano. 

Portanto, foi identificável a relevância dos projetos de monitoria para o aluno 

que tem mais uma fonte de ajuda para compreensão do conteúdo e para o monitor 

que abrange conhecimento e o tem com mais clareza. 
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EFEITOS DA MONITORIA DE COMPONENTES QUÍMICOS E ANATÔMICOS DA 
MADEIRA SOBRE O EMPENHO DOS ESTUDANTES.1 

                                          
MACHADO, Dênis Kelington Ferreira2; FERREIRA, Juliana Ceccato3;  

                                                                  

Palavras-chave: Ensino. Monitoria. Desempenho. 
                                                             

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Num mundo extremamente competitivo, a universidade precisa se preocupar 

com o estudante universitário, promovendo condições para o seu desenvolvimento 

integral, tentando desenvolver suas potencialidades ao máximo para que possa atingir 

seu nível de excelência pessoal e estar preparado para um papel atuante na 

sociedade (Santos,ANTOS, 2000). 

Segundo Frison,Frison  ((2016), o Ensino Superior depara-se, cada vez mais, 

com acadêmicos que apresentaam dificuldades para atingir objetivos curricularmente 

prescritos, impostos pela necessidade de o aluno desenvolver competências e 

habilidades demandadas pelo mundo contemporâneo. Com isso 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. A autora ainda diz que Instituições de Ensino 

Superior (IES) buscam investir em estratégias e práticas que lhes permitam conquistar 

melhores resultados, tanto na avaliação do Ministério da Educação quanto no 

prestígio reverberado pelos egressos. Isso já constitui, por si só, motivo para investir 

em formas alternativas de trabalho, estimuladoras de aprendizagem, como é o caso 

das monitorias. 

Segundo Natário (2007), o monitor é considerado um agente do processo 

ensino-aprendizagem, capaz de intensificar a relação professor-aluno-instituição. 

Dentro deste panorama atual, incluindo a ascensão de um estudante com perfil 

desinteressado e treinado para decorar fórmulas e resolver testes, o serviço de 

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

Componentes Químicos e Anatômicos da Madeira, do curso de Engenharia Florestal.. 
2 Bolsista do Programa de Monitoria dos cursos de graduação. Universidade Federal de Goiás (UFG). 

deniskelington@hotmail.com 
3 Professora Doutora do Curso de Engenharia Florestal. Universidade Federal de Goiás (UFG). 

cf.juliana@yahoo.com.br 
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Monitoria pode ser um dos apoios pedagógicos extraclasse, desde que devidamente 

adaptado e dimensionado a esta nova realidade (SANTOS et al. , 2006). 

Este trabalho teve como objetivo relatar as atividades desenvolvidas durante a 

monitoria e seu efeito sobre o  avaliar o efeito da monitoria no desempenho dos 

alunos, da disciplina de Componentes Químicos e Anatômicos da Madeira, ministrada 

no 2º período letivo de 2017. 

                                                               

2 BASE TEÓRICA 

Segundo Natário,atárioATÁRIO (2001), muitos são os motivos que levam 

a se interessar pela função de aluno-monitor, dentre   eles:   a   bolsa-auxílio, ,  a   

  possibilidade   de   ingressar  na  carreira  acadêmica,  aumentar  seu  grau   de  

conhecimento  ao  “aprender   ensinando”,  criar   e intensificar   relações  

desenvolver habilidades sócio comunicativas, entre outros.  

Segundo Ramos et al. (2012), os programas de monitoria devem ser 

constituídos de parâmetros comuns que conferem   direitos e deveres à tríade 

professor-orientador, aluno-monitor e à instituição de ensino. Os elementos desta 

tríade têm o papel de trabalhar em conjunto para a viabilização do   fortalecimento 

acadêmico, atingindo os alunos interessados em aprofundar o conteúdo e resolver 

dúvidas relacionadas a disciplinas específicas. Para isso, o acadêmico monitor passa 

a ter maior importância na aquisição de suas próprias competências, devendo estar 

disposto a auxiliar e ser a  auxiliado por seu orientador que,  por sua vez,  deve atribuir 

tarefas capazes de guiar a exploração de novos caminhos durante a aquisição do 

conhecimento (ALBUQUERQUE et al., 2012). 

Quando a Monitoria desenvolver todo o seu potencial, a Instituição ganhará em 

qualidade de ensino a curto e longo prazo, pois um monitor atuante, além de contribuir 

efetivamente para o aprendizado do aluno, poderá resultar em um professor mais 

capacitado para os desafios do ensino atual (Santos et al. 2006). 

 

3 OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo relatar as atividades desenvolvidas durante a 

monitoria e seu efeito sobre o desempenho dos alunos, da disciplina de Componentes 

Químicos e Anatômicos da Madeira, ministrada no 2º período letivo de 2017. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da monitoria no 
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 A monitoria foi realizada com diversas atividades, sendo elas:  

 i. Acompanhamento de aulas práticas; ii. Auxilio ao professor no preparo das 

mesmas; iii. Desenvolvimento de atividades extraclasse; iv. Auxiliar/Sanar dúvidas dos 

alunos em monitorias de micro e macroscopia da madeira; v. Apresentação de um 

seminário e elaboração de uma atividade em função de um tema abordado na 

disciplina; vi. Auxilio ao Professor para aplicação de avaliações práticas. 

Todas as atividades foram distribuídas em uma carga horária de 12 horas 

semanais, no qual a maior parte era dedicada para sanar dúvidas teóricas e práticas 

dos discentes, em relação aos conteúdos abordados na disciplina. Outra atividade 

executada na monitoria foi o auxílio nas aulas práticas, no qual além de sanar dúvidas, 

auxiliava o professor e alunos no manuseio dos microscópicos e lâminas. 
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Grafico 1:  Porcentagem de alunos aprovados e reprovados na disciplina de 

Componentes Químicos e Anatômicos da Madeira – 2017/2. 

 



 
Gráfico 2: Porcentagem de alunos aprovados e reprovados na disciplina, que 

participaram das monitorias. 

 

 As atividades de monitoria obtiveram resultados satisfatórios, pois se teve um 

grande índice de aprovação na disciplina de Componentes Químicos e Anatômicos 

da Madeira,  obtendo então 90% de aprovação se tratando da turma inteira (gráfico1) 

e 100% de aprovação quando se observa apenas os alunos que participaram das 

monitorias (gráfico 2).  

Pode-se observar que a turma teve então um bom desempenho, se tratando 

da aprovação na disciplina, uma das explicações para esse resultado é o ganho em 

aprendizagem quando se tem um monitor associado ao ensino, auxiliando o professor 

nas atividades propostas.  

Além do benefício para os alunos, a monitoria contribuiu para o meu 

monitor, pois houve necessidade do mesmo do monitor, pois houve a necessidade do 

na disciplina. Fazendo também com que oo mesmo eu tivesse uma “prévia” de como 

incentivando uma possível escolha acadêmica.  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que o programa de monitoria pode sim auxiliar no desempenho dos 

alunos de forma satisfatória.  

A monitoria além de beneficiar os alunos da disciplina também foi positiva para 

mim enquanto monitor, aumentando o domínio do conteúdo da disciplina entre outros. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE MONITORIA EM SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO1 
 

FREITAS, Douglas Soares2 

 

Palavras-chave: Monitoria. Sociologia. Formação. Docência  
 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
O presente trabalho visa apresentar todas as ações que são desenvolvidas no 

Projeto de Monitoria Acadêmica, na disciplina de Sociologia da Educação I e II, 

ministradas no Curso de Pedagogia, turmas matutino e noturno. Relatamos o que já 

foi desenvolvido e o que está planejado para o período restante do projeto no ano de 

2018. É relevante destacar a importância do referido programa institucional que traz 

benefícios tanto para o monitor que tem a oportunidade de desenvolver saberes e 

habilidades docentes, bem como o aprofundamento teórico-metodológico. O trabalho 

de monitoria tem por objetivo auxiliar nas leituras e interpretações, oferecendo apoio 

para esclarecimento de dúvidas não sanadas em sala de aula. As disciplinas são 

ofertadas no primeiro e segundo período, momento bastante difícil para os 

ingressantes, já que estes possuem bastante dificuldades no entendimento da 

linguagem acadêmica, a existência dessa mediação com o monitor permite auxílio na 

organização da vida acadêmica.  

 

2 BASE TEÓRICA 
O projeto da monitoria é instituído pela Resolução CEPEC Nº1418/ 2016  na 

qual prevê que o trabalho realizado deve ser, 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), visando atender tais objetivos é oferecido atendimento ao público 

acadêmico em 12 horas semanais nas quais o monitor dedica-se ao oferecimento de 

atendimento e planejamento. 

Nossa atuação, observação e reflexão como monitor permite afirmar que é 

propiciado por meio da monitoria uma melhoria no desempenho acadêmico sendo 

                                                           
1 Resumo revisado pela orientadora de monitoria Prof.ª. Drª. Suely dos Santos Silva, no componente 

curricular Sociologia da Educação I e II. 
2 Bolsista do Programa Monitoria. Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí, Unidade 

Acadêmica Especial de Educação. douglasfreitas24@gmail.com  



muito importante no início do curso, por proporcionar melhor compreensão dos 

conceitos por parte dos alunos, o que os estimula ao estudo tanto prévio quanto 

posterior às explicações da professora.  

O trabalho com o texto, com o dicionário de área da Sociologia, resenhas das 

obras lidas, fichamentos, mapas conceituais, dinâmicas de estudo, aprofundamento 

teórico e estudos de caso na disciplina ajudam na compreensão. Esse auxilio e 

intermediação é fator determinante a permanência dos alunos nos cursos de 

graduação devido a melhora do desempenho em notas e a diminuição da taxa de 

reprovação. (UFG, 2016). 

Seguindo o que é estabelecido pelo plano de curso ressaltarei a partir de uma 

breve  explanação a ideia de cada autor, sendo eles BOURDIEU (2014), DURKHEIM 

(2007), GRAMSCI (1995), MARTINS (1994), MARX (1996), WEBER (2006). 
 

3 OBJETIVOS 
A monitoria tem como objetivo propiciar aos alunos momentos de 

esclarecimentos de dúvidas referentes as aulas, de algum trabalho propostos, nas 

dificuldades de linguagem em relação a leitura dos textos clássicos apresentados na 

disciplina, na apropriação de conceitos sociológicos quais não tenham familiaridade 

para a entendimento do conteúdo. A compreensão do que seja: método de pesquisa, 

objeto de estudo, concepções de infância e de criança e os conceitos da Sociologia 

nos três clássicos Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. E da Sociologia da 

Educação II Pierre Bourdieu, Antonio Gramsci.   

 A experiência de monitoria da forma como ocorre na UFG, possibilita ao 

monitor experimentar as dificuldades da docência universitária e articular possíveis 

soluções encontradas. Tem ainda por objetivo aprender noções de como se elabora 

avaliação, os critérios de correção quais devem ser adotados, a linguagem que deve 

ser utilizada para facilitar a compreensão dentre outros objetivos. 

 

4 METODOLOGIA 
Foram realizados, durante todo o período, atendimentos aos alunos em três 

dias alternativos na semana pré-definidos de acordo com a disponibilidade da turma, 

há uma sala fixa destinada ao atendimento quando o grupo é menor e um gabinete 

da professora quando o atendimento é para até cinco estudantes. Foi feito 

atendimento para esclarecimento de dúvidas individualizados quando agendados, 



auxiliando-os no entendimento dos textos e nas orientações de trabalhos a serem 

realizados. Além de atendimento por e-mail, WhatsApp e chat.  

 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Juntamente com a orientadora, fizemos retomada a ementa da disciplina, 

definimos inicialmente os horários de atendimento, como citado acima foram três 

vezes por semana sendo que um desses dias foi destinado ao estudo dos conteúdos 

ministrados nas aulas e eventuais orientações de dúvidas que surgiram durante a 

realização de leituras.  

Dessa forma, auxiliei na produção de slides com a professora orientadora, 

resumos, sínteses e socialização do material para facilitar a compreensão das leituras 

dos clássicos trabalhados na disciplina de Sociologia da Educação I, no caso Émile 

Durkheim, Karl Marx e Max Weber.  

Como objetivo previamente estabelecido por meio do plano de curso da 

disciplina, os alunos devem adquirir conhecimento mínimo a partir do conteúdo 

descrito abaixo, primeiramente o contexto histórico de transição  de períodos e as 

demandas que surgiram do período escravista para o feudalismo e do feudalismo para 

o capitalismo e o contexto do surgimento da Sociologia como ciência com a leitura do 

livro de Martins (1994) O que é Sociologia. 

 A abordagem positivista de Emile Durkheim (2007) em sua obra As regras do 

método sociológico, qual apresenta seu instrumento metodológico o “fato social”, 

todas as formas de se aplicá-lo e as maneiras de interagir com o objeto e o porque de 

se tratar ele como “coisa”, a distinção de fato normal e fato patológico, entre outros.  

 O materialismo histórico dialético de Karl Marx (1996) trabalhado por meio da 

obra A ideologia alemã e os conceitos de; capital, capitalismo, alienação, ideologia, 

trabalho, mais valia, técnica, tecnologia, trabalho produtivo, divisão de classes sociais, 

o movimento dialético, homem, onilateral, entre outros.   

Como última temática do primeiro semestre a sociologia compreensiva de Max 

Weber (2006) trabalhada por meio da obra A ética protestante e espirito do 

capitalismo, apresentando 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. 

Iniciando a Sociologia da Educação II com o trabalho com a retomada das 

contribuições de cada autor para o âmbito educacional de acordo com os clássicos 



Durkheim, Marx e Weber. Posteriormente é trabalhado a teoria praxiológica de Pierre 

Bourdieu (2014) na obra A Reprodução, trabalha as questões da sociedade 

reprodutivista, campo, habitus, capital cultural, violência simbólica. 

Em Antonio Gramsci (1995) na obra Os intelectuais e a organização da cultura 
abordam questões sobre hegemonia, noções de política, e a relação dos intelectuais 

com o estado, pensa a escola como critica transformadora dos cidadãos, faz também 

a divisão dos intelectuais em tradicionais e orgânicos, e a sociedade em civil e estatal.  

Como a demanda por vagas foi muito alta nesse período, a turma do noturno 

teve um contingente de mais de 45 alunos na sala, devido a essa quantidade em 

minhas atribuições auxiliei ainda a professora na aplicação de prova, no sentido de 

evitar qualquer transtorno proveniente de possíveis consultas (plágio).  

Tive a possiblidade de acompanhar o processo de correção de provas, dessa 

forma podendo adquirir conhecimentos referentes as atribuições de notas, a exigência 

da prova possuir questões: fáceis, médias e difíceis e como se deve fazer a 

distribuição de nota em cada questão de acordo com a dificuldade de resolução.  

Houveram bastante procura de atendimentos durante o semestre chegaram a 

comparecer cerca de doze alunos em uma só tarde. É relevante ressaltar a monitoria 

no processo de adaptação dos novos ingressantes indígenas provenientes do 

programa UFG Inclui, programa institucional que disponibiliza por meio das cotas 

vagas para alunos negros, indígenas e quilombolas e de alunos especiais que estão 

sob apoio em conjunto com o NAI (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão). Assim 

assegura a presença deles no meio acadêmico e a monitoria agrega de maneira 

positiva na permanência e avanço desses alunos no curso, pois como é caso dos 

indígenas possuírem dificuldades na apropriação da língua portuguesa, sendo assim, 

o auxílio na leitura e interpretação do material é essencial. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com o exposto, considero extremamente relevante a monitoria tanto 

a mim como monitor quanto aos alunos em geral, mas, especificamente aqueles que 

apresentam maior dificuldade na compreensão dos assuntos debatidos em sala, 

existindo a possibilidade de estudarem com um apoio o qual lhes direcione e possa 

sanar eventuais dúvidas, aprendendo diferentes técnicas de estudo, maneiras de 

como realizar uma leitura proveitosa, buscando reparar as principais dificuldades dos 

alunos da disciplina a qual estou vinculado.  



Estamos cientes de que, a Sociologia não faz parte do currículo do Ensino 

Fundamental e conta com no máximo duas aulas semanais no Ensino Médio. Sendo 

uma realidade que muitas escolas nem tenham as aulas previstas. Os primeiros 

períodos do Curso de Pedagogia é a transição do ensino médio para a educação 

superior e exige leituras mais pesadas, interpretação dos textos e capacidade de 

estabelecer relações, nexos e contradições entre os autores bem como a produção 

textual.  No exercício da me minha futura profissão pressupõe-se que desenvolva 

conhecimentos para mim e como ensinar as crianças, jovens ou adultos adquirirem 

habilidades com a escrita, produção de textos, leitura e interpretação. Assim, 

compreendemos que todos esses fatores se refletem automaticamente no rendimento 

dos alunos tanto em participações orais nas aulas bem como na realização das 

avaliações e atividades extraclasse.  
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INCLUSÃO E MONITORIA NA UNIVERSIDADE: desafios e possibilidades1                                         

GOULART NETO, Eduardo Borges2, SOUSA, Suelma Dias3. 
 

Palavras-chave: Monitoria. Inclusão. Diversidade. 
 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
O projeto de monitoria foi um método desenvolvido pelo inglês Joseph 

Lancaster na Europa no final do século XVIII. Este método utiliza alunos para contribuir 

com o ensino e aprendizagem dos alunos no ensino superior, ao longo do século XIX 

o método se difundiu para França, Itália, Portugal, Suíça, Alemanha até chegar ao 

Brasil. 

Nos cursos superiores essa modalidade de trabalho tem sido muito utilizada 

como estratégia de ensino. Sendo respaldada em Lei, essa estratégia é prevista nos 

Regimentos das Instituições de ensino superior. 

A monitoria tem sido de grande apoio para os alunos com deficiência. Esta vem 

para complementar o ensino-aprendizagem e desenvolver as habilidades desses 

alunos que possuem alguma limitação por sua deficiência. 

A monitoria oportuniza a esses momentos de esclarecimentos em relação aos 

conteúdos, por meio de uma metodologia e atividades adaptadas para atender as 

necessidades especiais educativas. 

O presente trabalho revela que a mediação que o monitor oferece aos 

acadêmicos com algum tipo de deficiência, possibilita a superação de suas 

dificuldades, visto que com o apoio recebido eles conseguem abstrair com mais 

clareza e compreender questões que são postas no cotidiano acadêmico. 

 

1 Resumo revisado pela orientadora de monitoria Ms. Diovana Ferreira de Oliveira Thiago, no 
componente curricular de História da Educação I. 
2 Bolsista remunerado do Programa de Monitoria da Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí 
(UFG), Curso de Pedagogia. eduarddoborges@gmail.com 
3 Intérprete de LIBRAS do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFG- Regional Jataí (NAI). 
suelmad27@gmail.com 



 

 

A presente reflexão justifica-se diante da necessidade de implementar e ampliar 

programas desta natureza, uma vez que os estudantes com deficiência  sentem a 

necessidade de adaptação no currículo, um currículo em que seus conteúdos sejam 

diversificados e suas avaliações flexibilizadas. 

                                                               

2 BASE TEÓRICA 
Este trabalho é fundamentado em (SANTANA, 2016) que aborda a questão do 

aluno surdo, seu acesso e permanência no Ensino Superior, além de (QUADROS, 

2003) que aborda a questão do ensino entre outros autores. 

De acordo com Santana (2016)  

 
Nos últimos anos houve um crescimento no nível educacional dos 
surdos. Atualmente, o Censo da Educação Superior (2013 a) aponta 
que temos um total de 8.676 alunos surdos, com deficiência auditiva 
ou surdos-cegos matriculados nas instituições de educação superior 
(SANTANA, 2016, p.85). 
 

Dessa forma, destacamos a importância desse trabalho, visto que a discussão 

ainda é pouco debatida, da mesma forma, torna-se pertinente a discussão em relação 

ao acesso e permanência desse aluno no Ensino Superior. 

Nesse sentido Santana assevera que 

 
De modo geral, os alunos surdos apontam dificuldades relacionadas à 
didática dos professores, dificuldade de produção e interpretação 
textual de gêneros secundários, falta de intérpretes. Ou seja, eles não 
se sentem capazes de atender a demanda de letramento que se 
espera dos universitários […] (SANTANA, 2016, p.87). 
 

Nota-se que esses alunos sentem deslocados do universo acadêmico, onde 

muitas vezes eles não se sentem acolhidos e até mesmo compreendidos. A monitoria 

nesses casos pode servir como um espaço onde esses alunos podem se expressar e 

aprender a tornarem-se autônomos e, a partir, daí levar esse conhecimento para os 

outros espaços onde esse aluno for. 
 

3 OBJETIVOS 



 

 

O trabalho tem como objetivo apresentar e divulgar os relatos de experiência  

da monitoria da disciplina de História da Educação I, principalmente em relação ao 

atendimento aos alunos surdos. Além de ressaltar a importância de um trabalho 

conjunto entre o professor, monitor e intérprete para o desenvolvimento do aluno, de 

forma que ele venha a descobrir suas habilidades que por vezes ele já possui, porém 

as mesmas eram para ele desconhecidas. 

Acrescentamos como objetivo a importância do programa de monitoria, visto 

que por meio do programa o aluno-monitor tem a possibilidade de desempenhar 

fundamentos da docência que só seriam desempenhados ao final de sua formação. 

Atrelado a isso o aluno-monitor tem a possibilidade de aprender com o outro em uma 

relação dialética. 

Além dos objetivos já expostos, a monitoria é também um espaço onde pode-

se verificar como o processo de inclusão ocorre na universidade, pois apesar de nosso 

relato tratar da relação com os alunos surdos, a inclusão é para todos. Dessa maneira 

a monitoria torna-se um espaço em que pode-se verificar o processo de inclusão no 

espaço acadêmico. 

   
4 METODOLOGIA 

Este trabalho buscou abordar as experiências da monitoria com o enfoque para 

a inclusão das pessoas com deficiência em especial os surdos. Dessa maneira a 

metodologia adotada foi a pesquisa bibiográfica, que de acordo com Fachin (2006, 

p.112) “[...] é o primeiro passo de qualquer tipo de trabalho científico. Pode ser 

desenvolvida independentemente ou com outras modalidades de pesquisas, como a 

de campo, de laboratório e documental”. 

Os estudos bibliográficos têm o objetivo de contribuir na elaboração do trabalho 

sobre o papel da monitoria em relação a inclusão dos alunos com deficiência, 

buscando compreender qual é a importância da monitoria para esse processo de 

inclusão . 

Ao referirmos a educação especial Quadros explana que não trata-se apenas 

de um grupo ou de outro, 
 



 

 

No entanto, surdos, cegos, deficientes físicos, negros, índios, brancos, 
pobres deveriam ter acesso à escola. Isso significa situar a educação 
especial dentro de uma perspectiva muito mais abrangente, uma vez 
que todos significa incluir a todos (globalização). Assim, a 
educação especial deveria passar a ser tratada dentro da educação, 
incluindo todas as discussões pertinentes, ou seja, princípios para a 
formação do cidadão brasileiro, direitos e deveres, currículo etc. 
(QUADROS, 2003, p. 84). 
 

Assim, destacamos que apesar de nosso trabalho estar pautado na educação do 

surdo, o conceito de educação especial não restringe-se apenas a eles, destarte relataremos 

nossa experiência salientando que políticas contra a exclusão desse aluno são muito 

importantes para seu acesso, permanência, desenvolvimento e atuação no ambiente onde 

esse aluno se encontra. 
 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O projeto de monitoria tem como objetivo auxiliar os alunos de graduação que 

necessitem de suporte para a compreensão das disciplinas cursadas. Durante a 

realização da monitoria os alunos podem tirar dúvidas pontuais, além de serem 

estimulados ao estudo. 

Destacamos em nossas experiências o trabalho desenvolvido com os alunos 

surdos do curso de Pedagogia. Dentre os alunos que solicitavam a monitoria os alunos 

surdos eram os que mais participavam. 

Para o desenvolvimento da monitoria planejávamos aulas que priorizassem o 

uso de imagens, visto que o surdo é visual, além disso a monitoria era toda em 

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) o que permitia mais interação e participação dos 

alunos envolvidos. Além do uso de imagens, era estimulado também a escrita e a 

leitura para que o aluno pudesse aumentar seu vocabulário em língua portuguesa. 

De acordo com Pereira et al.(2014,p.7) “O trabalho exercido pelo Tradutor 

Intérprete de Libras, desde seus primórdios, teve a finalidade de comunicar, 

comunicar a sociedade de um modo em geral que os surdos podem e devem ter 

“voz””.  

Para a preparação da monitoria pesquisávamos os sinais em LIBRAS 

anteriormente e assim monitor e intérprete utilizavam os mesmos sinais para que os 



 

 

alunos não ficassem confusos durante as aulas, conforme pode ser visto na imagem 

a seguir. 

 

 

Imagem 1-  Momento de explicação durante monitoria com os alunos surdos. 

Fonte: Goulart Neto (2018). 

 

Sabemos que o atendimento dos alunos com necessidades educativas 

especiais por meio do programa de  monitoria tornou-se uma ferramenta fundamental 

na formação destes acadêmicos. Para desenvolver este trabalho, o intérprete de 

LIBRAS juntamente com o monitor, reuniam-se para planejarem as aulas e adaptar 

os conteúdos conforme as necessidades dos alunos. 

Este planejamento mostrou-se muito importante para o desenvolvimento e 

permanência dos alunos na universidade. Tais ações foram implementadas sob 

diferentes abordagens, sendo  que o objetivo era tornar o momento da monitoria  um 

espaço mais atrativo, estimulante e até mesmo desafiador para os alunos. 

Diante do exposto, é notório que todo o trabalho desenvolvido mostrou-se de 

suma importância tanto na formação dos alunos com necessidades educativas 

especiais,  quanto para o monitor que a partir dessas atividades passaram a conhecer 

melhor as dificuldades destes estudantes. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dessa maneira ressaltamos a importância de um trabalho bem planejado no 

qual monitor, intérprete e professor estejam articulados para buscar atender o aluno 



 

 

(nesse caso) surdo de maneira que esse ele consiga desenvolver-se de maneira 

satisfatória. 
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RESUMO:  Esse trabalho compõe-se no relato de experiência obtido com as 

atividades de monitoria acadêmica, que se caracteriza como uma modalidade de 

ensino e aprendizagem que enriquece a formação acadêmica. A monitoria foi 

desenvolvida na disciplina de Produção e Tecnologia de Sementes no curso de 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. Relata-se a 

importância do auxílio educacional junto com o docente da disciplina. Evidencia-

se que os alunos que participaram das monitorias obtiveram um desempenho 

satisfatório.  

Palavras-chave: Auxilio educacional, rendimento estudantil, formação 

acadêmica. 
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Introdução/Justificativa 

A Universidade Federal de Goiás, por meio da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) oferece o programa de monitoria, que se caracteriza por um 

processo educativo, e se desenvolve por professores e alunos.    

A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem, oferecido aos 

alunos como forma de diminuir as dificuldades e dúvidas em relação a disciplina. 

O programa tem por objetivo o melhor desempenho dos alunos, a fim de 

estruturar um amplo conhecimento para além da sala de aula, contribuindo para 

melhoria do ensino aprendizagem.  

O programa de monitoria contribuiu para o fortalecimento da formação 

acadêmica tanto do aluno de graduação quanto para aluno-monitor. Para 

exerce-la é necessário o domínio da disciplina, sendo esta já cursada pelo 

monitor, e compatível com seu grau de conhecimento e experiência. (SANTOS, 

et al, 2012).  

Base teórica  

O programa se caracteriza como um processo educativo, no qual as 

atividades se desenvolvem de forma conjunta com os professores e estudantes 

e tem por objetivos:  contribuição para a melhoria dos cursos de graduação e da 

educação básica, o desenvolvimento de capacidades de análise e crítica, 

aprofundamento de conhecimentos teóricos e práticos na disciplina, ampliação 

da participação dos estudantes nas atividades de ensino e de aprendizagem na 

universidade, contribuição com as políticas de inclusão e permanência dos 

estudantes.  

Objetivos 

 O objetivo geral deste trabalho é relatar as experiências vivenciadas na 

monitoria da disciplina de Produção e Tecnologia de Sementes no curso de 



Agronomia ofertado pela Universidade Federal de Goiás – Regional de Jataí, 

assim como reforçar a importância do programa. 

Metodologia  

Trata-se de um relato de experiência sobre as atividades de monitoria 

acadêmica da disciplina de Produção e Tecnologia de Sementes do curso de 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás, Regional de Jataí, que ocorreram 

no período de Março a Julho de 2018. Ao todo as atividades de monitoria 

perfazem uma carga horária de 12 horas semanais, divididas em auxílio às aulas 

práticas, e esclarecimento de dúvidas para alunos.  

A disciplina de Produção e Tecnologia de Sementes ofertada aos alunos 

do sétimo período da graduação, possui carga horária de 64 horas, sendo 

administradas 32 horas de conteúdo teórico e 32 horas de aulas práticas. Os 

assuntos abordados durante nas práticas, foram ministrados no Laboratório de 

Produção e Tecnologia de Sementes, sob coordenação da Profa. Dra. Carla 

Gomes Machado. 

As aulas teóricas abordam a produção e comercialização de sementes no 

Brasil que é regida pela lei 10.711, de 5 de Agosto de 2008. Para a 

comercialização de sementes são exigidos parâmetros mínimos que constam na 

lei e que são quantificados por testes e determinados pela Regras de Análises 

de Sementes – RAS (BRASIL, 2009).  

Durante as aulas práticas foram realizados testes, e para isso foram 

utilizados quatro espécies: Soja (Glycine max), Milho (Zea mays), Alface 

(Lactuca sativa) e Braquiária (Brachiaria decumbens).   

Os métodos e testes realizados nas sementes destas quatro espécies 

foram de acordo com a RAS.  

O método da amostragem foi realizado para obtenção da amostra de 

trabalho, com tamanho adequado para os testes, no qual o lote de sementes 



deve ser o mais homogêneo possível. A homogeneização foi realizada com 

método mecânico e manual. O método mecânico é adequado para as sementes 

que deslizam facilmente, com intuito de melhor homogeneizar. O método manual 

consiste de divisões sucessivas feitas manualmente, quando não for possível 

utilizar outros métodos.  

A análise de pureza foi realizada para a determinar os componentes da 

amostra, sendo obtido sementes puras, outras sementes e material inerte. 

Obedecendo os critérios de tamanho máximo do lote e da amostra da qual se 

realizou a análise, específica para cada espécie. 

Assim como, na instalação e condução do teste de germinação foi de 

acordo com substrato e temperaturas prescritas para espécies. Esse teste 

determina o potencial máximo de germinação de um lote de sementes, o qual 

pode ser utilizado para comparar a qualidade de diferentes lotes, e para que o 

teste possa ser considerado satisfatório, aplicou-se tabelas de tolerância. 

A determinação do grau de umidade foi realizado pelo método da estufa 

a 105 ± 3 °C de acordo com a Regra de análises de Sementes – RAS e pelo 

aparelho de determinação direta,GEHAKA G650®. Nas últimas aulas práticas 

foram preenchidos o boletim de Análises de Sementes aprovado pela Portaria 

n°39, de 4 de abril de 1995.  

Resultados 

Acredita-se que a monitoria contribui nos estudos relacionados à 

disciplina, principalmente a de um aluno de mobilidade estudantil que veio do 

México, através do programa BRAMEX. O estudante apresentou dificuldades no 

início da disciplina, principalmente em relação a língua portuguesa, dificuldade 

esta que foi superada com o auxílio da monitoria. Sua presença também serviu 

para trocas de experiências para o aluno monitor, a turma e a docente da 

mesma. 



Durante o período de auxílio ao professor e aos alunos de baixo 

rendimento, foi possível compreender a importância em que a atividade de 

monitoria exerce sobre a formação acadêmica do aluno monitor. 

 

Conclusão  

Foi possível observar que os alunos que frequentaram a monitoria 

obtiveram bom desempenho, conforme relatos dos próprios alunos através de 

diálogos.  

O programa de monitoria é de grande auxílio no contexto da Universidade; 

dando aporte educacional ao discente, assim como, ao docente. Em especial 

para o aluno por proporcionar experiências e aprofundamento do conteúdo e 

relacionamento mais próximo com docente.  

O programa de monitoria deve ser incentivado e valorizado, pois, é uma 

experiência de grande importância para a vida acadêmica, profissional e 

pessoal.  
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O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA PRÁTICA DE MONITORIA 

ACADÊMICA NO CURSO DE MEDICINA: APRENDIZADO BASEADO EM 

PROBLEMAS¹ 
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O ensino universitário tem se baseado ao longo dos anos em um modelo altamente 

conservador e tradicional. Esse modelo é inspirado no mecanicismo cartesiano-

newtoniana e se tornou fragmentado e reducionista. Dessa forma, temos dentro das 

Universidades professores altamente especializados, que ocupam um papel central 

na transmissão de conhecimento, enquanto o aluno passivamente o 

adquire, tornando-se meramente um expectador, sem a necessária crítica e reflexão. 

Diante disso, surge a necessidade de um método centrado no aluno, em que a 

autonomia seja incentivada: metodologias ativas de aprendizado (CAPRA, 2006). 

As metodologias ativas de aprendizado são a base de ensino do curso de Medicina 

da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. Baseando-se nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais são empregados diversos modelos de teorização como: 

Problematização e Aprendizagem Baseada em Problemas, Aprendizado Baseado em 

Equipe, Grupo de Verbalização e Grupo de Observação, entre outras. A partir disso, 

visando uma integralização entre metodologia de ensino praticado em sala de aula e 

monitoria acadêmica foi criado um plano de monitoria no Curso de Medicina, mediante 

o aprendizado baseado em problemas (BRASIL, 1996). 

O ensino pela problematização foi primeiramente empregado nos anos de 1980, na 

Universidade do Havaí, como proposta metodológica que buscava um currículo 

orientado para os problemas (CYRINO & TORALLES, 2004) 

_______________________ 

¹Resumo revisado pela orientadora do projeto de monitoria, Prof. Ludimila Paula Vaz Cardoso, no 
componente curricular Determinantes Biológicos do Processo Saúde Doença I e II. 
²Bolsista do Programa de Monitoria Acadêmica. Universidade Federal de Jataí (UFJ), Unidade 
Acadêmica Especial Ciências da Saúde. euslanjr@gmail.com. 
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A proposta era a de estimular a formação crítica, voltando para a resolutividade de 

problemas reais dos futuros profissionais e capacitá-los como agente de 

transformação social. 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência com o uso dessas 

metodologias na monitoria de Determinantes Biológicos do Processo Saúde-Doença 

I e II, ministrados no 3° e 4° períodos do curso de Medicina e aumentar o arsenal de 

possibilidades de abordagem do monitor acadêmico durante suas atividades, visando 

a dinamicidade do processo de monitoria. 

Para isso, utilizamos a metodologia de relato de experiência, tendo como protótipo um 

caso clínico em que o ensino pela problematização foi empregado.  

 

CASO CLINICO 01 

Abertura: 16/04/2018 Fechamento: 24/04/2018  

Ariovaldo Grey, interno do curso de medicina no Hospital das Clínicas de Jataí estava 

no rodízio de emergências clínicas quando seu orientador João Shepherd o pediu para 

analisar o prontuário de um paciente para posterior discussão de casos com a turma. 

Muito solicito, Ariovaldo pegou o prontuário, estudou e começou a passar o caso para 

os colegas e professor: 

História Clínica: Paciente H.B.S.A.G., sexo masculino, 58 anos, deu entrada no 

pronto-socorro com queixa de dificuldade para respirar (principalmente quando deita) 

de início há 8 horas com piora progressiva, associada a dor no peito. Relata que tem 

falta de ar há mais ou menos 5 anos, mas que de início não o incomodava e percebeu 

que foi piorando ao longo do tempo. Negou tosse, febre ou expectoração.  

História Patológica Pregressa: Hipertensão mal controlada há 25 anos.  

Ao exame físico, o paciente tinha um estado geral regular, lúcido e orientado no tempo 

e espaço, pálido, cianótico (1+/4+), sudorético, pele fria, úmida e com pouca 

elasticidade, enchimento capilar retardado, edema de MMII (4+/4) e distensão jugular. 

EXAMES COMPLEMENTARES: 

Hemoglobina: 13,5 g/dL; Hematócrito: 41%; Volume Corpuscular Médio (VCM): 71 fL; 

Hemoglobina Corpuscular Médio (HCM): 29 pg; Concentração de Hemoglobina 



Corpuscular Média (CHCM): 33,2 g/dL; RDW: 12%; Basófilos: 0%; Eosinófilos: 0%; 

Neutrófilos: 65%; Linfócitos 28%; Monócitos: 7%; Plaquetas: 198.000/ mm³. 

Raio-X (RX) de tórax: edema pulmonar generalizado, silhueta cardíaca aumentada. 

Nesse momento, Ariovaldo foi interrompido pelo preceptor que começou a questiona-

lo sobre alguns dados: 

1) Qual a principal hipótese diagnóstica? 

2) Quais os diagnósticos diferenciais (Dica: Dor no peito!!) 

3) Considerando sua principal hipótese como você explicaria o RX? 

4) A partir do laudo do RX, qual o tipo de adaptação celular ocorreu nos tecidos 

miocárdicos? 

5) Caso o paciente tivesse tido o diagnóstico da segunda pergunta (DOR NO 

PEITO), qual seria as alterações morfológicas da lesão celular? Resultaria em 

necrose ou apoptose? Por que? Por qual mecanismo? Relacione com as 

enzimas cardíacas que geralmente são solicitadas no diagnóstico.  

6) A necrose é capaz de ativar alguns mecanismos de defesa do sistema 

imunológico, de que forma seria essa ativação? Tente explicar por que mesmo 

sem infecção há a ativação de resposta imunológica. (ESTUDAR PAMPS E 

DAMPS e Mecanismos de ativação da resposta imune inata)  

7) Quais as citocinas pró inflamatórias e como agiriam nesse caso? 

8) Por que o médico solicitou o hemograma? Qual sua finalidade? É dividido em 

quantas partes para análise? 

9) Qual a função de cada umas das células mostradas no hemograma? Há 

alteração? 

 

Ariovaldo, ficou muito aflito pois percebeu que eram questões trabalhadas no 

segundo ano do curso, que ele tanto negligenciou. E se o paciente não se 

encaixar nos protocolos clínicos? Como tentar achar uma solução para esse 

caso? - Pensou Ariovaldo. 

Esse protótipo de caso clínico, baseado em problematização, foi criado de maneira 

interativa para que os estudantes se vissem em um cenário de prática de suas 



realidades. Além disso, houve a intenção de integrar todos os eixos temáticos 

abordados na monitoria: Patologia, Parasitologia e Imunologia.  

O objetivo foi criar um campo de discussão em áreas básicas de ensino que fizessem 

os estudantes buscarem de maneira ativa o conhecimento e empregá-lo a situações 

de práticas clínicas, suas futuras práticas profissionais. 

O caso foi enviado com 1 semana de antecedência e os estudantes foram orientados 

a buscarem seus conhecimentos baseados nas perguntas feitas ao final do caso 

clínico, que orientavam para um estudo direcionado e prático. A partir disso, o monitor 

ficou disponível para dúvidas sobre onde buscar as melhores referências de estudo e 

em esclarecer sobre alguma dúvida. Após 1 semana, foi realizada a discussão do 

caso clínico.  

Durante a discussão, os alunos foram instigados a responderem as perguntas e os 

conceitos fundamentais de cada disciplina foram sendo introduzidos de forma 

dinâmica. Com isso, tivemos uma excelente adesão dos alunos na monitoria e uma 

participação ativa, visto que, com o estudo prévio, os próprios alunos respondiam os 

questionamentos e respondiam entre si as dúvidas gerais, sendo direcionados pelo 

monitor. Houve também um melhor aproveitamento de tempo da monitoria com 

possibilidade de discussão de uma quantidade maior de temas em um mesmo 

período.  

Diante disso, concluímos que as metodologias ativas de ensino podem ser uma 

poderosa ferramenta no auxílio ao processo de monitoria e que alinhar esse processo 

as vivências práticas (baseado em problemas) dos estudantes podem constituir uma 

importante forma de adesão dos mesmos a monitoria e contribuir para concretização 

do seu maior objetivo: auxiliar no processo de ensino aprendizagem e proporcionar 

melhor rendimento acadêmico.  
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Resumo: O presente relatório tem por objetivo relatar as atividades 

desenvolvidas, contribuições e experiências no período de vigência da 

monitoria da disciplina de Climatologia Dinâmica ministrada pela professora 

Doutoranda Fernanda Luisa Ramalho ao 3º período do curso de Geografia da 

UFG/Regional Jataí. 

Palavras-chave: relatório, atividades, monitoria, climatologia dinâmica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A atividade de monitoria é sem dúvida um recurso importante tanto para 

os alunos com baixo desempenho, que terão o monitor a sua disposição em 

horários semanais para tirarem suas dúvidas, quanto para o aluno monitor que 

poderá aprimorar seus conhecimentos tendo a possibilidade de contribuir para 

o bom desenvolvimento daqueles alunos com baixo rendimento. Para o monitor 

que cursa licenciatura, é uma experiência ainda mais enriquecedora ter contato 

com os alunos, com os questionamentos e curiosidades trazidos por eles, além 

de proporcionar uma maior experiência com o trabalho de planejamento do 

professor. 

 A disciplina de Climatologia Dinâmica foi ofertada ao terceiro período do 

curso de Geografia tendo como literatura básica os livros: 

AYOADE, J.O.  Introdução à climatologia para os trópicos. Rio de Janeiro: 
Bertrand do Brasil, 1996, 332 p.  
MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia: noções básicas e 
climas do Brasil. São Paulo: Oficina de textos, 2007. 188p.  



 De acordo com a ementa da disciplina disponível na Resolução CEPEC 

nº 730 da Universidade Federal de Goiás, esta tem por objetivo contemplar:  

Sistemas produtores do tempo; massas de ar; frentes; perturbações 
atmosféricas e sistemas secundários. Os diferentes tipos climáticos 
do Globo (clássico e dinâmico). Dinâmica atmosférica planetária: 
América do Sul, Brasil e Goiás. Mudanças e variações climáticas 
considerando tempo geológico e tempo histórico. 

 

2. OBJETIVO E METODOLOGIA 

 De acordo com Lins et al: “[...] as atividades de monitoria dizem respeito 

a uma ação extra-classe que busca resgatar as dificuldades ocorridas em sala 

de aula e propor medidas capazes de amenizá-las”. Desta forma o objetivo da 

monitoria foi atender os alunos, oferecendo a eles um auxílio para sanar as 

dúvidas relacionadas aos conteúdos trabalhados na disciplina, principalmente 

em relação aos conteúdos de avaliação e produção de trabalhos. 

 A monitoria foi desenvolvida no espaço disponibilizado do laboratório de 

Climatologia da UFG/CAJ coordenado pela Professora Zilda de Fátima 

Mariano. Neste local durante a vigência a monitoria foram realizadas reuniões 

com o professor orientador para planejamento da monitoria, assim como a 

definição dos materiais (bibliografias) a serem utilizados na monitoria, de 

acordo com aquilo apresentado aos alunos em sala, essa atividade de 

planejamento ocorreu durante toda a vigência da monitoria, buscando adequar 

ela as principais dificuldades apresentadas pelo aluno, durante esse período o 

aluno monitor também auxiliou professor orientador na sua organização 

atividades e trabalhos, a esse processo foram dedicadas 6 horas semanas.  

 Ao atendimento dos alunos que procuravam a monitoria foram 

dedicadas 6 horas semanais, cumprindo assim, às 12 horas semanais exigidas. 

Nos horários em que não havia solicitação dos alunos por atendimento do 

monitor, foram dedicadas a leitura de bibliografias complementares orientadas 

pelo professor orientador. 

 

 

 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Durante a vigência da monitoria ela foi solicitada por volta de 6 alunos, 

totalizando 15 atendimentos, que foram desenvolvidas com a supervisão do 

professor da disciplina. Durante os atendimentos foi observado que os alunos 

apresentam maior dificuldade nos cálculos do balaço hídrico climatológico, e na 

interpretação da tabela produzida a partir dele. 

 Essa dificuldade encontra nos cálculos vem de sua grande variedade de 

de suas fórmulas serem muito extensas, quanto as atividades de interpretação 

está liga a dificuldade dos alunos em relacionar os vários elementos de que 

formam o clima de maneira mais entrelaçada. Para ajudar esses alunos as 

atividades foram desenvolvidas da melhor forma possível, havendo mais de um 

atendimento por aluno. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O programa de monitoria oferecido pela UFG proporciona um grande 

benefício para os alunos e uma excelente oportunidade para o aluno monitor, 

na posição de monitor pode me aproximar mais do trabalho docente, as 

atividades de planejamento me colocaram mais apara das dificuldades e 

desafios encontrados pelo professor, o que e uma experiência enriquecedora 

para um aluno de licenciatura como em meu caso, ter contato com os 

questionamentos e curiosidades dos alunos, me permitiu a oportunidade de 

estar mais próximo da posição daquele compartilhar conhecimento, o que me 

da uma nova visão sobre a didática, contribuindo significativamente para o meu 

crescimento acadêmico. 

 A procura pela monitoria em muitas disciplinas do curso de Geografia 

ainda é baixa, seja porque a maioria dos estudantes trabalha durante o dia e 

não dispõe de tempo para ir ao atendimento, ou por falta de interesse de 

outros, no entanto ela acaba por ser enriquecedora para todos os alunos 

participantes, definitivamente ela e algo que contribui para o desenvolvimento 

universidade, por tanto é sempre bom que ela seja divulgada, pois  

incentivando os alunos a buscarem o atendimento e também a serem 

monitores.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A disciplina de Patologia Especial Veterinária visa estudar processos 

patológicos que acometem os sistemas cardiovascular, respiratório, hepático, 

digestório, urinário, locomotor, hemolinfopoético, tegumentar, nervoso, genital 

masculino e feminino com o objetivo de compreender a patogênese e interpretar as 

lesões provocadas por doenças que acometem os animais. Além disso, capacitar os 

discentes para reconhecerem e diagnosticarem as afecções e compreenderem seus 

processos. 

 Após a descoberta dos raios-X, em 1895, deu-se início a uma nova era na 

medicina. Com o uso de imagem, passou a ser possível a visualização e avaliação 

de estruturas internas do corpo humano de maneira não invasiva. A disciplina de 

diagnóstico por imagem no âmbito da medicina veterinária, orienta os alunos quanto 

ao funcionamento dos aparelhos de raio-X e formação das imagens, educa quanto a 

radioproteção, capacita o discente para realizar diferentes posições e técnicas 

radiográficas bem como para interpretar os exames e laudos. A disciplina esclarece 

aspectos radiológicos das doenças metabólicas e nutricionais e instrui sobre a 

realização e interpretação de exames ultrassonográficos e cardiográficos. 

A grande maioria dos alunos do curso de medicina veterinária da 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, relata possuir algum tipo de 

dificuldade em ambas as disciplinas, as quais são ofertadas de forma simultânea no 

mesmo período letivo. Desta forma, o programa de monitoria torna-se crucial para o 

                                                           
1 Resumo revisado pelo orientador de monitoria Prof. Klaus Casaro Saturnino, código 1035828. 
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melhor aproveitamento dos conteúdos por parte dos discentes ao mesmo passo que 

permite ao monitor revisar conteúdos que são de extrema importância no exercício 

da medicina veterinária. 

 

2 BASE TEÓRICA 

 Caracterizada pela partilha de conhecimento, a monitoria é uma ferramenta 

pedagógica para detalhar e melhorar o entendimento dos alunos acerca de 

conteúdos abordados em sala de aula, facilitando desta forma o processo de ensino 

e aprendizagem dos alunos (FREITAS, et al. 2016). 

 A monitoria proporciona ao monitor ganho intelectual e aprofundamento em 

conteúdos e fortalece as relações interpessoais entre monitor e alunos. A atuação 

como monitor também viabiliza o desenvolvimento de habilidades relacionadas a 

docência, permitindo ao monitor experimentar o ofício (MATOSO, 2013).  

O programa de monitoria apresenta aos discentes a oportunidade de 

aprofundar conhecimentos e ultrapassar obstáculos relacionadas à disciplina 

trabalhada, melhorando de fato a correlação entre teoria e prática. Permite também 

a solidificação de um espaço em que os acadêmicos se sintam a vontade para 

questionar e praticar procedimentos inerentes a disciplina. Faz-se importante o 

relato de experiência pois, além do seu caráter descritivo, permite traçar um 

comparativo entre outras experiências e abordagens pedagógicas e fomentar 

discussões acerca desta temática e fornecer subsídios para o desenvolvimento do 

programa de monitoria (CARVALHO, 2012). 

A Patologia é uma ciência médica que estuda afecções nos sistemas do 

organismo, buscando compreender a fisiopatogenia, apoiada nos achados 

morfológicos macroscópicos e microscópicos. É crucial na medicina veterinária 

entender como a doença se inicia e desenvolve-se e de que forma essas alterações 

estão relacionadas aos sinais clínicos (ROBATTINI, 2017). 

Wilhem Conrad Roentgen, um físico alemão, foi o responsável pela 

descoberta dos raios-X no ano de 1895 e revolucionou o diagnóstico de doenças em 

humanos e, consequentemente nos animais, pois desta forma possibilitou a 

avaliação de estruturas internas de maneira não invasiva. Desde então, houve um 

grande avanço na medicina, no campo do diagnóstico por imagem. Atualmente, 

além da radiografia convencional, tem-se a disposição a tomografia 



computadorizada, ressonância nuclear magnética, ultra-sonografia e radiografia 

digital para fins de diagnóstico por imagem (FONZAR, 2010). 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência como monitor das disciplinas 

de Patologia Veterinária Especial e Diagnóstico por Imagem, realizadas durante o 

primeiro semestre letivo de 2018 na Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. 

                  

4 METODOLOGIA 

   Para ambas as disciplinas, foram disponibilizados diferentes horários para 

atendimento aos alunos durante as semanas letivas para que os mesmos pudessem 

sanar dúvidas e revisar conteúdos. Coube ao monitor participar e auxiliar em aulas 

práticas e manter a organização do Laboratório de Patologia Veterinária e do Setor 

de Diagnóstico por Imagem do Hospital Veterinário da Universidade Federal de 

Goiás, Regional Jataí, após as aulas. A disciplina de Diagnóstico por Imagem contou 

com três monitores enquanto a disciplina de Patologia Especial Veterinária contou 

apenas com um único monitor. 

 Para a realização de aulas práticas da disciplina de Patologia Especial 

Veterinária, o monitor preparava previamente o laboratório e selecionava os animais 

a serem necropsiados. O monitor também participou de forma ativa no 

processamento de materiais histológicos e confecção de lâminas que posteriormente 

eram observadas e discutidas em aula. 

                  

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Ao ministrar as monitorias o monitor pode revisar conteúdos e aprofundar-se 

mais em temáticas que possuía maior afinidade. Houve também o desenvolvimento 

das relações interpessoais, possibilitando melhor socialização entre o aluno monitor 

e os acadêmicos da disciplina. 

 Exercendo duas monitorias de forma concomitante no mesmo semestre letivo, 

o monitor notou diferentes necessidades dos alunos entre as disciplinas. Na 

disciplina de Patologia Especial Veterinária, a procura por reforço na parte teórica foi 

abaixo do esperado, entretanto os discentes necessitaram de bastante auxílio na 

parte prática para a execução de técnica necroscópica e interpretação de alterações 

post mortem. Percebeu-se também a importância da participação do monitor em 



aulas práticas, pois devido o número relativamente grande de alunos, com o monitor 

presente, fez-se possível responder a questionamentos sem que todos fossem 

direcionados ao professor e desta forma as aulas decorreram de forma mais fluida. 

 Já na disciplina de Diagnóstico por Imagem, a procura por atendimento para 

questões teóricas foi alta e constante, entretanto os alunos apresentaram baixo grau 

de dificuldade e poucos questionamentos durante a realização das práticas. 

 Ao estar inserido no processo de confecção de lâminas, o monitor 

desenvolveu habilidades inerentes ao exercício da medicina veterinária no âmbito da 

patologia e vivenciou de perto a rotina de um laboratório de patologia veterinária, 

além de melhorar seu entendimento acerca de inúmeras afecções. 

 A participação dos alunos na monitoria, atrelado ao esforço pessoal de cada 

um, quase sempre resulta em aprovação. Desta forma, resultados satisfatórios 

foram observados nos processos avaliativos da maioria dos acadêmicos nas duas 

disciplinas, mostrando-se como reflexo da efetividade da monitoria no curso de 

medicina veterinária.  

 

6 CONCLUSÃO 

 O programa de monitoria desenvolvido na Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí é uma ferramenta pedagógica de extrema importância para o 

processo de aprendizagem dos alunos do Curso de Medicina Veterinária, 

viabilizando o desenvolvimento do pensamento científico e execução da prática 

veterinária. Para o monitor, esta atividade que possui vantagens psíquicas e sociais, 

proporciona o contato prévio com a docência, a revisão de conteúdos e o prepara de 

forma direta para o mercado de trabalho. 

 A monitoria é um recurso ímpar que deve ser melhor aproveitado pelos 

discentes pois apresenta-se como uma segunda opção para a fixação de conteúdos 

abordados dentro de sala de aula. 
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 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho descreve a atividade realizada na monitoria da disciplina 

de semiologia veterinária, ao longo do primeiro semestre de 2018/1. Os objetivos do 

Programa de Monitoria são melhorar a qualidade do ensino de graduação e 

despertar no monitor o interesse pela docência, bem como desenvolver o hábito de 

estudo. A atividade de monitoria permite o aprofundamento no conhecimento da 

disciplina e a oportunidade de contribuir com o aprendizado dos alunos. O monitor 

esclarece as dúvidas dos estudantes e também contribui com a organização e 

andamento das aulas práticas. 

 BASE TEÓRICA 

Consta no edital de monitoria da UFG que o programa tem como objetivos: 

incentivar o aluno monitor a adquirir hábitos de estudo; despertar interesse e 

habilidades para a docência, desenvolvendo sua capacidade de análise e crítica; 

permitir que o estudante aprofunde seus conhecimentos teóricos e práticos na 

disciplina e ampliar a participação nas atividades de ensino e de aprendizagem na 

Universidade. O monitor é um estudante em processo de formação, e assim atua 

como um mediador no processo de aprendizado de outros alunos (CARDOSO, 

1997).  

A disciplina de semiologia veterinária, ofertada pelo curso de medicina 

veterinária da Universidade Federal de Jataí (UFJ), tem como parte de seu conteúdo 

o estudo dos métodos de exame clínico, pesquisa e interpretação dos sintomas para 
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a obtenção, portanto, os fatores necessários para a realização do diagnóstico e 

presumir a evolução da enfermidade. O intuito da monitoria dessa matéria é 

esclarecer as dúvidas dos discentes e auxiliá-los com os conteúdos ministrados, 

tanto em aulas teóricas como práticas.  

Portanto, é muito importante a presença do monitor durante as aulas práticas 

para obtenção de mais conhecimento e para poder ajudar os estudantes que cursam 

a disciplina. O auxilio prestado aos alunos pelo monitor fora do horário de aula 

contribui no reforço da técnica prática e maior fixação do conteúdo teórico. 

 OBJETIVOS: 

 Esse trabalho tem como objetivo relatar as experiências adquiridas durante a 

realização da monitoria acadêmica da disciplina de Semiologia Veterinária, do Curso 

de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Jataí. 

METODOLOGIA: 

A monitora em questão é estudante regular do curso de Medicina Veterinária 

da UFJ que disponibilizou uma carga horária de 12 horas semanais, dividindo (sem 

prejudicar suas outras atividades de estudante) essas horas em auxílio às aulas 

práticas e auxílio aos estudantes monitorados. A disciplina de Semiologia Veterinária 

é ofertada aos alunos do quinto período do curso, possui a carga horária total de 80 

horas, sendo administradas 48 horas de conteúdo teórico e 32 horas de prática. 

Foram aplicadas 3 provas escritas por segmento  do material escolar e conforme a 

bibliografia recomendada ao longo do curso, e os alunos que não atingiram a media 

de 7,5 pontos fizeram uma prova prática. Os assuntos abordados durante as aulas 

práticas da disciplina foram ministradas na área experimental destinada ao 

atendimento clínico de animais de produção da UFG Jataí e no Hospital Veterinário 

para animais de companhia, sob a coordenação da Professora Dra. Cecília Nunes 

Moreira. 

A seguir serão resumidos os procedimentos e objetivos das aulas em que a 

monitora teve participação; os estudantes inscritos na disciplina foram distribuídos 



 

 

em subturmas e realizaram diversas atividades de investigações semiológicas 

obedecendo ao planejamento descrito na ementa da disciplina.  

 Durante as aulas práticas foram ensinados aos alunos, com o auxílio da 

monitora, assuntos como testes semiológicos dos sistemas cardiovascular, 

respiratório, urinário, digestivo de ruminantes e não ruminantes, locomotor, nervoso 

e reprodutor feminino e masculino, de pequenos e grandes animais. Estes assuntos 

também foram reforçados nas monitorias marcadas com os discentes durante os 

momentos, que não em aula, como se observa na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Monitora de Semiologia Veterinária orientando os alunos de 
Medicina Veterinária a realizar exame físico em cão.  

Fonte: Gabriela Silva Assis (2018). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO / RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A realização da monitoria contribuiu de diversas maneiras à formação da 

estudante, pois houve uma maior atenção ao conteúdo, visto que deveria sempre 

estudar e, assim, reforçou o que aprendeu durante o desenrolar da disciplina, para 

que pudesse ajudar os discentes por ela monitorados.  



 

 

No acompanhamento das aulas práticas os alunos observavam a professora 

e em seguida realizavam os testes ensinados. Nestas aulas a monitora notou quais 

eram as dificuldades dos alunos, sendo principalmente, no sentido de aplicar o que 

foi visto na teoria e buscar os resultados nas experiências realizadas na prática.  

A maioria dos estudantes infelizmente acumula suas duvidas e deixam pra 

esclarecer em um período muito próximo as suas avaliações, por exemplo: no início 

do semestre cerca de 10 alunos foram à monitoria antecipadamente, já ao final do 

semestre cerca de 20 alunos buscaram sanar suas dificuldade por meio da monitoria 

próximo a data da ultima prova pratica,  porém também foi observada uma melhora 

nos índices de aprendizado de alunos com dificuldades de aprendizado que foram 

acompanhados pela monitora durante o período letivo.  

CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao desempenhar as funções de monitor a estudante desenvolveu muito sua 

capacidade de aprendizado, pois teve que procurar meios para ajudar outros alunos, 

o que leva o monitor a uma maior profundidade nos seus estudos. É enriquecedor 

aos estudantes, não só do ponto de vista de aprendizado, mas também para a 

carreira, pois nos oferece a visão da docência. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA:  

O programa de monitoria possui como principal característica desenvolver 

uma maior interação entre os discentes, incluindo o monitor e os docentes 

responsáveis pelas disciplinas atendidas. A presença do monitor é de fundamental 

importância no processo de ensino-aprendizagem dos alunos.  

As monitorias para retirada de dúvida são marcadas fora do expediente de 

aula em horários diferentes aos do professor, sendo estas podendo ser realizadas 

no próprio campus da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Nelas, os 

alunos apresentavam suas dúvidas e o monitor as soluciona da melhor maneira 

possível, sob forma de exposição e demonstração do conteúdo em lousa. 

Pode se realizar também varias atividades integrativas e de fomento ao 

estudo, tais como estudo dirigido contendo questões acerca do conteúdo ministrado 

em sala de aula. Nesse aspecto, a presença do monitor pode contribuir bastante 

para a aprendizagem dos alunos.  

Trata-se um programa que desenvolve no discente monitor consolidações de 

conhecimentos já vivenciados, ampliando a visão sobre o tema da didática do ensino 

superior. Por outro lado, os alunos que frequentam as monitorias podem vir a 

apresentar melhoras no desempenho em sala de aula e nas provas. 

2 BASE TEÓRICA:  

O Programa de monitoria dos cursos de graduação da Universidade Federal 

de Goiás 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 auxilio 

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. 

O monitor, como já vivenciou como aluno a disciplina abordada, consegue 

identificar em quais pontos da disciplina os discentes apresentam maior dificuldade 

(NATÁRIO, 2007). Logo, como os horários do monitor são variados durante a 

semana, ele possui mais tempo em relação ao professor de esclarecer 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 têm como meta associar o conhecimento teórico ao 

prático através do auxilio nas aulas práticas. Podendo propor, por meio do auxilio 

aos discentes, melhorias para o entendimento dos próprios alunos frente a matéria, 

fazendo com que eles atinjam uma melhoria na qualidade de ensino. 

Diante do apresentado, relata-se a experiência nas atividades de monitoria 

nas disciplinas de Bacteriologia e Microbiologia desenvolvida no primeiro semestre 

do ano de 2018 para os cursos de: Biomedicina e Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Goiás Regional Jataí. 

3 OBJETIVOS:  

Relatar a experiência vivenciada pelo discente-monitor durante o período de 

2018/1 no programa de monitoria da Universidade Federal de Goiás Regional Jataí. 

As disciplinas contempladas foram Microbiologia para o curso de Ciências Biológicas 

da Universidade Federal de Goiás Regional Jataí e Bacteriologia para o curso de 

Biomedicina da Universidade Federal de Jataí. Comparar a experiência de 

interações entre cursos distintos e demostrar a importância da monitoria para os 

alunos.    

4 METODOLOGIA:  

A metodologia empregada durante o período de vigência da monitoria, 2018/1 

consistiu em auxilio ao docente em sala de aula; no preparo de material e da aula 

prática no laboratório de Bacteriologia e Micologia da Universidade Federal de Goiás 

Regional Jataí; realização de monitorias com os alunos para a retirada de dúvidas, 

realização de exercícios, repetições de aulas práticas, criação de listas de exercícios 

para os discentes complementando seus  estudos acadêmicos.  

O auxilio ao discente em sala de aula e preparação de aula prática se baseou 

em ajudar a aplicar provas, a preparar material para as aulas práticas, além de 

auxílio durante as aulas práticas e descarte correto desses materiais. A realização 

de monitorias consistiu, de acordo com a solicitação dos discentes, para a retirada 

de dúvidas referentes a parte teórica e prática da disciplina. Já na parte de 

confecção das listas de exercícios, foram elaboradas questões dissertativas e 

objetivas pelo monitor, as quais eram corrigidas e avaliadas pelo docente antes de 

serem disponibilizadas aos alunos para que estas fossem corrigidas e adequadas ao 

conteúdo ministrado pelo orientador. 



5 RESULTADOS: 

A disciplina de Bacteriologia para o curso de Biomedicina possui carga horária 

de 64 horas, ministrada no quinto período, já a matéria de Microbiologia ofertada 

pelo curso de Ciências Biológicas possui a carga horária de 80 horas e é ministrada 

no terceiro período do curso.  

Em experiências anteriores de monitoria de outras matérias sempre fora 

relatado ao professor responsável a distância de interação entre aluno e monitor, por 

ser de cursos diferentes e não ter suficiente interação social entre ambos no dia a 

dia. Esse fator não esteve presente durante as monitorias da matéria Bacteriologia, 

pois os alunos matriculados eram, em sua maioria, integrantes da turma original do 

monitor. Essa coincidência se deu pelo fato de o monitor ter realizado a matéria um 

ano antes do período correto. Isso possibilitou uma interação muito maior entre 

monitor e discentes visto que ambos já possuíam um contato social maior.  

Se compararmos a matéria de Microbiologia do curso de Ciências Biológicas, 

não foi possível obter o mesmo grau de interação monitor-alunos, tornando-a mais 

formal e mecânica.  Apesar dos esforços contínuos do monitor para com a sala para 

tentar diminuir a formalidade e o acanhamento dos alunos para com ele.  

O fato de Bacteriologia ser uma matéria que, na grade do monitor estava com 

o horário totalmente livre, possibilitou que, o mesmo, estivesse presente dentro da 

sala de aula tanto nos dias teóricos como nos práticos. Isso viabilizou auxiliar o 

professor em varias ocasiões, tais como auxilio em aplicação de provas, didática em 

sala de aula, acompanhamento durante as técnicas das aulas prática, entre outras 

mais.  

Essa participação do monitor em sala de aula junto dos discentes da matéria 

possibilitou que, o mesmo ficasse a par do conteúdo passado aos alunos, melhorou 

seu entendimento sobre a matéria, expandiu os conhecimentos sobre as técnicas 

empregadas e, ainda, auxiliou na atualização de novas informações para o 

conhecimento próprio. Tudo isso foi de vital importância para melhor sanar as 

dúvidas específicas dos matriculados durante as monitorias. 

O professor também conduziu o monitor para a preparação dos materiais e 

técnicas que seriam utilizados durante as aulas práticas. Esse conhecimento 

adquirido da montagem das aulas foi de extrema importância para adquirir mais 

conhecimento na área de Bacteriologia e Microbiologia, podendo associar a teoria 

aprendida na prática rotineira durante o preparo das aulas.  

Após a realização da primeira prova teórica das duas matérias, foi solicitado 

por parte dos alunos ao monitor a criação de estudos de casos com questões 

referente às matérias da prova como forma de auxiliar nos estudos, uma vez que os 

alunos perceberam que poderiam ter dificuldades com a disciplina. Este encaminhou 

o pedido dos discentes ao orientador que apoiou a ideia e deixou que o monitor as 

elaborasse e, após revisadas por professor, elas eram encaminhas aos alunos. As 

respostas não foram entregues junto das listas, isso se deu para incentivar os alunos 

a pesquisarem sobre o tema para poderem responder corretamente as listas. 



Para a elaboração das questões o monitor consultou livros e sites de 

microbiologia na internet e também elaborou perguntas durante as aulas teóricas se 

baseando nos comentários do professor em sala. Em todas elas foi sempre vital 

apresentar aos alunos os temas mais importantes de cada subtema da matéria. Para 

a retirada de dúvidas das questões foram marcadas monitorias com os alunos, nas 

quais era feito as correção das questões e a retirada de dúvida referente a elas.      

Após a realização do segundo teste avaliativo, os alunos que realizaram as 

atividades relataram ao monitor uma melhora em seu desempenho e na 

compreensão da matéria. A partir do relatado, o monitor manteve a realização das 

listas e ao final do período de monitoria, foram feitas um total de quatro listas com 

média de dez questões em cada uma.  

A realização das listas não era obrigatória e não contava pontos nas matérias, 

o que pode ter contribuído para a não adesão de maioria dos discentes de ambas as 

turmas ao projeto. Porém os que aderiram tiveram um retorno significativo durante a 

realização das provas e no entendimento do conteúdo ministrado que foi repassado 

pelos mesmos ao monitor.  A criação dessas também fez com que aumentasse a 

procura de monitorias pelos discentes, principalmente para a resolução dos 

exercícios. 

6 CONCLUSÃO: 

Ao final do projeto o monitor obteve um ganho de conhecimento e experiência 

nas matérias de Bacteriologia e Microbiologia 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 já se conhece a turma a monitoria se torna deveras 

facilitada, tanto para o monitor se comunicar, como para os discentes entrarem em 

contato e solicitarem por apoio, uma vez que se sentem mais à vontade uns com os 

outros. 

Quanto às listas de exercícios foi observado que a realização delas pelos 

discentes ajudou de forma significativa em vários aspectos do conhecimento de 

modo a auxilia-los durante a realização de seus exames.  Elas também fizeram com 

que aumentasse a interação entre o monitor e aluno, o que elevou o número de 

pessoas e de monitorias ministradas. Permitiu um maior entendimento por parte do 

monitor quanto a realização de questões após as dicas e conselhos do orientador, 

de modo a clarificar o entendimento das mesmas pelos discentes.  

Logo, se nota a necessidade de incrementar esse tipo de projeto nas matérias 

para incrementar o conhecimento do aluno quando do monitor e assim, incentivar o 

uso dos horários disponíveis para a monitoria, de modo a não sobrecarregar a sala 

de aula e ser um aprendizado extra.    
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1 INTRODUÇÃO 

A Monitoria Acadêmica, com todas suas características e abarcamentos, 

constitui-se de uma proposta que visa auxiliar o professor em suas atividades 

docentes em todas as etapas do processo pedagógico, fazendo assim com que o 

aluno tenha a possibilidade de ampliar seu conhecimento em determinada disciplina, 

despertando seu interesse para o caminho da docência e área acadêmica, 

desenvolvendo suas disposições e capacidades no campo do ensino (LOPES, 

2005). Considerada como um programa consolidado de grande valia para estimular 

o ensino e a pesquisa, traz a característica de ser uma forma expressiva com que o 

aluno possa auxiliar o professor em atividades cotidianas aliada às diversas 

atividades desenvolvidas na sua rotina de acadêmico (ASSIS, 2006). 

 O programa de monitoria torna-se uma ferramenta através da qual o 

estudante desenvolve habilidades referentes à docência e o campo da pesquisa, 

aprofundando seus conhecimentos em determinada área, contribuindo também com 

o processo de aprendizagem dos alunos e promovendo contato direto entre aluno e 

monitor, o que o faz compreender sua contribuição no processo de aprendizado 

(MATOSO, 2014). 

A aceleração do processo de envelhecimento no país (PEREIRA; FELIZ; 

SCHWANKE, 2010) nos leva a reflexão de que devemos instigar a formação de 

profissionais interessados por essa área, e uma das formas para atingir tal proposta 

é o incentivo na graduação através do conhecimento.



 

 

2 BASE TEÓRICA 
 A Monitoria Acadêmica está prevista na Lei n.º 5.540, de 28/11/682:51, a qual 

“Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação 

com a escola média, e dá outras providências”. O artigo 41, determina: “As 

universidades deverão criar as funções de monitor para alunos do curso de 

graduação que se submeterem a provas específicas, nas quais demonstram 

capacidade de desempenho em atividades técnicos-didáticas de determinada 

disciplina”. Em seu parágrafo único, determina que “As funções de monitor deverão 

ser remuneradas e consideradas título para posterior ingresso em carreira de 

magistério superior” (BORSATTO, 2006). 

 É determinado através de políticas públicas a abrangência em todos os níveis 

educacionais dos aspectos que se relacionam ao processo de envelhecimento 

(BRASIL, 1994; BRASIL, 2006). É imprescindível a apresentação de aspectos 

ligados à prática geriátrica para todos os acadêmicos de graduação (PEREIRA; 

FELIZ; SCHWANKE, 2010). 

 Há treze anos já era ressaltada a importância da introdução de mudanças na 

formação de profissionais para que fossem cada vez mais capazes de atuar na 

promoção da saúde, qualidade de vida e bem-estar de idosos durante as próximas 

décadas (CANO et al., 2005). 

 A educação é um importante agente de promoção à novos pontos de vista, 

valores, comportamentos, crenças, além de expectativas individuais e sociais sobre 

o envelhecimento. Os conhecimentos gerontológicos pode ocorrem em vários níveis 

da educação e são primordiais, pois quando escassos dão origem a equívocos 

durante a avaliação sobre o envelhecimento e refletem preconceitos relacionados à 

esse processo, podendo resultar em afirmações, denominações, práticas de 

tratamento e políticas inadequadas com relação a população idosa (CACHIONI, 

2002; NERI; JORGE, 2006). 

 

3 OBJETIVOS 
Os objetivos do trabalho são: descrever o programa de Monitoria acadêmica 

na Regional Jataí; retratar a percepção quanto ao aprendizado, à troca de 

conhecimentos e à interação entre monitores, orientadores e alunos atendidos na 



 

 

Monitoria acadêmica; socializar os resultados destas ações junto à comunidade 

científica e geral; contribuir para o aperfeiçoamento e o fortalecimento das atividades 

de monitoria nas universidades. 

 

4 METODOLOGIA 
Ambos os processos para a seleção de monitores se deram através da 

aplicação de uma prova com questões abertas e fechadas referentes ao conteúdo 

teórico/prático da disciplina; os três alunos que obtiveram melhor desempenho foram 

classificados. 

As atividades da monitoria foram desenvolvidas em ambos os campus da 

Universidade Federal de Jataí e em uma instituição de longa permanência para 

idosos (ILPI), no período de outubro de 2017 à julho de 2018. As monitorias eram 

prestadas em torno de dois dias na semana e quando somadas ao planejamento 

semanal das atividades e participação em aulas práticas, totalizavam até doze horas 

de carga horária semanal. 

 
5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Trata-se de um relato de experiência, o qual envolveu dois acadêmicos 

monitores voluntários das disciplinas: Clinica em Reumatologia e Geriatria (ICS 

0217) e Fisioterapia Aplicada a Reumatologia e Geriatria (ICS 0118) englobando 

aproximadamente 30 alunos assistidos pela monitoria e um professor orientador. 

A disciplina de Clínica em Reumatologia e Geriatria é ofertada no 5º período 

do curso e conta com a carga horária de 80 horas de aulas teóricas. A disciplina de 

Fisioterapia Aplicada a Reumatologia e Geriatria é ofertada no 6º período do curso e 

possui carga horária de 64 horas de aulas divididas em 16 horas de teorias e 48 

horas de práticas. 

Como se tratam de disciplinas com uma densa carga horária, a presença de 

monitores facilita o processo de aprendizagem uma vez que está ali para transmitir, 

elucidar e esclarecer conteúdos que não foram compreendidos de alguma forma 

pelos alunos, além de auxiliar no acompanhamento durante atividades práticas nas 

quais exigem um suporte maior e mais próximo do professor. 



 

 

 O programa de monitoria é considerado uma ferramenta de grande valia para 

o processo de ensino e aprendizagem, por isso ele deve ser incentivado e 

aperfeiçoado. Isso faz com que o aluno monitor, enquanto acadêmico, crie vínculos 

individualizados com o conhecimento e questões pedagógicas e administrativas da 

universidade (GARCIA et al., 2016). 

 Durante esse processo de ensino, a parceria entre professor e alunos ou 

entre os próprios alunos ganha força, principalmente no que diz respeito à monitoria 

enquanto estratégia de aprendizagem. A contribuição deste programa para o 

conhecimento de todos os estudantes é pressuposta fazendo com que eles 

aprendam, pois acredita-se que o modelo de relação e interação entre alunos e 

monitor estimula, de forma mais efetiva, o desenvolvimento das capacidades 

cognitivas (FRISON, 2016). 

 Deste modo, as atividades desenvolvidas pelo monitor são tanto quanto 

desafiadoras, pois trata de manter uma postura ética e séria enquanto lida com falta 

de interesse, apreensão e receio de alguns alunos, fazendo com que a relação do 

monitor com os alunos monitorados, vá além da troca de conhecimento, permitindo 

também um vínculo que representa confiança e empenho para alcançar seus 

objetivos enquanto discentes. 

 O aluno que tem a oportunidade de se tornar monitor, entra em contato com o 

ensino em sala de aula de forma diferente do que já havia presenciado, pois assume 

um ponto de vista voltado para a docência. Assim, o programa de monitoria torna-se 

o primeiro contato do aluno com a área acadêmica, agregando conhecimento junto 

ao professor orientador e alunos, despertando seu interesse para desenvolvimento 

de atividades na área da pesquisa, melhorando seu desempenho profissional e 

pessoal e fomentando o senso crítico do monitor com relação as atividades 

desenvolvidas e processos avaliativos. 

 Durante nossa experiência como monitores foi possível conquistar uma boa 

relação com os alunos, a qual resultou em desfechos satisfatórios se tratando do 

desempenho dos discentes durante o semestre. Além disso, o maior contato com a 

disciplina através do acompanhamento em aulas práticas, auxílio na execução de 

atividades práticas e teóricas, auxilio à docente durante o processo de avaliação, 

auxílio à docente durante estruturação do conteúdo e auxílio aos acadêmicos em 



 

 

atividades de reforço fez com que abrangêssemos ainda mais nosso conhecimento 

sobre os conteúdos ministrados, contribuindo para um melhor futuro como 

profissional nesta área. 

 Após cursar todo o processo teórico-prático da disciplina, foi perceptível a 

influência do estímulo sobre nossa capacidade de ensinar conteúdos teóricos e 

práticos, principalmente no que diz respeito a área da Reumatologia e Geriatria, na 

qual é fundamental no processo de formação fisioterapêutico, bem como a 

responsabilidade e compromisso com questões pedagógicas e administrativas 

enquanto monitores. Além dos benefícios que a experiência nos trouxe, participamos 

do aprimoramento e consolidação de conhecimentos dos alunos monitorados, 

contribuindo positivamente para seu processo de aprendizagem. 

 
6 CONCLUSÃO 

Para nós é indiscutível que o processo de monitoria influencia e contribui para 

o conhecimento do aluno monitor e sua carreira acadêmica através de conexões 

referentes às questões pedagógicas, expandindo seu olhar e familiarizando o 

conteúdo da disciplina, além do contato com questões administrativas da instituição. 

Isso ocorre, pelo ponto de vista voltado à docência que enquanto discente não é 

observado, tornando a monitoria uma ferramenta fundamental para que o monitor 

adquira um melhor desempenho enquanto acadêmico e em seu futuro como 

profissional. 

 Além disso, foi perceptível a relevância da monitoria no desenvolvimento 

teórico e prático dos alunos e suas capacidades cognitivas, através do vínculo 

firmado com o monitor, representando confiança e empenho para realização de 

atividades e assim facilitando o processo de aprendizagem e o desenvolvimento das 

ações disciplinares. 
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MONITORIA DE OFICINA EXPERIMENTAL I : RELATO DE EXPERIÊNCIA1 

 

SANTOS, Gustavo Ferreira dos2; ASSIS, Renata Machado de3 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

O ensino superior abrange dois tipos de formação, a licenciatura e o 

bacharelado. A primeira prepara profissionais para atuarem na educação básica em 

instituições de ensino públicos e particulares, a segunda contempla uma preparação 

para atuar em âmbito de pesquisas (SILVEIRA; SILVA, 2008). Ambas possuem suas 

complexibilidades e características, e em geral não descartam a necessidade de um 

programa de monitoria para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de alunos 

com baixo rendimento. 

Penin (2001) descreve os cursos de licenciatura da Universidade de São 

Paulo (USP) têm como finalidade a “formação de um profissional competente, 

socialmente crítico e responsável pelos destinos de uma sociedade que se deseja 

justa, democrática e auto-sustentável” (p. 329), formando, assim, licenciados como 

sujeitos de transformação da realidade brasileira, e que se comprometam em obter 

respostas para os desafios e problemas que permeiam as escolas, principalmente 

as da rede pública. Em relação à preocupação no que se refere aos processos 

educativos, assim como os cursos de Pedagogia desta instituição, “A Faculdade de 

Educação Física também realizou mudança significativa no seu âmbito, estendendo 

a formação de professores para mais um ano e meio após os quatro anos de 

bacharelado” (p. 324). 

Os alunos contemplados em processo seletivo de um programa de monitoria 

experimentam, mesmo que de forma amadora, uma parcela da rotina do trabalho 

docente, experiência imprescindível para a apreciação da vocação para exercício 

profissional futuro, dificultando as possibilidades de descontentamento com a 

profissão, por meio das diversas situações de contribuição para o aprendizado de 
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diversos universitários, bem como a revisão dos conteúdos e o planejamento das 

monitorias, mesmo que existam nessas relações algumas frustrações perante 

algumas atitudes inconiventes e desestimuladoras, por de certo modo não existir 

uma demandada hierarquia por ambos (monitores e discentes) serem acadêmicos 

em formação (SOUZA, 2018). 

Tendo então a certeza que a monitoria acadêmica contribui para a 

ampliação do conhecimento dos universitários acerca do trabalho docente, 

ampliando as possibilidades e o interesse para o trabalho no ensino superior, o 

objetivo deste trabalho é relatar as experiências vivenciadas durante a monitoria da 

disciplina de Oficina Experimental I, durante o primeiro semestre do ano letivo de 

2018, lecionada para os cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física 

da Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde, da Universidade Federal de 

Goiás – Regional Jataí (UFG-REJ), bem como compartilhar as contribuições para a 

formação acadêmica e profissional do monitor da disciplina, demonstrando a 

importância do programa de monitoria. 

 

2 BASE TEÓRICA  

O ensino superior tem se deparado com alunos que têm dificuldades em 

desenvolver habilidades, competências e atingir objetivos previstos pelo currículo 

dos cursos, e por isso aumenta a preocupação em desenvolver oportunidades de 

qualificação e aperfeiçoamento por meio de projetos educativos e pedagógicos 

(FRISON, 2016).  

As Instituições de Ensino Superior (IES) buscam investir em estratégias e 
práticas que lhes permitam conquistar melhores resultados, tanto na 
avaliação do Ministério da Educação quanto no prestígio reverberado pelos 
egressos. Isso já constitui, por si só, motivo para investir em formas 
alternativas de trabalho, estimuladoras de aprendizagem, como é o caso 
das monitorias (FRISON, 2016, p. 135). 

 

No entender de Frison (2016), a monitoria oportuniza a troca de 

conhecimentos e impulsiona o acadêmico à responsabilidade e ao compromisso de 

promover sua aprendizagem. Esta experiência exige competências do monitor que 

atua como mediador de conhecimento e, consequentemente, potencializa suas 

possibilidades de aprender. O acadêmico que assume esta função tem a 

oportunidade de superar bloqueios, problemas, dificuldades, pressões e aprende a 

compartilhar experiências pessoais e coletivas com os outros estudantes.  



 

O monitor desenvolve várias atividades que podem melhorar sua 

aprendizagem. Silveira e Sales (2016) afirmam que é função do monitor auxiliar 

diretamente o professor e o aluno dentro de sala de aula, e ainda tirar dúvidas em 

horários diferentes das aulas, de modo especial às vésperas de avaliações. Podem 

se constituir ainda trabalho do monitor a seleção de materiais e a elaboração e 

correção de exercícios.  

De acordo com os autores, o programa traz benefícios a todos: para o 

professor, porque tem um suporte no seu trabalho diário; para o monitor, pois 

oportuniza que seu conhecimento se amplie e que novas experiências sejam 

adquiridas, talvez até em direção a uma possível carreira docente; e para o aluno, 

pois tem maior possibilidade de aprender o conteúdo das disciplinas.  

 

3 OBJETIVOS  

O objetivo geral deste relato é compartilhar as experiências teóricas e 

práticas adquiridas pelo monitor da disciplina por meio da monitoria da disciplina de 

Oficina Experimental I, ministradas para os acadêmicos dos cursos de Educação 

Física da UFG-REJ.  

 

4 METODOLOGIA 

A monitoria adotada seguiu o que foi previsto pela disciplina de Oficina 

Experimental I, ofertada para os cursos de licenciatura e bacharelado em Educação 

Física, com carga horária de 64 horas, divididas em 32 horas de aulas teóricas e 32 

horas de aulas práticas. 

Para a realização deste relato foram revisados, durante a vigência da 

monitoria, os conteúdos da disciplina, tais como os conceitos sobre pesquisa 

qualitativa e quantitativa, pesquisa-ação e pesquisa participante, bem como as 

principais metodologias de pesquisa participativa, e sobre o que é e como elaborar 

projeto de intervenção. Os textos utilizados pela disciplina foram relidos e estudados 

para que houvesse condições técnicas do monitor de atender às dúvidas dos alunos.  

Os atendimentos ocorriam três vezes na semana, e o monitor ficava 

disponível durante quatro horas, a cada dia, em horários alternativos que 

contemplasse o tempo livre das aulas de cada turma (licenciatura e bacharelado).  

 

5 RESULTADOS 



 

A princípio, logo quando foi divulgado o resultado da seleção de monitores, a 

professora da disciplina marcou uma reunião com o monitor escolhido para os 

esclarecimentos prévios e verificação dos horários disponíveis, bem como para 

orientação em relação às atividades a serem desenvolvidas durante a vigência da 

monitoria. Foi destacada 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. Foi ainda explicitado sobre a necessidade de 

acompanhamento dos alunos visando a preparação para realização das avaliações 

da disciplina. 

Em aula a professora divulgou para as duas turmas – da licenciatura (turno 

matutino) e do bacharelado (turno noturno) – os contatos particulares (e-mail e 

telefone) do monitor, para que os alunos que necessitassem de atendimento e 

acompanhamento pudessem marcar os atendimentos com o monitor, para que ele 

pudesse se preparar teoricamente para os encontros. É importante ressaltar que o 

número de telefone celular do monitor com rede social (Whatsapp) foi disponibilizado 

a fim de facilitar o contato dos alunos com o monitor, e percebeu-se que foi o único 

meio utilizado para agendar os atendimentos, revelando com nitidez a eficácia deste 

meio de comunicação. Apesar de serem previamente marcados os encontros, o 

monitor estava sempre à disposição para tirar dúvidas e atender nos horários pré-

determinados, cumprindo sua carga horária na biblioteca do Câmpus Jatobá.  

O local de atendimento foi definido também previamente, e ocorria nas 

bibliotecas da UFG-REJ, tanto no Câmpus Riachuelo quanto no Câmpus Jatobá, de 

acordo com a preferência dos alunos ou grupos, e os atendimentos eram realizados 

coletivamente. Cabe salientar a qualidade, o conforto e a privacidade das salas de 

estudo da biblioteca Flor-do-Cerrado, do Câmpus Jatobá, inaugurada no dia 2 de 

abril de 2018, propiciando melhores condições de estudo e de produtividade durante 

os atendimentos. 

Foi observado que os alunos tinham maior dificuldade com normas técnicas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para a produção cientifica, o 

que demandou uma atenção especial do monitor da disciplina. Outro aspecto foi a 

dificuldade em dividir as tarefas, tendo que sofrer intervenção do monitor no sentido 

de delegar algumas funções para cada integrante do grupo, para que os trabalhos 

tivessem andamento satisfatório. 



 

Outro quesito de dificuldade é que essa disciplina demanda um trabalho 

contínuo em grupo, e a maior parte das avaliações é realizada em conjunto, gerando 

reclamações por parte dos alunos sobre a falta de participação de alguns integrantes 

do grupo, aqueles que geralmente não iam aos encontros marcados, não 

compareciam às monitorias agendadas, não contribuíam de maneira igualitária e 

que não cumpriam os prazos determinados pelos grupos em questão. Assim sendo, 

o monitor, sabendo das reclamações, teve que orientar os alunos que estavam se 

sentindo lesados a compartilhar essas situações com a professora da disciplina, 

para que fossem tomadas as medidas cabíveis, no tocante à avaliação da 

participação destes alunos, de forma mais criteriosa.  

Foi possível analisar que os alunos que estavam com dificuldades na 

produção acadêmica relacionada com a disciplina de Oficina Experimental I, e que 

solicitaram atendimento com monitor da disciplina, conseguiram significantemente 

superar suas necessidades e consequentemente foram aprovados na disciplina. O 

monitor da disciplina desfrutou de momentos de revisão de conteúdos, cumprimento 

de horários, planejamento para a monitoria, reuniões com a professora orientadora, 

e desenvolveu um trabalho de orientação com os discentes da disciplina, atividades 

que se aplicam a uma rotina docente no ensino superior, construindo uma certa 

experiência e interesse deste aluno pela futura função docente, em âmbito 

acadêmico.  

    

6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os constantes cortes na educação e o sucateamento na profissão dos 

professores, acoplados às incertezas das reformas trabalhistas e de previdência, 

vemos a cada dia um declínio nos interessados em trabalhar na docência e 

entendemos que os programas de monitoria, além de contribuir para a formação 

universitária, têm como objetivo indireto transformar essa realidade. De alguma 

forma esse objetivo é atingido, mesmo que não se exprima tal interesse pela 

educação básica, e sim pelo ensino superior. 

Pode-se concluir, portanto, que a monitoria além de contribuir para a 

formação acadêmica e profissional do monitor, contribui para a formação dos 

discentes da disciplina, amplia o contato entre professor orientador e monitor, 

instigando a produção cientifica em conjunto, e este deve ser um programa tratado 



 

com apreço pelas universidades brasileiras, associado à pesquisa e à extensão, e 

considerado pelos órgãos de fomento à pesquisa. 

 
REFERÊNCIAS 
 
FRISON, Lourdes Maria Bragagnolo. Monitoria: uma modalidade de ensino que 
potencializa a aprendizagem colaborativa e autorregulada. Pro-Posições, v. 27, n. 1 
(79), p. 133-153, jan./abr. 2016. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/pp/v27n1/1980-6248-pp-27-01-00133.pdf>. Acesso em: 14 
set. 2018. 
 
PENIN, Sonia Teresinha de Sousa. A formação de professores e a responsabilidade 
das universidades. Estudos Avançados. São Paulo – SP, p.317-332, 2001. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v15n42/v15n42a17.pdf>. Acesso: 13 set. 
2018. 
 
SILVEIRA, Eduardo; SALES, Fernanda de. A importância do Programa de Monitoria 
no ensino de Biblioteconomia da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC). InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 7, n. 1, p. 131-149, mar./ago. 
2016. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/incid/article/download/89337/111652/>. Acesso em: 14 
set. 2018. 
 
SILVEIRA, Vanessa Ferreira da; SILVA, Ileizi Fiorelli. Graduação, a escolha entre 
licenciatura e bacharelado. Universidade Estadual de Londrina.  Londrina-PR, 
2008. Disponível em: <http://www.uel.br/grupo-
estudo/gaes/pages/arquivos/GT4%20Artigo%20Vanessa%20Ferreira%20Graduacao
%20a%20escolha.pdf>. Acesso em: 13 set. 2018. 
 
SOUZA, Paulo Rogerio Areias de. A importância da monitoria na formação de 
futuros professores universitários. Âmbito Jurídico (online).  Rio Grande – RS, 
2018. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5990>. 
Acesso: 13 set. 2018. 



A MONITORIA DE TOPOGRAFIA COMO MEDIADORA DO ENSINO-

APRENDIZAGEM NOS CURSOS DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS1 

 

SILVA, Bruna Barbosa da2; CHAVES, Gustavo Henrique Oliveira Lira2; BOLINA, 

Cecília de Castro3; COSTA, Marcelo Marques3; CRUZ, Simério Carlos Silva3; IORI, 

Piero3; SILVA, Danielle Fabíola Pereira3; GOMES, Marcelus Isaac Lemos4 

                                                               

Palavras-chave: Reprovação. Auxílio. Aulas práticas. Redes sociais. 

                                                             

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

A Topografia é uma ciência baseada na geometria e na trigonometria plana, 

onde se determina medidas de distâncias horizontais, de diferenças de níveis, de 

ângulos e de orientação, com o objetivo de se obter a representação, em projeção 

ortogonal sobre um plano de referência, dos pontos que vão definir a forma, as 

dimensões e a posição relativa de uma porção limitada do terreno, desconsiderando 

a curvatura da Terra (LOCH, 1995; BOTELHO; CARVALHO, 2005).  

Cintra (1993) afirma que ela preocupa-se fundamentalmente com o 

levantamento do relevo (curvas de nível), edificações (casas, pontes e rodovias) e 

dos recursos naturais (rede de drenagem e cobertura vegetal) objetivando a 

elaboração de uma planta topográfica que serve como base para futuros projetos 

(urbanísticos, arquitetônicos e agrícolas). Depois se faz a implantação efetiva dos 

projetos, sendo, portanto dupla a sua função: do campo ao projeto e do projeto ao 

campo. E é isso que faz com que os acadêmicos dos cursos de Ciências Agrárias 

(Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia) tenham dificuldade de entendimento 

com a disciplina. A Topografia é uma ciência que exige conhecimentos prévios e 

sólidos de cálculos matemáticos, mas, não basta só calcular tem que se 

compreender o que está efetivamente por trás dos números. Assim a monitoria é 

uma ação extraclasse cuja função é de resgatar as dificuldades ocorridas em sala de 
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aula e no campo durante as aulas práticas com proposição de medidas que possam 

amenizá-las. 

 

2 BASE TEÓRICA 

 

Souza e Gomes (2015) enfatizam que a evasão de alunos em quaisquer 

níveis tanto da rede pública de ensino quanto na privada é uma das preocupações 

constantes dos gestores das instituições de ensino. A evasão acadêmica determina 

indicadores negativos para as instituições e ocasiona também uma preocupação 

social. Assim, um dos mecanismos que podem ser utilizados para 

consequentemente reduzir a evasão escolar é a adoção da prática da monitoria 

acadêmica com o intuito de diminuir a lacuna existente entre o nível de 

conhecimento que é exigido para determinada disciplina de um curso de graduação 

e a real capacidade que um aluno tem de gerar conhecimento por conta própria. 

A monitoria acadêmica foi institucionalizada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional Nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 (BRASIL, 1996). 

Chaves et al. (2017) ressaltam que a monitoria é um apoio pedagógico que 

objetiva propiciar o desenvolvimento de habilidades técnicas, aprofundamento 

teórico, assegurando o aperfeiçoamento acadêmico na produção do conhecimento. 

E Marins et al. (2013) vão além ressaltando que o trabalho da monitoria também 

possui caráter formativo de ensino que proporciona ao estudante-monitor uma 

experiência na orientação no contexto do processo de ensino-aprendizagem 

contribuindo no desenvolvimento da competência pedagógica auxiliando assim na 

apreensão e produção do conhecimento. Ela pode ainda contribuir com a formação 

integrada do aluno nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

3 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem o objetivo de relatar a importância da mediação do 

processo de ensino aprendizagem com o auxílio da monitoria na disciplina de 

Topografia para os cursos de Ciências Agrárias. 

 

4 METODOLOGIA 

As atividades da monitoria tem carga horária de 12 horas semanais e 

novamente por mais um semestre seguido foi possível contar com dois monitores 



para a disciplina de Topografia. A disciplina no semestre de 2017/2 tinha 53 alunos 

matriculados e de 2018/1 com 75 alunos. O aumento de alunos se deve ao elevado 

índice de reprovação em semestres anteriores. Esses alunos foram subdivididos em 

subturmas de aproximadamente 20 alunos. 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, em redes sociais (Grupo no Facebook e 

WhatsApp da disciplina).  

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 relatórios. 

Para o ano de 2017/2 os procedimentos de avaliação de aprendizagem foram: 

avaliações teóricas discursivas, práticas e trabalhos em sala e no ambiente virtual. A 

nota foi composta de: a) Nota 1 = Prova (65%) + presença, trabalhos, listas e/ou 

acesso no ambiente virtual (5%) + Estudo de caso/relatórios (30%); b) Nota 2 = 

Prova (65%) + Seminários (15%) + Aulas práticas, relatórios e outros (10%)+ Estudo 

de caso (10%). 

E os procedimentos de avaliação de aprendizagem para 2018/1 foram: 

avaliações teóricas discursivas, práticas e trabalhos em sala e no ambiente virtual. E 

a composição das notas: a) Nota 1 = Avaliação Teórica (70%) + Avaliação Prática 

(25%) + Participação nas aulas práticas e outros (5%); b) Nota 2 = Seminário em 

função de dados coletados na prática (50%) + Prática – medir até obter o menor erro 

possível (45%) + conceito (5%). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Nas figuras 1 e 2 têm-se respectivamente as maiores notas obtidas nos anos 

de 2017/2 e 2018/1. Foram escolhidas as subturmas com maiores notas nos 

semestres avaliados. A média final da turma de 2017/2 foi de 6,54 ± 1,95. Para a 

turma de 2018/1 foi de 7,16 ± 1,37. Assim tem-se que as notas variaram de 4,59-

8,49 no ano de 2017/2 a 5,79-8,53 no ano de 2018/1. Com a modificação dos 

procedimentos de avaliação de aprendizagem e algumas mudanças tais como 

introdução do WhatsApp como mecanismo de estudo houve um acréscimo de 8,66% 

nas notas dos acadêmicos que já apresentavam um bom desempenho acadêmico. 

 



 

 

Figura 1 – Subturma de Topografia do curso de Agronomia com maior nota final em 2017/2. 

 

 

Figura 2 – Subturma de Topografia do curso de Agronomia com maior nota final em 2018/1. 

 

 

Nas figuras 3 e 4 apresentam-se respectivamente as menores notas obtidas 

nos anos de 2017/2 e 2018/1. Foram escolhidas as subturmas com menores notas 

nos semestres avaliados. A média final da turma de 2017/2 foi de 3,96 ± 2,14. Para 

a turma de 2018/1 foi de 6,37 ± 2,40. Assim tem-se que as notas variaram de 1,82-

6,10 no ano de 2017/2 a 3,97-8,77 no ano de 2018/1. Com a modificação dos 

procedimentos de avaliação de aprendizagem e algumas adaptações para 

aproximação entre monitores e alunos houve um acréscimo significativo de 37,83% 

nas notas dos acadêmicos que apresentavam um desempenho acadêmico 

deficitário. Portanto, as adaptações da metodologia de aprendizagem bem como 



maior aproximação dos monitores aos acadêmicos de baixo rendimento fez com que 

houvesse uma resposta mais positiva ao método adotado de avaliação. 

 

Figura 3 – Subturma de Topografia do curso de Agronomia com menor nota final em 2017/2. 

 

 

 

Figura 4 – Subturma de Topografia do curso de Agronomia com menor nota final em 2018/1. 

 

 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A monitoria de Topografia tem como objetivo acompanhamento das aulas 

práticas, orientação e esclarecimento de dúvidas dos alunos. Contudo, os alunos 

aos poucos estão assimilando ao longo dos semestres a melhor forma de aproveitar 

a monitoria. Notou-se uma evolução das notas dos anos de 2017/2 para 2018/1, 

sobretudo, para os alunos que apresentavam menor desempenho acadêmico em 



virtude da aproximação desses acadêmicos que têm maiores dificuldades em 

conhecimentos de matemática básica aos monitores com a inserção de novas 

formas de avaliação bem como de interação por meio de redes sociais. 
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA: 

 O programa de monitoria tem como principal objetivo promover discentes que 

já foram aprovados em determinada disciplina a monitores desta disciplina, e estes 

vão auxiliar outros discentes que estão cursando a disciplina em questão que 

apresentam baixo rendimento acadêmico, de forma que haja o esclarecimento de 

dúvidas dos alunos e auxílio em atividades propostas pelo docente. 

 Além de auxiliar os estudantes que apresentam baixo rendimento acadêmico, 

o aluno monitor também tem o papel de auxiliar o professor que ministra a disciplina 

em questão em aulas práticas, atividades em sala, aplicações de provas, e em 

outras atividades que o professor solicitar ajuda, tornando as aulas mais funcionais. 

 As monitorias são marcadas pelos alunos diretamente com o monitor, onde 

ele define um local para o encontro com os alunos. O monitor apresenta horários e 

dias definidos por ele mesmo para ministrar as monitorias, e o local onde as 

monitorias acontecem é no próprio campus da Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí.  

 As atividades realizadas pelo aluno monitor além de terem como objetivo 

auxiliar estudantes que apresentam baixo rendimento acadêmico e o professor da 

disciplina em questão com as atividades propostas por ele, também tem como 

objetivo de oferecer ao aluno monitor uma pequena experiencia sobre a docência, 

que pode ser interessante aos discentes que pretendem ser futuros professores, e 

também os conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos monitores acabam 

sendo reforçados automaticamente por eles. 



BASE TEÓRICA: 

O Programa de Monitoria, destinado aos alunos da graduação, é um 

programa que tem como objetivos estimular no aluno o interesse pela carreira 

docente, e reforçar conhecimentos já adquiridos, por meio das atividades que são 

realizadas por alunos e professores pelo programa, no intuito de promover um 

processo educativo. Para o aluno se candidatar à monitoria, o principal pré-requisito 

é que ele tenha sido aprovado na disciplina em que ele pretende ser monitor 

(PROGRAD UFG, 2018). 

Segundo Souza (2009), o monitor pode descobrir se tem ou não vocação para 

seguir a carreira docente por meio das atividades de monitoria, que proporcionam a 

ele vivenciar a rotina de um docente. Estas atividades de monitoria o fazem observar 

pontos positivos, como a sua contribuição para o aprendizado de alunos de baixo 

rendimento pelo auxílio prestado a eles, e pontos negativos, como lidar com alunos 

desinteressados em aprender, e através dessa experiência, o aluno monitor pode 

descobrir se tem algum interesse em seguir a carreira docente. 

Diante desses aspectos apresentados sobre o programa de monitoria, este 

trabalho descreve uma experiência das atividades de monitoria acadêmica na 

disciplina de Metabolismo Celular e Bioquímica de Biomoléculas, realizada no 

primeiro semestre de 2018 para os cursos de: Agronomia, Biomedicina, Ciências 

Biológicas, Engenharia Florestal e Veterinária na Universidade Federal de Goiás. 

OBJETIVOS: 

Este trabalho teve como objetivo realizar um relato de experiência pelo aluno 

monitor durante o período de 2018/1 no programa de monitoria da Universidade 

Federal de Goiás Regional Jataí. As disciplinas contempladas foram Metabolismo 

Celular e Bioquímica de Biomoléculas para os cursos Medicina Veterinária, 

Engenharia Florestal, Agronomia, Biomedicina e Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Goiás Regional Jataí. Teve como principal objetivo o auxílio 

de estudantes de baixo rendimento, orientando e esclarecendo dúvidas em relação 

as aulas correspondentes a disciplina. 

METODOLOGIA: 



Este trabalho trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência 

produzido de experiências do monitor de Metabolismo Celular e Bioquímica de 

Biomoléculas da Universidade Federal de Goiás, regional Jataí. Essas experiências 

ocorreram no primeiro semestre do ano letivo de 2018. A dinâmica da monitoria se 

baseou em horários fixos semanais e o local era previamente combinado com os 

alunos, sendo somente dentro da Universidade Federal de Goiás, geralmente eram 

em salas de aula da Universidade Federal de Goiás que não estavam sendo 

utilizadas no momento.  

Durante as atividades de monitoria, os alunos procuravam esclarecer dúvidas 

com o monitor sobre a disciplina correspondente que cursavam. O monitor fazia 

esquemas na lousa e no caderno, trazia resumos para os alunos com os pontos 

mais importantes da matéria e que precisavam ter mais ênfase nos estudos de uma 

forma didática, estimulando os alunos a debaterem entre si e entre ele sobre a 

matéria que apresentavam dificuldades. O monitor também explicava os conteúdos 

sempre que necessário, de forma que todos os alunos presentes pudessem 

acompanhar a explicação, repetindo quantas vezes fossem necessárias para o 

entendimento deles.  

Além de ajudar os alunos, o monitor também tinha o papel de auxiliar o 

professor orientador no preparo de aulas práticas. Todas as atividades somaram 

uma carga horária de 12 horas semanais em todo o período. Também foi 

disponibilizado o e-mail e o telefone do monitor para esclarecer dúvidas fora dos 

horários programados para as monitorias. 

RESULTADOS: 

O monitor tinha como função auxiliar os alunos na compreensão da matéria, 

esclarecendo dúvidas sobre os conteúdos ministrados pelo professor. As disciplinas 

Metabolismo Celular e Bioquímica de Biomoléculas apresentam conteúdos 

extensos, e que exigem uma maior dedicação dos alunos para que seja possível um 

melhor entendimento. Os processos metabólicos abordados na disciplina de 

Metabolismo Celular muitas vezes se relacionam, sendo de vital importância o 

entendimento dessa relação pelos alunos, pois estes processos seguem uma lógica, 

e ao entender esta lógica fica mais fácil a compreensão da disciplina. Durante as 

atividades de monitoria, o monitor procurou ajudar os alunos a entenderem esta 



lógica. E em Bioquímica de Biomoléculas, alguns alunos apresentavam algumas 

dificuldades para o entendimento de alguns conteúdos em função de não terem 

adquirido uma base em disciplinas passadas, então o aluno monitor procurava 

reforçar essa base, fazendo um link entre conteúdos de disciplinas passadas para 

que o entendimento da matéria em questão fosse possível. 

As atividades de monitoria realizadas apresentavam debates entre os alunos 

e o monitor. O monitor orientava os alunos para estudarem o conteúdo ministrados 

nas aulas antes dos encontros para que as monitorias ficassem mais funcionais. Os 

alunos procuravam a ajuda do monitor para esclarecer dúvidas em partes do 

conteúdo em que eles estavam com dificuldades de compreensão.  

O monitor criou grupos no WhatsApp e adicionou os discentes que cursavam 

as disciplinas nas quais ele era o monitor, e era por lá que as monitorias geralmente 

eram marcadas. Nesses grupos, o monitor compartilhava links do YouTube de 

videoaulas sobre o conteúdo que eles apresentavam dificuldades para que eles 

assistissem e ficassem mais a par da matéria. Ao estudarem antes, durante a 

monitoria as dúvidas eram esclarecidas de uma forma melhor, e haviam debates 

entre eles sobre o conteúdo, tornando a monitoria muito mais dinâmica e produtiva 

para eles. O monitor permitiu que os alunos pudessem procurar a sua ajuda pelo 

WhatsApp fora dos horários fixos das monitorias, e ele esclarecia as suas dúvidas 

por mensagem ou por áudio. 

Alguns alunos procuravam o monitor para que ele pudesse reexplicar 

conteúdos que o professor ministrou em sala de aula, sem que eles ao menos 

tivesse estudado após as aulas. Nessas situações o monitor procurava passar o 

conteúdo de forma objetiva para os alunos, mas ele deixava claro que para um 

melhor aproveitamento da monitoria era necessário que os alunos já tivessem 

estudado, pois assim ele e os alunos poderiam debater sobre o conteúdo em 

questão, o que vem a ser mais produtivo, já que os alunos já estariam com um certo 

conhecimento, facilitando mais o processo de aprendizagem.  

Em algumas vezes os alunos procuravam o monitor faltando um ou dois dias 

para a prova, sendo que o ideal seria que os alunos o procurassem com pelo menos 

uma semana de antecedência antes da prova, para que pudessem aproveitar melhor 

da monitoria e os estudos fossem menos exaustivos. Alguns alunos não procuravam 



o monitor com frequência, mostrando-se um pouco desinteressados pela disciplina, 

o que vem a ser prejudicial a eles, pois ambas as disciplinas em que o monitor 

ministrava as monitorias exigem muita dedicação para se alcançar a aprovação. Em 

função disso, seria necessário que os alunos procurassem mais a ajuda do monitor, 

não somente em vésperas de provas, o que poderia ajudar a melhorar os índices de 

aprovação. 

As atividades de monitoria da disciplina de Metabolismo Celular e Bioquímica 

de Biomoléculas realizadas foram de grande importância para o monitor, pois 

através do estudo constante da disciplina foi possível uma fixação dos 

conhecimentos já adquiridos por ele, além de trazer novos conhecimentos a respeito 

da disciplina. O programa de monitoria também demonstrou que o comprometimento 

e a responsabilidade do monitor com atividades propostas pelo orientador são 

engrandecedoras, já que é preciso ter domínio do conhecimento para ser passado 

para os discentes de forma clara e objetiva, o que proporcionou ao monitor o 

conhecimento da rotina de um docente, despertando um certo interesse do monitor 

em seguir a carreira docente. 

CONCLUSÃO:  

Foi possível concluir que o programa de monitoria foi engrandecedor tanto 

para o monitor quanto para os alunos, já que as atividades de monitoria colaboraram 

no processo de aprendizagem dos alunos, e reforçaram e ampliaram o 

conhecimento já adquirido pelo monitor. As atividades de monitoria proporcionaram 

ao monitor uma boa relação com os alunos, e um crescimento nas relações 

interpessoais a partir da autoconfiança adquirida. 

Também foi possível destacar um melhor rendimento dos alunos que 

procuraram o monitor para o esclarecimento de dúvidas, já que para estes foi 

despertada uma necessidade em adquirir mais conhecimento, mesmo que só o 

necessário para conseguir a aprovação na disciplina. 
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ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MONITORIA VINCULADAS À DISCIPLINA DE 
GRADUAÇÃO NA UFG REGIONAL JATAÍ: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA1 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
Os componentes curriculares da graduação, de uma forma geral, apresentam 

uma ampla diversidade de conteúdos e consequentemente formas de serem 

abordados. Pode ocorrer dificuldade de aprendizado por parte dos alunos em pontos 

específicos no decorrer da disciplina podendo-se referir a uma série de fatores a 

serem contextualizados. Nessa temática o programa de monitoria se encaixa de forma 

excelente para que o desempenho em classe seja potencializado, contribuindo ainda 

para a formação e crescimento do monitor (STEINBACH, 2014). 

A monitoria permite uma ambientação dos alunos com a temática das relações 

de condução de projetos, agregando com a formação pessoal do aluno que se 

encontra na condição de monitor, pois esse consiste em um graduando que apresenta 

qualificações para desempenhar as atividades que visam atingir os objetivos do 

processo de monitoria, possibilitando uma melhor fixação de conteúdos abordados e 

desenvolvimento interpessoal com as relações entre esse e o orientador, assim como 

a relação do monitor com os alunos interessados nas monitorias (CARVALHO et al., 

2015)  

Segundo Silva (2011), além do grande ganho em desenvolvimento do monitor, 

o processo de monitoria também justifica-se pelo fato de potencializar o 

desenvolvimento dos estudantes do referido componente curricular, uma vez que a 

monitoria permite com que esses tirem possíveis dúvidas encontradas no decorrer 

das aulas, tenham um maior auxílio na realização de trabalhos práticos, possam se 

dedicar a atividades laboratoriais em oportunidades e horários alternativos, dentre 

outros.  

                                            
1 Resumo revisado pela orientadora de monitoria Juliana Ceccato Ferreira, professora da disciplina de 
Componentes Químicos e Anatômicos da Madeira, do curso de Engenharia Florestal. 
2 Bolsista do Programa de Monitoria dos cursos de graduação. Universidade Federal de Goiás (UFG). 
heitorpaes@gmail.com 
3 Professora Doutora do Curso de Engenharia Florestal. Universidade Federal de Goiás (UFG). 
cf.juliana@yahoo.com.br 



 
 

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi apresentar as atividades 

desenvolvidas durante o programa de monitoria da disciplina de graduação de 

Componentes Químicos e Anatômicos da Madeira, do curso de Engenharia Florestal 

da UFG Regional Jataí e relatar a experiência obtida com o programa. 

2 BASE TEÓRICA 
As atividades a serem desenvolvidas na monitoria devem ser previamente 

discutidas com o orientador do programa, uma vez que esse dará respaldo técnico às 

metodologias e formas de condução do processo em que o monitor pretende 

trabalhar. Torna-se necessária a elaboração de um plano detalhado para que a 

monitoria seja conduzida de forma satisfatória, pois, quando bem seguido, esse 

planejamento detalhado possibilita o monitor de seguir o trabalho sem perder o foco, 

mantendo sempre um direcionamento a cerca do objetivo geral do programa de 

monitoria (SILVA, 2011). 

Nesse contexto, é necessário que o trabalho do monitor no conceito de 

ensino/aprendizagem seja embasado em um programa de orientação didática 

oferecido pela Instituição de Ensino Superior, sendo que o orientador no componente 

curricular em questão é a forma de intermédio entre o monitor e o programa didático 

com fim de orientação (WAGNER et al., 2012). 

3 OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho foi apresentar as atividades desenvolvidas durante o 

programa de monitoria da disciplina de graduação de Componentes Químicos e 

Anatômicos da Madeira, do curso de Engenharia Florestal da UFG Regional Jataí e 

relatar a experiência obtida com o programa. 

4 METODOLOGIA 
A monitoria realizada para a disciplina de Componentes Químicos e 

Anatômicos da Madeira, do curso de Engenharia Florestal, foi conduzida utilizando-se 

de diversos métodos que visavam com que os objetivos fossem atingidos. O horário 

de trabalho consistiu em 12 horas semanais, sendo divididas em horários que se 

adaptavam à disponibilidade de acordo com a alocação das aulas das disciplinas 

cursadas no semestre em questão.  

Parte da carga horária semanal foi dedicada ao atendimento dos alunos que 

cursavam a disciplina, para se debater assuntos referentes aos conteúdos abordados 



 
 

em sala de aula pela professora, com o intuito de sanar possíveis dúvidas acumuladas 

durante as aulas, além de potencializar o aprendizado de tais conteúdos através de 

uma maior fixação desses. Nesse contexto, a temática principal dessa parte da 

monitoria foi auxiliar àqueles alunos que julgavam estar tento um rendimento 

insatisfatório, pois a participação na monitoria era uma escolha própria e individual do 

aluno. Outra atividade realizada foi a apresentação de um seminário aos alunos da 

disciplina que se referia a um dos assuntos pertinentes para a matéria, sendo esse 

usado como uma forma de maior familiarização do conteúdo por parte dos estudantes 

matriculados.  

A disciplina em questão conta, além da teoria expositiva em sala, com uma 

parte prática laboratorial. Outra parte da carga horária da semana de trabalho era 

destinada ao auxílio à professora para a montagem da aula prática em laboratório; 

formulando reagentes; preparando lâminas a serem observadas em microscopia; 

obtendo, classificando e agrupando corpos de prova; levando materiais devidos às 

estufas e balanças; obtendo dados dos materiais a serem utilizados nas aulas; dentre 

outras ações que visavam um melhor aproveitamento do tempo a ser dedicado pelos 

alunos à parte prática da disciplina, pois os experimentos eram elaborados e 

montados com antecedência.  

O restante da carga horária semanal foi dedicado à participação e auxílio aos 

estudantes durante às práticas da disciplina, consistindo em amparar o uso de 

equipamentos laboratoriais que vinham a causar algum tipo de dúvida; auxiliar com 

manuseio de lâminas para microscopia; demonstrar a forma de se conduzir certas 

reações testadas nos laboratórios, dentre outras.   

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 
O programa de monitoria contribui de forma grandiosa para os alunos que 

cursam a disciplina em questão, pois dá oportunidades de que dúvidas geradas em 

sala de aula sejam sanadas. Além da retirada de dúvidas, possibilita que a parte 

prática seja desenvolvida com maior auxílio e dá a chance que o aluno discuta os 

conteúdos abordados de uma forma mais informal, pois diversos desses sentem-se 

mais à vontade na monitoria pois aquele que a conduz, no caso o monitor, está 

inserido em um mesmo patamar acadêmico que tal. A monitoria bem conduzida pode 

acarretar em maiores índices de aprovações para as disciplinas contempladas com o 

programa, pois o ganho no aprendizado dos estudantes é considerável. 



 
 

Além do grande auxílio aos alunos que frequentam a monitoria, esse programa 

contribui de excelente maneira à formação acadêmica do aluno que está na condição 

de monitor, pois requer que este continue convivendo com conteúdos já estudados, 

promovendo uma fixação ainda maior desses; além de promover um considerável 

ganho em didática e comunicação, pois a relação com os alunos da disciplina requer 

ambos. Sendo que há ainda o ganho no que se diz respeito a forma com que se 

conduz um projeto, pois há autonomia do monitor em montar horários e definir formas 

de sanar dúvidas dos alunos, potencializando a capacidade que o monitor apresenta 

de absorver as orientações recebidas e colocar em prática o que foi repassado pelo 

orientador. 

O programa de monitoria pode ainda ser melhor aproveitado, atualmente a 

participação nas atividades por parte dos alunos matriculados ainda fica aquém do 

potencial da monitoria. O principal dos pontos negativos do programa de monitoria foi 

a relativa baixa procura dos alunos, sendo que essa aumenta nos períodos que 

antecedem às provas.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O programa de monitoria atingiu de forma satisfatória seus objetivos. A 

aceitação por parte dos alunos em relação aos métodos empregados foi 

consideravelmente grande, em que esses relatavam uma melhora de desempenho 

nos pontos em que previamente consideravam falhos. O ganho, crescimento 

acadêmico e experiências agregadas do ponto de vista monitor foram grandiosos. 

Existe ainda uma falha no que se diz respeito à procura por parte dos alunos para 

atendimento prévio, porém quando essa ocorre, o programa agrega muito valor à 

formação acadêmica e principalmente à fixação de conhecimentos, tanto por parte 

dos alunos, como do monitor. 
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BAIXA ADESÃO DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA NA MONITORIA DE 

PARASITOLOGIA II1 

MIRANDA, Isadora Jota1*; FREITAS, Aryelle Ferreira2; ALKMIM-OLIVEIRA, Sandra 

Maria3. 

Palavras-chave: Monitoria. Parasitologia. Baixa Adesão. 

1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A monitoria de Parasitologia II contempla uma das quatro disciplinas do 

módulo de Determinantes do Processo de Saúde e Doença II do curso de Medicina 

da atual Universidade Federal de Jataí. As disciplinas que compõem o módulo são 

Parasitologia, Patologia, Imunologia e Microbiologia. A monitoria de Parasitologia 

possui carga horária de 12 horas semanais, na qual é realizado o atendimento 

daqueles alunos que procuram auxílio da matéria de forma extracurricular.  

Os atendimentos são realizados conforme a demanda de alunos, podendo ser 

individual ou coletiva. São esclarecidas dúvidas relacionadas à parte prática da 

Parasitologia, como morfologia dos parasitas, bem como o conteúdo teórico. Além 

disso, fica a cargo dos monitores entregar e discutir as atividades complementares 

realizadas em sala de aula e auxiliar a orientadora. 

A monitoria foi realizada durante o semestre de 2018/1, de 24 de abril a 10 de 

julho. No começo desse período foi elaborado e enviado aos acadêmicos um 

cronograma com as datas e horários disponíveis para atendimento. Havia aulas fixas 

às terças-feiras, e caso necessário, os alunos tinham liberdade para marcar um 

horário individual com as monitoras. Entretanto, foi observada uma baixa adesão 

desses discentes.  

Durante o período das monitorias, apenas três acadêmicos compareceram no 

total das aulas, e outros dois esclareceram suas dúvidas com as monitoras por 



 

 

meios eletrônicos. Essa parcela é extremamente baixa por se tratar de uma turma 

composta por 21 acadêmicos.   

2. BASE TEÓRICA 

Os programas de monitoria são atividades complementares que permitem os 

estudantes ampliar seu conhecimento na área especifica, além de proporcionar ao 

aluno o desenvolvimento de habilidades inerentes à docência, e uma troca de 

experiências com o orientador, podendo assim contribuir com o processo de ensino- 

aprendizagem dos alunos-monitorados1. 

Diante disso, a monitoria promove o enriquecimento acadêmico do estudante 

e o aprimoramento da qualidade de ensino da disciplina, uma vez que induz a 

adoção de novas formas de ensino, estimula o exercício de pesquisa acadêmica, e 

incentiva à atividade de docência2. 

No desenvolver de suas atividades o monitor tem a oportunidade de repassar 

os conhecimentos adquiridos ao cursar a disciplina, bem como garantir a 

manutenção e aprofundamento de temas na área de sua escolha. Da mesma forma, 

a capacidade de esclarecer dúvidas, auxiliar os alunos interessados em atividades e 

a ajuda do docente na correção de atividades curriculares contribuem para o 

desenvolvimento de questões inerentes ao ensino que, futuramente, podem levar 

esse acadêmico a se interessar pela docência.  

Além disso, através da monitoria, o aluno-monitor tem liberdade e conteúdo 

para iniciar atividades de extensão e pesquisa que, não só contribuem para o seu 

crescimento acadêmico, como também agrega conhecimento e descobertas para o 

meio científico.  

3. OBJETIVOS: 

Compreender os motivos da baixa adesão dos acadêmicos que cursaram o 4° 

período do curso de Medicina no semestre de 2018/1 na Universidade Federal de 

Jataí.  

 

 



 

 

4. METODOLOGIA: 

O estudo foi realizado com a turma após a conclusão da monitoria. A amostra 

foi composta por 15 alunos (68% do total). Foi aplicado um questionário (Figura 1) 

composto por cinco perguntas que visavam compreender o motivo da baixa 

frequência dos discentes e identificar fatores que possam gerar um estímulo maior 

na procura desse tipo de atividade. Além disso, o questionário trazia um espaço para 

que os acadêmicos apresentassem críticas e sugestões para melhorar a qualidade 

das monitorias e promover uma maior adesão. 

 

Figura 1. Questionário aplicado para os alunos da 5° turma de Medicina da Universidade Federal de 

Jatai (UFJ) após conclusão da monitoria de Parasitologia II no semestre 2018/1. 



 

 

5. RESULTADOS 

Do total da amostra, 60% destacaram como motivo da baixa adesão o fato de 

aprenderem melhor por conta própria. Outras justificativas relatadas foram: 

desinteresse pessoal pela matéria (20%); falta de dificuldades na matéria (6,6%); 

dia/horário que não podia (6,6%); e carga horária muito pesada, na qual referiu não 

ter tempo para conciliar os estudos individuais com a monitoria (6,6%). 

Quanto à presença nas monitorias em geral, 46,6% dos alunos afirmaram não 

frequentar monitorias de nenhuma matéria, e 53,3% referiram frequentar outras 

monitorias, destacando-se a monitoria do módulo de determinantes biológicos do 

processo saúde doença (33,3%), que engloba a matéria de Parasitologia II, 

Microbiologia II, Imunologia II e Patologia II. Outras monitorias citadas foram de 

Patologia II, Imunologia II e Semiologia IV. 

Ao serem questionados sobre o que mais os interessam em uma monitoria, 

73,7% responderam aula expositiva de revisão; 53,3% atividades extras, como 

discussão de casos clínicos; 26,6% esclarecimento de dúvidas em grupo; 20% 

correção e explicação de atividades; 6,6% esclarecimento de dúvidas 

individualmente; e 6,6% direcionamento para a prova. 

A respeito do que esperam quando vão a uma monitoria, 86,6% dos discentes 

afirmaram que buscam revisar o conteúdo das aulas; 26,6% pretendem aprofundar 

os conhecimentos na matéria, e 6,6% espera encontrar direcionamento para as 

provas. 

Sobre os motivos que os levam a procurar uma monitoria, 80% responderam 

que procuram em véspera de prova; 40% devido baixo rendimento na matéria/ notas 

baixas; 13,3% (2) para tirar dúvidas pontuais; 6,6% receber atividades; e 6,6% 

revisão do conteúdo. 

Na parte de sugestões, um acadêmico propôs adoção de metodologias ativas 

de ensino nas aulas de monitoria, como elaboração e discussão de questionários 

dinâmicos, como o site “Kahoot.it”, e listas de exercícios para serem resolvidas em 

conjunto. Não houve críticas. 

 



 

 

6. CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Sendo a monitoria uma ferramenta capaz de proporcionar uma revisão e um 

complemento das atividades ministradas em aula, é de extrema importância que os 

alunos participem dela para fomentar sua formação acadêmica. 

O principal motivo encontrado que justifique a baixa adesão à monitoria foi 

que os alunos tem maior facilidade em aprender o conteúdo de Parasitologia por 

conta própria. Dentre os alunos que costumam frequentar monitorias, 33,3% tem 

preferência pela monitoria integrada do módulo de Determinantes, visto que, além 

de parasitologia, essa engloba todas as matérias do módulo.  

Como propostas para aumentar a frequência dos acadêmicos, destacam-se a 

manutenção das aulas expositivas de revisão, uma vez que foi destacada como 

ponto de maior interesse em uma monitoria, e a adição atividades extras, como 

discussões de casos clínicos. Além disso, oferecer aulas com direcionamento do 

conteúdo na véspera das atividades avaliativas, visto que é o momento de maior 

procura da monitoria, poderia contribuir para uma maior adesão. 

O êxito da monitoria depende da integração entre acadêmicos e monitores, 

que ao trabalharem em conjunto são capazes de desenvolver e aprofundar seus 

conhecimentos na disciplina e integrar com outras áreas do saber. 

REFERÊNCIAS: 

ASSIS, F.D. et al. Programa de Monitoria Acadêmica: percepções de 

monitores e orientadores. Rev. enferm. UERJ, v.14, n.3, p.391-397, jul.-set. 2006.1 

 

LINS, D. Ser monitor. 2007. Disponível em: 

<http://www.mauriciodenassau.edu.br/artigo/listar/rec/215>. Acesso em: 13 set. 

2018.2 

 



MONITORIA NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA

I – UAEEGEO/UFG-Regional Jataí1

RESENDE, Jaff Tayllor Lourenço2; MORAGAS, Rosana Alves Ribas3
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Geografia; Práxis pedagógica.

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

Há muito tempo, diversas atividades acadêmicas vem ganhando força com a

finalidade  de  fortalecer  o  currículo  acadêmico  dos  universitários,  melhorando

significativamente a formação inicial dos educandos, bem como a pós-graduação e

também  a  vida  profissional.  Dentre  essas  atividades,  uma  que  é  importante  se

destacar,  é  a  de  monitoria,  na  qual  os  alunos  aprovados  nas  disciplinas  que

oferecem vagas, exercem a função de monitor acompanhando os demais alunos, e

prestando apoio com os conteúdos e atividades durante horários específicos nos

laboratórios, além de auxiliar o professor na elaboração de atividades, preparação

de aulas, atividades práticas e correções, dentre outras coisas. 

É notório que os momentos de monitoria, podem ser caracterizados como de

grande importância na trajetória acadêmica dos universitários, seja dos alunos que

recebem o apoio da monitoria como também o bolsista monitor, no que diz respeito

ao despertar e ao desenvolvimento de aptidões docentes, que por sua vez, podem

visar tanto o ensino básico, quanto à docência universitária. A troca de experiência

entre os pares, pois os alunos estão no mesmo patamar de aprendizagem, fortalece

a aprendizagem, a tornando significativa.

2 BASE TEÓRICA

O Estágio é um momento ímpar na formação de qualquer área profissional, e

na área de formação docente isso também não se faz diferente. É um momento de

1 Resumo revisado pela Orientadora de monitoria Rosana Alves Ribas Moragas, na disciplina de
Estágio Supervisionado em Geografia I.

2 Bolsista do Projeto Monitoria 2018 - Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos. 
Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Jataí, UAEEGEO. jafftayllor02@hotmail.com

3 Professora  Doutora  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Estudos  Geográficos,  Universidade
Federal  de  Goiás  (UFG)  Regional  Jataí,  orientadora  do  projeto  de  monitoria.
rosanarmoragas@yahoo.com.br



reflexão sobre a teoria e a prática, um exercício da práxis. Neste sentido, para que

ela se fortaleça é necessário essa troca de experiências, entre livros, documentos

oficiais, estagiários, professor e monitor.

Durante as atividades de monitoria da disciplina de Estágio Supervisionado

em Geografia  I,  no  período letivo  2018/1  pela  Universidade Federal  de  Goiás  –

Regional Jataí, foi possibilitado o contato com vários materiais referentes ao ensino

de Geografia, como a base nacional comum curricular, a matriz de referência para o

ensino  de  Geografia  do  Estado  de  Goiás,  além  dos  parâmetros  curriculares

nacionais de Geografia, e ainda materiais voltados as disciplinas do ensino superior,

principalmente  livros,  que são destinados para  a  discussão do fortalecimento  do

ensino  de  geografia  no  Brasil,  visando  sempre  valorizar  a  caracterização  dos

estados e das regiões, ressaltando suas vantagens e desvantagens.

Os materiais adotados ao longo da disciplina foram os livros relacionados ao

ensino,  e  documentos  como  a  BNCC  –  Base  Nacional  Comum  Curricular,  Os

Parâmetros Curriculares Nacionais e o Currículo Referência da Rede Estadual de

Educação de Goiás.

A  BNCC  é  um  documento  atual  (2017)  que  reúne  conhecimentos  e

experiências que constituem uma base para a evolução de mudanças significativas

na  educação,  principalmente  para  o  ensino  médio  da  educação  básica.  Os

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), um pouco mais antigo, surgem buscando

construir um referencial comum para o ensino em todo o Brasil,  visando eliminar

disparidades, e ao mesmo tempo buscando um equilíbrio, já que visa respeitar as

diversidades  culturais,  regionais  e  políticas  presentes  no  país.  O  Currículo

Referência do Estado apresenta uma matriz curricular com os conteúdos de cada

disciplina, classificados por ano letivo e bimestre, para adequar a aprendizagem de

acordo  com  as  necessidades  de  cada  etapa,  os  parâmetros  nacionais  e  as

avaliações externas.

3 OBJETIVOS

Pode-se  destacar  como  objetivos  principais  o  auxílio  aos  alunos  e  o

planejamento de atividades. Para isso, ao levar-se em conta esses objetivos, foram

disponibilizados ao longo da semana quatro horários para atendimento, sendo dois

de manhã, e dois a tarde.

Na  disciplina  de  Estágio  Supervisionado  I,  a  monitoria  proporciona  uma



colaboração para as cargas teóricas ocasionadas pelos textos que servem de base

para a introdução dos acadêmicos na vivência escolar.

4 METODOLOGIA

A metodologia nessas ações de monitoria destinada a disciplina de Estágio

Supervisionado em Geografia I, se baseia em várias etapas:

 Consulta e pesquisa a biblioteca da Universidade;

 Pesquisa a sites de diversas Universidades no Brasil que possuem o

curso de Geografia;

 Leituras e fichamentos de livros e textos destinados as aulas dessa

disciplina;

 Colaboração ao professor da disciplina na preparação das atividades

de aula;

 Atendimento aos alunos matriculados na referida disciplina.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA

Por se tratar de um curso noturno, e no qual muitas pessoas trabalham, a

participação de alunos para apoio relacionado ao conteúdo é relativamente baixa.

Nesse caso, as demandas do monitor estarão direcionadas também ao auxílio ao

professor, com as burocracias, preparação de documentação, etc, relacionadas ao

estágio.

A  demanda  pela  monitoria  aumenta  significativamente  nos  períodos  de

provas, entrega de relatórios e trabalhos da disciplina.

A disciplina nesse semestre (2018/1) contou com uma quantidade baixa de

alunos, apenas 8, e em virtude disso, acabou sendo mais simples a disponibilização

de horários para atendimento.

No entanto, foi possível notar que todos alunos terminaram a disciplina com

notas acima da média.

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reforçando mais uma vez que é extremamente salutar  a permanência da

bolsa monitoria nos cursos universitários, principalmente nos cursos noturnos, onde

os alunos são na sua maioria trabalhadores e não possuem muito tempo para se

destinar aos estudos fora do horário em sala de aula.



A presença de um aluno quase que nas mesmas condições dos matriculados

na  disciplina  que  possui  monitoria  viabiliza  maior  entrosamento,  sendo  que  os

universitários  se  sentem  mais  à  vontade  de  perguntar,  questionar,  retirar  suas

dúvidas com o monitor do que muitas vezes com o próprio professor da disciplina. É

uma questão de reconhecimento entre iguais.
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RESUMO: O programa de monitoria de Universidade Federal de Jataí (UFJ) 

configura-se em momento singular na formação acadêmica dos alunos 

(bolsista/monitor) e alunos da disciplina atendida. O presente relato de experiência 

tem como desígnio descrever as atividades propostas pela monitoria neste segundo 

semestre de 2018, bem como suas contribuições para formação discente. As reflexões 

se dão subsidiadas em Nascimento e Barletta (2011), Piscareta (2001), Silva e Santos 

(2015) e no site do programa de monitoria. 

                                               

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 

O presente trabalho resulta da minha participação como monitora no semestre 

letivo de 2018/2 na disciplina “Fundamentos e metodologias de matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental I e II”.  

Segundo Nascimento e Barletta (2011) a monitoria durante a graduação 

configura-se em atividade de apoio, bem como apresenta-se como oportunidade do 

docente iniciante aprender como exercer a profissão. 

 
O Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação da Universidade Federal 
de Goiás destaca-se entre as políticas de atendimento aos discentes, pois 
busca estimular a permanência dos mesmos e contribuir para uma formação 
acadêmica qualificada contribuindo para a melhoria dos cursos de graduação. 
As atividades propostas priorizam o desenvolvimento de capacidades de 
análise e crítica, incentivando o estudante monitor a adquirir hábitos de 
estudo, interesse e habilidades para a docência. (Programa de monitoria, 
UFG). 

                                                             
1 Resumo revisado pela professora orientadora Paula Eliane Costa Rocha Martins, no componente 
curricular Fundamentos e metodologias de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental I e II. 
2 Bolsista do Programa de Monitoria da Universidade Federal de Goiás – Regional Jatai. Curso de 
Pedagogia. Jessicaferreiraandrade99@gmail.com 
3 Professora Mestre da Unidade Acadêmica Especial de Educação, Universidade Federal de Jataí 
(UFJ). paula@advir.com 



 
 

O programa de monitoria possui papel significativo na formação discente, 

tanto ao acadêmico monitor na revisão de conteúdos, trocas de experiências e 

desenvolvimento de habilidades técnicas, atividades essas que permitirão a 

compreensão da dinâmica que ocorre no interior do ensino superior, quanto aos 

demais estudantes que buscam auxilio para sanar dúvidas. 

 De acordo com a Resolução - CEPEC N° 1418 (CEPEC, 2016), a qual 

regulamenta o Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), e revoga a Resolução CEPEC Nº 1190 os objetivos da 

monitoria são: 

 
Art. 1º 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; 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. Parágrafo único. A monitoria, em 
hipótese alguma, constituir-se-á como estratégia compensatória de carências 
acadêmicas e administrativas da Universidade” (CEPEC, 2013, p. 1) 

 

Nessa perspectiva a monitoria se desenvolve em inúmeras instituições de 

Ensino Superior nos cursos de graduação com o intuito de desenvolver nos alunos o 

hábito de estudo, estimular a conquistar novas aprendizagens e, contudo, desenvolver 

o prazer pela docência.  

                                                         
2 BASE TEÓRICA 
 

A Matemática sempre foi considerada como uma ciência difícil, reservada a 

poucos que arriscassem compreendê-la. As crianças que chegam à escola 

normalmente gostam de Matemática. Entretanto, não é difícil constatar também que 

esse gosto pela Matemática decresce proporcionalmente ao avanço dos alunos pelos 

diversos ciclos do sistema de ensino, processo que culmina com o desenvolvimento 

de um sentimento de aversão, apatia e incapacidade diante da Matemática. 

Em contraposição, sabe-se que os conhecimentos provenientes da matemática 

são imprescindíveis para os grandes avanços tecnológicos, para realização de 



diversas profissões, como também nas situações do dia a dia e entre muitas outras 

aplicações destinadas à viabilidade das necessidades da vida humana.  

 
O conhecimento matemático é cada vez mais necessário para uma 
participação crítica na sociedade atual, auxiliando na compreensão do mundo 
e ajudando nas decisões de situações, das mais variadas naturezas 
(PISCARETA 2001, apud PREDIGER; BERWANGER; MÖRS, 2009). 
 

Nesse contexto de contradição, no qual, ora a matemática é vista como 

fundamental ao ser humano, ora é repelida como disciplina difícil, que somente os 

inteligentes conseguem estuda-la, torna-se necessário desmistificar essa concepção 

negativa quanto à disciplina. 

Assim a monitoria da disciplina de Fundamentos e Metodologia de Matemática 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental I e II do curso de Pedagogia tem como papel 

preponderante subsidiar o futuro professor para estruturar o ensino da Matemática na 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental numa perspectiva crítica, 

levando os alunos não a reprodução de listas de atividades, mas para a criação de 

inúmeras possibilidades de resolução de problemas.  
 

                                                    

3 OBJETIVOS 

Pensando no progresso e permanência dos alunos da disciplina de 

Fundamentos e Metodologia de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

I e II do curso de Pedagogia a monitoria objetivou auxiliar os discentes na 

compreensão de textos acadêmicos para apropriação dos conceitos desenvolvidos, 

bem como, refletir sobre metodologias para ensino dos conceitos matemáticos. 

Objetivou-se também incentivar o auxílio do monitor com o corpo docente e discente 

nas atividades de ensino e aprendizagem, fornecendo ao discente/monitor uma maior 

confiança e certeza em sua função. 

                                                                   

4 METODOLOGIA 

Este estudo trata-se de um relato de experiência vivenciado por uma 

acadêmica do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás – Regional 

Jataí, sobre a monitoria das disciplinas de Fundamentos e Metodologia de Matemática 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental I e II, com carga horária de 12 horas 

semanais.  



As atividades de monitoria foram realizadas em horários alternativos aos das 

aulas da disciplina, durante o semestre letivo (2018/2). As atividades eram compostas 

por atendimento aos alunos a fim de sanar dúvidas, apoio ao professor orientador nas 

tarefas didático-científicas, encontro semanal com o docente para discussão dos 

textos trabalhados na disciplina, estudo de textos da disciplina. 

                                                             

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

As disciplinas que envolvem a “Matemática” sempre causam um certo 

estranhamento dos discentes ao chegar na Universidade visto que, na grande maioria 

trazem dentro de seu inconsciente a ideia em que a mesma é algo chato e difícil. Com 

a elaboração do plano de ensino a professora busca trazer teóricos capazes de 

dissolver o preconceito sobre a disciplina. Com rompimento dessa rejeição, os demais 

textos e propostas metodológicas são abordadas demonstrando a matemática como 

possibilidade de rompimento da reprodução de atividades, mas como compreensão 

de atividades criadoras.  

O trabalho com os conteúdos de matemática muita das vezes não é 

compreendido pelos alunos, desta forma os discentes ao perceber o déficit de 

compreensão buscam a monitoria para sanar dúvidas. Para tanto, necessitei de uma 

revisão contínua de teorias e práticas para que pudesse me capacitar para ajudar os 

discentes a resolver suas dificuldades.  

Durante o desenvolvimento das atividades tornou-se evidente as contribuições 

proporcionadas pela monitoria, demonstrando o quanto o programa é importante para 

formação de todos no processo educacional.  

As horas destinadas ao atendimento dos alunos foram momentos não apenas 

dedicados a sanar dúvidas, porém configuraram-se também como momentos de 

trocas de experiências, conhecimentos, de forma que as relações entre discentes e 

monitores, discentes e docentes possam se estreitar. Frison (2016) destaca as 

contribuições da monitoria aos monitores que estudam para ensinar, e assim 

aprimoram os conhecimentos. Ainda de acordo com o autor, os monitores aprenderem 

a selecionar diferentes estratégias para ensinar os conteúdos da disciplina na qual 

atuam. 

Quanto ao auxílio ao professor orientador nas tarefas didático-científicas, com 

discussão de questões de prova, sobre as chaves de correção destas provas, análise 

e discussão das repostas de trabalhos e provas dos alunos, auxílio às propostas de 



metodologias a serem desenvolvidas na disciplina, acompanhamento de trabalhos 

feitos pelos alunos e/ou outras atividades relacionadas a disciplina, foi possível 

vivenciar o que Silva e Santos (2015, p.2) revelam: “[...] a monitoria possibilita o aluno 

experimentar e vivenciar a formação para o futuro docente, participando da construção 

da disciplina e sua execução.” 

O estudo dos textos da disciplina, bem como, de textos que aprofundam 

conhecimentos específicos da matemática e a vivencia com as metodologias 

desenvolvidas contribuíram para maior compreensão sobre como trabalhar com o 

ensino de matemática.  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar dos preconceitos enfrentados pela disciplina de matemática é possível 

aprender o conteúdo com esforço e dedicação. É preciso que acima de tudo haja 

interesse do aluno em buscar sanar as dificuldades encontradas. A monitoria existe 

para crescimento individual e coletivo de todos envolvidos, portanto, tenho como 

objetivo nessas atividades auxiliar ao máximo os estudantes, o professor orientador 

e, consequentemente, adquirir com essa experiência conhecimentos sobre 

metodologias e habilidades de ensino para minha formação acadêmica.  

Apesar de todo esforço que nós monitores fazemos para conseguir ajudar um 

aluno em dificuldade, é gratificante saber que de certa forma você conseguiu ampará-

la lembrando que este aluno também contribuiu c meu crescimento como pessoa, 

aluno e como futuro docente. A monitoria é um grande caminho para aquele que 

almeja tal profissão.  

De fato, apesar de todas as dificuldades encontradas durante este período de 

trocas de conhecimento, a monitoria tem acrescentado valores significativos na vida 

do discente, futuro docente, que participam das atividades desenvolvidas pelo 

programa. Assim posso dizer que a monitoria significou aspectos de extensão da sala 

de aula no sentido de estudar junto com outro colega que, certo modo, fala a mesma 

linguagem, e consequentemente de contribuir com esclarecimento de dúvidas, papel 

mais específico de um docente. 

A monitoria não se trata de um discente que se destacou ensinando outros 

mais fracos, porém, um aluno que já participou de determinada disciplina contribuindo 

nas reflexões de outro que está cursando aquela disciplina, ou seja, são alunos que 

estudam juntos, faz refletir, que contribui para além da sala de aula. Sendo assim a 



organização do trabalho de monitoria da disciplina de Fundamentos e metodologias 

de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental I e II se fez urgente e 

fundamental, uma vez que contribui com o ensino da matemática, bem como, se 

configura em espaço formativo aos discentes, futuros docentes. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVAS 

O programa de monitoria possui como principal característica desenvolver 

uma maior interação entre os discentes, incluindo o monitor e o docente responsável 

pela disciplina atendida. A presença do monitor é de fundamental importância no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Assim, objetiva-se apresentar um 

relato de experiência como monitor da disciplina de Bioquímica Clínica e a 

contribuição da monitoria no processo de aprendizagem do aluno. 

A disciplina de Bioquímica Clínica é de fundamental importância para o 

profissional Biomédico que atuará na área de análises clínicas, pois a grande 

maioria de exames requeridos são direcionados a esse setor. Na disciplina, existe 

uma grande dificuldade, pois se torna necessário o conhecimento prévio de outras 

disciplinas, tais como fisiologia, patologia e metabolismo celular. 

As monitorias para esclarecimentos de dúvida foram marcadas nos horários 

que o monitor apresentava disponibilidade, sendo realizadas no Campus Jatobá da 

Regional Jataí, Universidade Federal de Goiás. Os alunos apresentavam suas 

dúvidas e o monitor procurava saná-las da melhor maneira possível, por meio de 

exercícios e apresentações de slides dos assuntos requeridos. Uma maior procura 

pela monitoria foi observada as vésperas da segunda e terceira avaliações. A maior 

dificuldade apresentada esteve relacionada a interpretação dos resultados dos 

exames laboratoriais.  

A presença do monitor foi de fundamental importância no processo de 

aprendizagem dos alunos. Trata-se de um programa que é capaz de desenvolver no 
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discente monitor uma maior consolidação de conhecimentos já vivenciados, 

ampliando a visão sobre o tema da didática no ensino superior. Os alunos que 

frequentaram a monitoria de aclaração dúvidas demonstraram satisfação com as 

atividades realizadas e se mostraram-se mais interessados pela disciplina. 

 

2 BASE TEÓRICA 

O programa de monitoria possui caráter educativo e desenvolve uma 

interação conjunta entre o professor e o aluno (COGRAD UFG, 2018). O monitor 

deve estar matriculado na instituição na qual realiza suas devidas atividades. A 

seleção do ingresso no programa de monitoria foi realizada por meio de prova 

teórica e arguição, acompanhado do histórico acadêmico e de quadro de 

disponibilidade de horários (PROGRAMA DE MONITORIA, 2018). 

Segundo Barreto e Maciel (2010) observa-se que o programa de monitoria 

apresenta grande importância no processo de ensino para alunos. Logo, mesmo 

sendo composto por atividades extraclasses a junção de conceitos teórico/práticos 

abordados nas monitorias fazem com que os discentes tenham uma maior 

compreensão da disciplina ministrada em sala de aula. 

De acordo com Natário (2007), a presença do monitor intensifica a relação 

professor/aluno e instituição, pois permite a atuação junto ao professor de forma 

ativa, reunindo e tratando com o docente sobre como proceder com o plano de 

trabalho e avaliar quais as melhores formas de abordagem com os alunos que 

frequentaram a monitoria de dúvidas. Com isso, o monitor entenderá melhor sobre 

como funciona a área da docência e poderá desenvolver habilidades didáticas em 

relação ao conteúdo. 

O monitor, como já vivenciou como aluno a disciplina abordada, consegue 

identificar em quais pontos da disciplina os discentes apresentam maior dificuldade 

(NATÁRIO, 2007). Logo, como os horários do monitor são variados durante a 

semana, ele possui mais tempo em relação ao professor de esclarecer as dúvidas 

que eventualmente os alunos possam apresentar. 
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De ante o apresentado, relata-se a experiência nas atividades de monitoria na 

disciplina de Bioquímica clínica desenvolvida no primeiro semestre do ano de 2018 

para o curso de Biomedicina – Bacharelado da Universidade Federal de Goiás -

Regional Jataí (PROGRAMA DE MONITORIA, 2018). 

 

3 OBJETIVOS 

Apresentar um relato de experiência como monitor da disciplina de Bioquímica 

Clínica e a contribuição da monitoria no processo de aprendizagem do aluno. 

 

4 METODOLOGIA 

As atividades foram marcadas e divulgadas previamente para os discentes no 

início do Programa de Monitoria e realizadas no campus Jatobá da Regional Jataí, 

Universidade Federal de Goiás no Laboratório de Bioquímica Clínica e Líquidos 

Corporais coordenado pela professora Dra. Nadya da Silva Castro Ragagnin. Assim, 

sempre que os alunos necessitavam da monitoria de dúvidas do conteúdo 

ministrado, agendavam com o monitor com antecedência e lhe passavam as dúvidas 

para que o mesmo pudesse relembrar o conteúdo e procurar a melhor forma para 

explicar e esclarecer o conteúdo requerido. Também houve atuação nas aulas 

práticas por meio de auxílio a docente no preparo das práticas e pelo apoio aos 

alunos durante a execução das atividades laboratoriais, permitindo a junção do 

conteúdo teórico apresentado em sala de aula com a prática no laboratório de 

análises clínicas.  

Como os alunos demonstravam maior grau de dificuldade no entendimento e 

interpretação dos resultados dos testes laboratoriais, o monitor preparou algumas 

listas de exercícios sobre os conteúdos ministrados e também realizou uma pequena 

apresentação de slides sobre patologias.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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No início do semestre houve maior atuação do monitor durante as aulas 

práticas, auxiliando o professor e sanando as dúvidas que surgiam no momento. Por 

outro lado, neste mesmo período foi observada uma menor procura por monitoria 

extraclasse com o intuito de esclarecimento de dúvidas do conteúdo ministrado. O 

que talvez possa ser explicado pelo pouco conteúdo ministrado até aquele momento 

bem como a não experienciação com a realização da primeira avaliação. Após a 

realização desta, verificou-se que em torno de 33% dos alunos apresentaram 

desempenho acima da média. Este baixo desempenho está relacionado a 

dificuldade dos acadêmicos de relacionar os conteúdos teóricos com a análise de 

casos clínicos e a interpretação de exames laboratoriais. 

A procura pelas monitorias para esclarecimento de dúvidas ocorreuram, em 

grande parte, as vésperas da segunda e terceira avaliações, sendo possível 

observar que o estudo dos conteúdos apenas em proximidade de provas deixam 

alguns alunos emocionalmente abalados quando sentem dificuldade de 

entendimento de determinado assunto. Devido ao baixo desempenho da turma 

durante a primeira avaliação, mais atividades valendo extra valendo nota foram 

passadas para os alunos resolverem. A monitoria teve grande participação no 

esclarecimento de dúvidas, preparo de exercícios e miniaulas sobre assuntos 

específicos e requeridos pelos alunos. As miniaulas apresentaram fluxogramas 

relacionados a patologias com as alterações esperadas nos respectivos exames 

laboratoriais e foram apresentadas por meio de projeção de slides. 

Após este trabalho, foi observado uma melhora nas notas da segunda e 

terceira avaliação, 65,2% e 82,6% respectivamente obtiveram notas acima da média. 

Apenas um discente desistiu de realizar as duas últimas avaliações, apesar de 

continuar frequentando as aulas regularmente. Este foi convidado a não desistir, 

mas se justificou dizendo que estava sobrecarregado de disciplinas e que precisava 

fazer escolhas. Ao final do curso foi observado um índice de aprovação de 83,3% na 

disciplina de Bioquímica Clínica. 

Durante o período da monitoria foi possível observar alguns benefícios 

relacionados ao crescimento dos alunos e do monitor, sendo eles: a maior busca do 

conhecimento por parte do monitor, que não satisfeito com o conhecimento pré-
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existente, procurou se atualizar para sanar as dúvidas de maneira eficaz e clara 

sobre o conteúdo abordado, gerando um conhecimento intelectual/acadêmico mais 

consolidado. Os acadêmicos que cursavam a disciplina foram também beneficiados 

com um maior entendimento do conteúdo e, com isso, o desempenho acadêmico foi 

elevado. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante o apresentado, o programa de monitoria proporcionou que o 

discente/monitor vivenciasse a experiência do ensino e aprendizagem em todas as 

etapas, desde a busca por metodologias que facilitam o entendimento dos alunos, 

até na consolidação de um conhecimento já vivenciado. O auxílio nas aulas práticas 

pode desenvolver no monitor uma melhor capacidade de gerir pessoas e ao mesmo 

tempo de experimentar com a docente da disciplina o processo de ensino. 

Os alunos se mostraram satisfeitos com as monitorias de dúvida, sendo 

possível observar uma grande melhoria nas notas. Logo, esse programa se mostra 

de fundamental importância, devido os discentes compreenderem melhor o que foi 

abordado em sala de aula, despertando um maior interesse nos conteúdos, podendo 

gerar futuros monitores e, até mesmo, docentes para esta ou outras disciplinas.   
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MONITORIA EM TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA II: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA1 

FARIAS, Jidleiny Gomes2; BARBOSA, Nilton César3 

Palavras-chave: Monitoria. Técnicas de avaliação psicológica. Relato de 

experiência. 

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. 

1
 Resumo revisado pelo Professor orientador: Nilton César Barbosa 
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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. 

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.  

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 individuo 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. 

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 2018. 

 



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.). 

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 e genetograma.  

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. Além da entrevista psicológica e do 

genetograma, os alunos aplicaram o Teste de Apercepção Temática (T.A.T) 

(CUNHA, 2000). As orientações foram dadas com clareza, sempre 

tranquilizando o discente para que as atividades pudessem se tornar fontes de 

conhecimento e satisfação, evitando o estresse. Em todas as atividades foram 

explicados os passos com os detalhes que necessitavam ser seguidos de 

acordo com o manual de aplicação do teste psicológico. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa de monitoria possibilitou um aprofundamento em relação aos 

conteúdos 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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ESTUDO DE CASO COMO ESTRATÉGIA PARA AUMENTAR A PROCURA DOS 

ALUNOS PELAS MONITORIAS DE GENÉTICA BÁSICA1 

FILGUEIRAS, João Pedro do Carmo2; CASTELHANO, Elaine Cristina 3. 

Palavras-chave: Monitoria; Estudo de Caso; Genética Básica; Ciências Biológicas. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

No Brasil, a monitoria surgiu influenciada pelo método Lancaster e se 

consolidou em meados do século XX. Ela engloba os três aspectos da universidade: 

pesquisa, extensão e ensino, porém, na prática, a monitoria voltada ao ensino tem 

sido mais comum entre as instituições de ensino superior.  

Uma das práticas comuns da monitoria é a realização de plantões para o 

esclarecimento de dúvidas dos alunos, porém, a frequência destes nos plantões de 

monitoria da disciplina de Genética Básica da UFG – Regional Jataí foi muito baixa. 

Diante disso, surgiu a necessidade de se propor uma nova dinâmica no intuito de 

melhorar a frequência e o aproveitamento da monitoria pelos alunos da disciplina, 

sendo então adotada a metodologia de estudo de caso para ser resolvido durante 

esses plantões. 

Este trabalho visa relatar a experiência da monitoria de Genética Básica 

(primeiro semestre de 2018) na perspectiva do monitor, além de divulgar os 

resultados encontrados com a aplicação de uma metodologia alternativa para 

aumentar a procura dos alunos pela monitoria. 

2 BASE TEÓRICA 

No campo educacional brasileiro, a monitoria surge influenciada pelo método 

Lancaster, também conhecido como ensino mútuo ou monitorial. Este método foi 

criado na Idade Moderna por Joseph Lancaster, no qual um aluno mais adiantado 

recebia orientação do professor para depois replicar aos outros, com o objetivo de 

1
 Resumo revisado pela Professora Orientadora: Elaine Cristina Castelhano. 
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ensinar um maior número de alunos usando pouco recurso, em pouco tempo e com 

qualidade (DANTAS, 2014).  

 A atividade de monitoria implementou-se nas universidades brasileiras no ano 

de 1968, através da Lei nº 5.540/68, que em seu art. 41 afirma que “as 

universidades  deverão  criar  as  funções  de  monitor  para  alunos  do  curso  de 

graduação  que  se  submeterem  a  provas  específicas,  nas  quais  demonstrem 

capacidade  de  desempenho  em  atividades  técnico-didáticas  de  determinada 

disciplina”. Além disso, segundo o parágrafo único deste artigo “as funções de 

monitor deverão ser remuneradas e consideradas título para posterior ingresso em 

carreira de magistério superior” (Brasil. Lei nº 5.540, 1968). 

 A monitoria engloba o ensino, a pesquisa e a extensão. Entretanto, a prática 

das universidades tem reforçado a monitoria mais voltada ao ensino.  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. 

Destaca-se como requisitos para o exercício da monitoria a afinidade com a 

disciplina, o bom rendimento acadêmico e o interesse pela carreira docente 

(NATÁRIO; SANTOS, 2010). 

Se destacando a monitoria como ferramenta de formação para o ensino, ela 

deveria ser pensada abarcando todo o processo de ensino. O professor orientador 

necessita envolver o monitor nas fases de planejamento, interação em sala de aula, 

laboratório ou campo e na avaliação dos alunos e das aulas/disciplina (NUNES, 

2007). Sendo assim, a atuação monitor-docente deve ser participativa: o monitor 

poderá e deverá reunir-se com o docente para juntos elaborarem um plano de 

trabalho, considerando percepções, ideias, observações sobre os alunos e sobre a 

instituição, realizando encaminhamentos concretos além de outras questões que 

possibilitem discutir e providenciar ações que favoreçam o ensino e a aprendizagem 

(NATÁRIO; SANTOS, 2010). 

 

3 OBJETIVOS 

1. Apresentar, com base na visão do monitor, a vivência da monitoria em 

Genética Básica durante o primeiro semestre de 2018. 

2. Divulgar os efeitos da monitoria sobre o desempenho dos discentes. 



3.  Apresentar a estratégia utilizada para aumentar a participação dos discentes 

na monitoria visando otimizar o aprendizado dos conteúdos. 

 

4 METODOLOGIA 

 As monitorias ocorriam sempre em horário e local específico no Laboratório 

Didático de Genética, Bloco de Ciências Biológicas e da Saúde, sendo um horário à 

noite – das 17h11min às 18h40min – e o outro no horário do almoço – das 12h00 às 

13h20min – visando assim diminuir o choque entre o horário de aula e de monitoria, 

o que poderia prejudicar a procura da mesma.  

 O monitor ficava de plantão nos horários e local especificado, aguardando os 

discentes aparecerem. Entretanto, foi observada uma baixa procura pela monitoria 

durante o período compreendido entre as duas primeiras avaliações. Houve alunos 

em apenas três dos encontros realizados até a data da segunda avaliação. Quando 

os alunos iam à monitoria, eram retiradas as dúvidas sobre o conteúdo e a resolução 

de exercícios nos quais eles apresentavam dificuldades. 

 Devido à baixa procura, foi proposto um estudo de caso a ser resolvido 

apenas durante as monitorias, o qual iria compor parte da nota da terceira avaliação. 

Sendo assim, o estudo de caso teve um valor de dois pontos, enquanto que a prova 

teve um valor de oito pontos. O tema escolhido foi relacionado ao conteúdo da 

terceira avaliação e foi decido pela docente e pelo monitor. Os discentes tiveram um 

total de seis monitorias para procurar o monitor e assim poder resolver com calma o 

estudo de caso. 

O conteúdo abordado no estudo de caso foi o Mapeamento Genético e para 

resolvê-lo era preciso que os alunos passassem pelas etapas de montagem dos 

cruzamentos genéticos; análise de um mapa genético e determinação do número de 

indivíduos recombinantes e parentais, derivando a fórmula utilizada para realizar 

mapeamento.  Ao final os alunos tiveram que montar um cruzamento utilizando 

conhecimentos de ligação gênica para que o mesmo fosse proposto da maneira 

correta. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 A monitoria tradicional teve uma baixa procura pela parte dos discentes, 

ocorrendo apenas três monitorias em um período de duas avaliações. A monitoria na 

qual houve o maior número de participantes, totalizando 15 alunos, ocorreu na 



véspera da primeira avaliação, entretanto, grande parte dos alunos aparentava não 

ter estudado ou resolvido a lista de exercícios. As outras duas monitorias tiveram a 

presença de apenas dois e três discentes.  

 O monitor possuía experiência, sendo monitor durante três semestres em 

outras duas disciplinas, e relatou que está foi a de menor procura em seu histórico. 

Uma das possíveis explicações para este problema, talvez seja o baixo interesse e 

empenho por parte dos discentes. Este fator pode ser reforçado pelo alto número de 

desistências da disciplina. No inicio do semestre haviam 69 alunos matriculados, 

porém, na terceira avaliação 21 alunos já não foram realizar a prova, e na última 

avaliação 41 alunos haviam desistido. Ou seja, do total de discentes matriculados, 

apenas 28 realizaram as quatro avaliações da disciplina. 

Vendo a baixa frequência e interesse dos discentes com a monitoria nas duas 

primeiras avaliações, foram realizados encontros entre o monitor e a docente 

responsável pela matéria na busca de soluções para aumentar a frequência dos 

alunos nas monitorias, inclusive como uma forma de melhorar o desempenho dos 

mesmos ao longo do semestre. A estratégia encontrada foi a proposta de um estudo 

de caso, no qual os discentes só poderiam responder durante os horários de 

monitoria. Para isso, o material ficava com o monitor até que o estudo de caso fosse 

concluído e corrigido pela docente, quando então era devolvido aos alunos.  

O estudo de caso mostrou-se eficiente quanto ao aumento da frequência dos 

alunos nas monitorias. Esta metodologia foi aplicada entre a segunda e a terceira 

avaliação e em todas as monitorias realizadas neste intervalo houve presença de 

alunos. O primeiro dia foi o qual houve uma menor procura (seis alunos) e o 

penúltimo dia foi o que apresentou maior procura (19 alunos), refletindo a tendência 

dos alunos em resolver a atividade, próximo ao prazo de entrega. Nas monitorias 

com maior número de alunos, o atendimento perdia um pouco da sua qualidade, 

pois o monitor não conseguia dar o atendimento necessário a todos e faltava tempo. 

Uma sugestão seria realizar um escalonamento de alunos para metodologias 

semelhantes, evitando assim sobrecarga e uma possível perda de qualidade do 

atendimento. Ao comparar o desempenho dos alunos na terceira avaliação, quando 

houve a aplicação do estudo de caso, com o desempenho nas demais avaliações, 

concluímos que a intervenção de estudo de caso, aparentemente não mostrou 

melhorias quanto ao desempenho dos alunos na avaliação (Figura 1). 



Durante a aplicação do estudo de caso, o monitor pode perceber que alguns 

alunos tinham um déficit nos conteúdos básicos da matéria, o que de certa forma 

prejudicava o rendimento dos mesmos. Notou-se também, discentes que tinham 

dificuldade e demoravam certo tempo para entender os conceitos e resolver os 

exercícios. Se os alunos com estes perfis procurassem a monitoria para auxiliá-los 

no decorrer da disciplina, é possível que tivessem obtido um melhor desempenho na 

matéria.  

 

 

Figura 1 – Médias das notas das turmas de Genética Básica, do curso de Ciências Biológicas, nas 
quatro avaliações aplicadas. As barras azuis e vermelhas representam as turmas da 
licenciatura e do bacharelado, respectivamente. A seta verde destaca as médias da 
terceira avaliação, na qual foi aplicada a metodologia do estudo de caso. O cálculo das 
médias foi corrigido com relação às desistências, considerando-se apenas a dos discentes 
ativos no momento da avaliação.  

Fonte: Filgueiras (2018). 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A monitoria não desempenhou completamente o papel que lhe é proposto, 

devido à baixa procura da mesma pelos discentes.  



 A proposta do estudo de caso foi uma ferramenta eficiente para aumentar a 

frequência dos discentes nas monitorias, além de promover a reflexão dos 

alunos sobre o conteúdo, através dos exercícios mais complexos. 

 O aumento da procura dos alunos pela monitoria em função da abordagem 

relacionada ao estudo de caso não resultou em aumento do desempenho dos 

alunos na avaliação. 
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MONITORIA DE ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO 1: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA1

SEGANTIN, João Vitor Antoniassi2; BOAVENTURA, Ana Paula Freitas Vilela3

Palavras-chave: Monitoria. Algoritmos. Programação.

1 INTRODUÇÃO

A  disciplina  de  Algoritmos  e  Programação  I,  obrigatória  ao  curso  de 

Bacharelado  em  Ciência  da  Computação  na  Universidade  Federal  de  Goiás, 

Regional  Jataí,  tem  papel  fundamental  na  formação  do  pensamento  lógico  e 

algorítmico dos discente deste curso.

Ela é ofertada durante o primeiro semestre do primeiro ano letivo e como 

todas as vagas são preenchidas, torna-se uma turma numerosa. A quantidade de 

alunos pode influenciar no processo de ensino-aprendizagem da turma como um 

todo. Em âmbito geral, essa disciplina apresenta um alto nível de dificuldade devido 

ao alto teor prático e teórico, relacionado a matemática e lógica computacional.

Vários alunos não conseguem entender conceitos essenciais da disciplina, 

por  conter  conteúdo  abstrato,  o  que  ocasiona  uma  alta  taxa  de  reprovação.  É 

comum, nas disciplina de Linguagens e Lógica de programação uma alta taxa de 

reprovação e/ou evasão(DETERS, 2008).

Visto isso, tornam-se necessárias estratégias que visem auxiliar no processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos com o intuito de minimizar as altas taxas de 

reprovação que culminam para a evasão no curso.

O programa de monitoria na disciplina de Algoritmos e Programação I, tem 

sua importância explicitada mediante a esses aspectos, e auxilia no crescimento do 

monitor,  docente  e  discentes  da  disciplina.  Segundo  a  PROGRAD(2018),  “o 

programa de bolsas de monitoria caracteriza-se como um processo educativo, cujas 

atividades  se  desenvolvem  de  forma  conjunta  por  professores  e  alunos  em 

perspectivas diversas”.

1  Resumo revisado pela orientadora, Prof. Ana Paula Freitas Vilela Boaventura
2  Bolsista  do  Programa  de  Bolsas  de  Monitoria  do  curso  de  Bacharelado  em  Ciências  da 

Computação. Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí. segantin.jv@gmail.
3  Professora Doutora do Curso de Bacharelado em Ciências da Computação, . Universidade Federal 

de Goiás (UFG), Regional Jataí. apfv@hotmail.com



O programa de  monitoria,  pode  ser  visto  como uma das  estratégias  com 

intuito de reduzir as altas taxas de reprovação do curso em função da disciplina de 

Algoritmos e Programação I.

2 BASE TEÓRICA

2.1 Algoritmos

Segundo  Cormen(ANO),  “informalmente,  um  algoritmo  é  qualquer 

procedimento  computacional  bem definido que toma algum valor  ou  conjunto  de 

valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores como saída”. 

Assim,  um algoritmo é um conjunto de passos ou instruções que possuem uma 

sequência lógica e que,  dada uma entrada para  essa sequência,  uma resposta, 

tipicamente  a  solução  de  um  problema,  é  retornada.  Um  algoritmo  não 

necessariamente precisa ser escrito utilizando códigos complexos, pode ser escrito 

em linguagem natural, como uma receita de bolo.

Um  programa  nada  mais  é  que  um  algoritmo  especificado  em  alguma 

linguagem de programação, que poderá ser interpretada ou compilada, de acordo 

com  a  linguagem,  transformando  a  sequência  de  passos  em  instruções 

compreensíveis por um computador.

A  disciplina  de  Algoritmos  e  Programação  I  compreende  a  base  teórica 

necessária para a assimilação dos discentes acerca de conteúdos mais avançados, 

e é essencial para uma boa formação. É a espinha dorsal do curso de Bacharelado 

em  Ciências  da  Computação  em  que  a  reprovação  nesta,  causa  o  atraso  na 

formação do discente em pelo ou menos 1 ano, visto que, é pré-requisito de diversas 

outras disciplinas, direta ou indiretamente.

3 OBJETIVOS

O  programa  de  monitoria  no  curso  de  Bacharelado  em  Ciências  da 

Computação tem por objetivo instigar no monitor, o interesse pela área acadêmica, 

submetendo-o a ambientes de ensino-aprendizagem, como figura de referência para 

sanar dúvidas corriqueiras advindas com o ensino da disciplina. Além de prover uma 

forma  de  auxílio  alternativo  para  os  alunos  que  venham  a  ter  dificuldade  na 

assimilação do conteúdo ministrado.



4 METODOLOGIA

As atividades de monitoria eram desenvolvidas durante as aulas práticas da 

disciplina, em domicílio durante a resolução de listas de exercícios, e em horários 

pré-determinados  para  atendimento  aos  alunos.  O  atendimento  ocorria  no 

laboratório de ensino de computação 2, com a frequência de três vezes por semana,  

onde os alunos eram atendidos em grupo ou individualmente.

Os  materiais  utilizados  durante  as  atividades  de  monitoria  consistiam  de 

computadores,  softwares  especializados  para  programação,  lousa  e  pincel,  e 

projeção em casos de alta demanda pela explicação de um conteúdo específico. 

Também foi utilizada uma lista de frequências com intuito de prover bonificação para 

os alunos que frequentassem a monitoria.

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA

Durante  as  primeiras  semanas  de  monitoria,  a  quantidade  de  alunos  que 

faziam-se presentes foi notavelmente maior que nas oportunidades restantes, o que 

tornava a realização do atendimento aos alunos uma atividade extenuante, devido 

ao alto índice de conversas paralelas que eram geradas, provavelmente devido ao 

êxtase  de  ingressar  numa  universidade  pública,  no  curso  de  Bacharelado  em 

Ciências da Computação.

Com o passar do tempo, as atividades tornaram-se corriqueiras, e os alunos 

criaram hábito de frequentar os atendimentos de monitoria. A quantidade de alunos 

durante  todo  o  semestre  foi  constante,  sendo  que  aproximadamente  13  alunos 

manteram  sua  assiduidade,  com  exceção  dos  primeiros  dias  da  execução  dos 

atendimento, e de vésperas de avaliações da disciplina.

Foi  notável  a  inabilidade  de  alguns  alunos  para  operar  computadores 

pessoais como notebooks, e a falta de familiarização com interfaces de aplicações 

pensadas  para  para  serem  utilizadas  em  ambientes  desktop.  Alguns  alunos 

possuíam dificuldade para reconhecer o movimento do cursor do mouse na área de 

trabalho  do  sistema  operacional  das  máquinas  disponíveis  nos  laboratórios  de 

ensino de computação,  bem como para digitar  em teclado físico com velocidade 

regular.  Aparentemente,  vários  alunos  possuíam  equipamentos  que  teriam  sido 

comprados para a realização do curso na universidade, e o uso de aparelhos como 

smartphones e tablets podem ter contribuído com essa inaptidão no uso de sistemas 

pensado para uso em desktop.



Vários  alunos  apresentaram  várias  reclamações  durante  o  período  de 

transição  entre  o  aprendizado  de  algoritmos  com  Portugol  e  a  linguagem  de 

programação C. Alguns ressaltaram a dificuldade de lidar com a diferença de sintaxe 

das linguagens, e com a própria diferença da linguagem utilizada para programar. A 

mudança  da  linguagem de  programação  no  meio  do  ensino  da  disciplina,  pode 

contribuir para uma possível interrupção no processo de formação de paradigma de 

pensamento.

A turma de Algoritmos e Programação I apresentou certa homogeneidade em 

relação à velocidade de assimilação do conteúdo, o que tornou-se interessante para 

a explicação de alguns exercícios e questões, e evitou desinteresse por parte da 

turma durante a realização de atividades, exercícios e dinâmicas em sala de aula.

Muitos alunos relataram em conversas informais, que tomaram conhecimento 

por meio de obras cinematográficas, que possuíam pelo ou menos um personagem 

que  trabalhava  com  computação,  na  grande  maioria  das  vezes  relacionado  a 

segurança.  A  utilização  de  redes  sociais  como  facebook  e  twitter também 

contribuíram para que tivessem interesse no curso, segundo os alunos.

Os alunos elogiaram as atividades de monitoria, e ressaltaram a importância 

que  as  atividades  realizadas  tiveram  durante  o  processo  de  assimilação  dos 

conteúdos ministrados em sala de aula pela docente responsável além, de acentuar 

o surgimento do interesse pela programação como uma atividade divertida.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O programa de monitoria provou-se uma excelente estratégia de auxílio no 

processo de ensino-aprendizagem tanto para o discente monitor, quanto para os 

alunos  que  receberam  o  auxílio  deste.  Também  mostrou-se  uma  experiência 

proveitosa para ambas as partes uma vez que o monitor obteve incentivo por parte 

da docente e dos discentes relacionados ao programa de monitoria da disciplina de 

Algoritmos e de Programação I.

O monitor da disciplina sugere a utilização de linguagens de programação de 

alto nível para o início do entendimento do processo de criação de algoritmos para a 

resolução de problemas, como Ruby ou Python. Desta forma, os discentes poderiam 

desde o início criar seus programas ou scripts utilizando linguagens de programação 

com  ampla  documentação  e  guias  de  referência  externa  disponível  em  vários 

websites.
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1 JUSTIFICATIVA/ BASE TEÓRICA 

A monitoria constitui-se como uma “uma estratégia de apoio ao ensino em 

que estudantes mais adiantados nos programas de formação acadêmica colaboram 

no processo de apropriação do conhecimento de seus colegas” (FRISON; MORAES, 

2010, p. 127). Nesse sentido, é designado ao monitor o papel de colaborador na 

mediação entre professor-aluno e aluno-aluno.  

De acordo com Silveira e Sales (2016), o estabelecimento legal das 

monitorias no Brasil tem início em 1968, por meio da Lei nº 5.540, a qual faz 

considerações sobre o ensino superior no Brasil. A partir disso, alguns decretos4 

foram criados com o intuito de elaborar melhores considerações acerca das 

atribuições dos monitores, seus planos de trabalho, remuneração, carga horária e 

implicações das monitorias. Segundo os autores:  
Passado este período, o termo monitoria voltou à voga somente na década 
de 1990, quando, em 20 de dezembro de 1996, foi publicada a Lei de 
Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei nº 9.394). Seu artigo 84 versa 
que: “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” (SILVEIRA; SALES, 2016, p. 134). 

 

No que tange à UFG/REG, o Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação 

é regulamentado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, por meio 

                                                           
1 Resumo revisado pela Orientadora de monitoria Tatiana Diello Borges, no componente curricular 
Língua Inglesa. 
2 Bolsista do Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação. Universidade Federal de Goiás, 
Regional Jataí (UFG/REG), Curso de Letras Inglês. joelvictorlisboa@gmail.com. 
3 Professora Doutora do Curso de Letras Inglês, Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí 
(UFG/REG). tatiana.diello@gmail.com. 
4 Decreto nº 64.086 (1969); Decreto nº 66.315 (1970); Decreto nº 68.771 (1971); Decreto nº 85.862 
(1981). 



da Resolução - CEPEC nº 1418. De acordo com essa Resolução, o Programa de 

Monitoria tem como objetivos principais:  
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. 
 

 No âmbito do presente trabalho, visamos analisar a relação entre os objetivos 

do Programa e a experiência do monitor bolsista de Língua Inglesa da Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Humanas e Letras (Doravante UAE-CHL). 

 

2 OBJETIVOS 
O objetivo geral do presente trabalho consiste em verificar se os objetivos do 

Programa de Monitoria foram atingidos no âmbito da Monitoria de Língua Inglesa da 

UAE-CHL em 2018/1. 

Para isso, alguns objetivos específicos são necessários, sendo eles: 

i – Coletar um relato de experiência do monitor bolsista de 2018/1; 

ii – Realizar uma análise qualitativa a fim de verificar aspectos contribuintes 

da monitoria para o contexto do monitor bolsista; 

iii – Averiguar se os dados do relato de experiência convergem com os dados 

da Resolução analisada.  

 
3 METODOLOGIA 
 Esse trabalho se insere no âmbito de pesquisa qualitativa, que se ocupa da 

obtenção de dados, detalhadamente descritivos, levantados por meio do contato 

direto e prolongado do pesquisador com a situação investigada (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986). A busca por padrões e conexões no corpus, estudos de caso e descrição 

clara e detalhada são algumas das características da análise de dados no âmbito da 

pesquisa qualitativa (COHEN; MANION; MORRISON, 2007).  

Portanto, o primeiro procedimento metodológico consistiu na coleta de um 

relato de experiência escrito pelo monitor de Língua Inglesa da UAE-CHL do ano de 



2018/1. Feita a coleta, partimos para a análise qualitativa do relato de experiência, 

buscando levantar as contribuições da monitoria acadêmica para a formação 

docente do graduando. Por fim, esses dados levantados foram cruzados com os 

objetivos do Programa de Monitoria, apresentados na Resolução - CEPEC nº 1418, 

com o intuito de averiguar se os dados convergem ou são destoantes.  

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO/ RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 A partir da análise do relato de experiência, foi possível levantar motivações 

em participar do Programa de Monitoria, assim como contribuições da participação 

do monitor bolsista no Programa. 

O aspecto mais frequente no relato de experiência foi a relação e importância 

da teoria e prática nos cursos de graduação, principalmente licenciaturas, como 

podemos ver nos trechos que se sucedem: 
Ela (a monitoria) será uma indicação de que você passou por uma 
licenciatura que proporcionou possibilidades de atuação na docência, 
atuação essa que vai além do Estágio Obrigatório. 
 
O quarto motivo foi a oportunidade de trabalhar em harmonia com meus 
professores, que tanto admiro, e, ao mesmo tempo, ganhar experiência 
docente por meio da prática, já que é algo esperado de um graduando de 
licenciatura 
  
O período de Estágio nas escolas é relativamente curto e só é liberado nos 
últimos dois anos de curso, o que, ao meu ver, ocasiona uma formação 
docente insuficiente, com poucas oportunidades de por em prática a teoria 
estudada na universidade.   
 
Ao longo das monitorias, pude usar o meu domínio em língua inglesa para 
auxiliar os alunos com baixo rendimento. Além disso, tive a oportunidade de 
pôr em prática várias coisas que aprendi durante o curso, e isso foi 
maravilhoso. 

 

 Segundo o monitor, a experiência prática é relevante no que tange aos 

estudos de licenciatura, e consiste em algo esperado dos egressos de tais cursos. 

As licenciaturas possuem períodos de Estágios, porém, de acordo com o monitor, 

esse período é insuficiente para transferir para a prática tudo o que foi estudando 

durante o curso. Ademais, o contato com experiências no âmbito prático favoreceu o 

panorama do curso, pois o aluno, sendo mais experiente e tendo mais tempo no 

curso, pôde alcançar aqueles alunos com baixo rendimento.  

 Tal aspecto evidenciado pelo monitor vai ao encontro ao que propõe os 

objetivos II, III e V da Resolução - CEPEC nº 1418. Considerando o que foi 

apresentado no relato de experiência, a assistência aos alunos com baixo 



rendimento é um aspecto que contribui para a melhoria do curso e incentiva a 

cooperação do monitor com o corpo discente e nos processos de 

ensino/aprendizagem do seu curso. Outrossim, a contribuição quanto aos aspectos 

práticos proporcionados pela Monitoria também reflete na melhoria da graduação do 

monitor, já que é esperado que os egressos tenham habilidades docentes de ordem 

prática para atuar em suas futuras profissões.  

 Os demais aspectos foram evidenciados na mesma proporção. 

Primeiramente, a importância da Monitoria para o currículo acadêmico do monitor foi 

um dos aspectos enfatizados. De acordo com ele: 
Primeiramente, sempre foi nos dito que a Monitoria Acadêmica é relevante 
para o currículo acadêmico do monitor, e é geralmente bem vista nos 
estudos de pós-graduação. 
 
[...] como estou prestes a finalizar minha graduação, é relevante aproveitar 
ao máximo as oportunidades que a Universidade oferece aos alunos, e, 
consequentemente, ter um currículo a nível de ingresso na pós-graduação.  

 

 É possível perceber fatores motivadores externos no trecho sempre nos foi 

dito que [...], no sentindo que os professores incentivam a participação no Programa 

de Monitoria e o recomendam para os graduandos. Esse fator não consta nos 

objetivos da Resolução - CEPEC nº 1418, porém é evidente que é um aspecto 

contribuinte para pavimentar a carreira acadêmica do monitor.  

O tempo de dedicação aos estudos e à faculdade foi outro fator influenciado 

pela Monitoria Acadêmica, como podemos perceber nos trechos a seguir: 
Nos anos em que trabalhei e estudei concomitantemente, vi que é uma 
tarefa árdua [...] meu rendimento na faculdade caiu de maneira notável, 
ocasionando até em uma reprovação por falta. Portanto, participando da 
Monitoria Acadêmica não haveria a necessidade de recorrer a atividades 
desvinculadas com a faculdade ou até mesmo com a minha formação. Além 
disso, haveria a possibilidade de passar mais tempo na faculdade, desse 
modo, buscando aumentar minha produtividade acadêmica. 
 
Participar da monitoria fez com que eu pudesse passar mais tempo em 
âmbito acadêmico, aumentando [...] minha produtividade no que tange aos 
projetos e pesquisas. Consegui estabelecer uma rotina de estudos e de 
organização que eu não tinha no início da graduação.  

  

 Dessa maneira, o tempo dedicado às monitorias auxiliou o aluno na 

organização de uma rotina de estudos, influenciando diretamente em seu 

desempenho acadêmico. Participar do Programa de Monitoria viabilizou a dedicação 

exclusiva do monitor no âmbito acadêmico. Esses fatores estão previstos nos 



objetivos III e VI da Resolução - CEPEC nº 1418, no que concerne ao incentivo nos 

hábitos de estudo e à permanência do monitor no contexto acadêmico.  

 Outro fator contribuinte levantado foi a oportunidade de pesquisa e 

consequente aprofundamento em uma das áreas de estudo na área do discente, 

como se observa nos seguintes excertos: 
No âmbito do Programa de Monitoria, durante o semestre 2018/1 dei 
monitoria presencial durante dois turnos por semana. As horas restantes 
foram dedicadas à concepção de uma pesquisa que abordasse a 
dificuldade específicas dos alunos no que concerne à Língua Inglesa. 
Dessa forma, desenvolvi uma pesquisa cujo produto final será uma 
apostila de exercícios feita a partir do mapeamento dos erros mais 
frequentes dos graduandos do curso de Letras Inglês. 
 
Por meio dessa pesquisa, pude usar pressupostos teóricos e 
procedimentos metodológicos da área a qual pretendo me aprofundar nos 
estudos de pós-graduação. Pude concomitantemente estudar um pouco 
mais a fundo a área em questão e procurar ajudar os alunos quanto aos 
erros mais frequentes que eles cometem na escrita, desempenhando meu 
papel como monitor.  

 

 Considerando o curso no qual o discente se encontra, esse foi um fator 

contribuinte relevante para sua carreira profissional e acadêmica. Como futuro 

professor de língua inglesa, a experiência de sua pesquisa é um instrumento 

motivador e característica de um professor crítico-reflexivo. 

 As experiências relatadas pelo monitor são consoantes aos objetivos I, II, III, 

IV e V da Resolução - CEPEC nº 1418. A partir de sua pesquisa, o monitor participa 

de forma mais próxima das atividades de ensino/aprendizagem do curso. Além 

disso, sua pesquisa contribui para a melhoria do curso no que tange ao auxílio aos 

discentes na proficiência em língua estrangeira. Como consequência da pesquisa, 

habilidades de análise, crítica, escrita, dentre outras, são estimuladas, assim como 

conhecimentos teóricos e práticos da sua área de estudos.  

 Além dos aspectos acadêmicos, o fator financeiro ficou evidente no relato de 

experiência, como é possível ver no trecho seguinte:  
O segundo motivo foi a falta de orçamento para estudar. Em 2017 fui 
contemplado com uma bolsa para intercâmbio acadêmico e passei o ano 
estudando no exterior. Quando voltei, em março de 2018, eu não tinha mais 
emprego, o projeto do PIBID havia sido extinto e a única possibilidade de 
trabalho era o Centro de Línguas. Desse modo, vi na Monitoria Acadêmica 
uma forma de conseguir me sustentar em Jataí.  

 

  Portanto, a monitoria fomentou a permanência do aluno na universidade, 

evitando a necessidade da procura de empregos na comunidade externa que 

pudessem abaixar o rendimento de sua graduação. Dessa forma, a experiência está 



de acordo com o objetivo VI da Resolução - CEPEC nº 1418, no que tange à 

contribuição do Programa de Monitoria para a permanência dos estudantes nos 

cursos de graduação.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Conclui-se que a experiência do monitor no Programa de Monitoria foi 

consoante com todos os objetivos propostos pela Resolução - CEPEC nº 1418. 

Ademais, a análise realizada revelou também que alguns aspectos contribuintes 

levantados pelo monitor não se encontram nos objetivos, como o fomento ao 

currículo acadêmico e a motivação às pesquisas no âmbito da monitoria, o que, a 

nosso ver, foi muito positivo, indicando o alto grau de envolvimento e reflexão do 

monitor em relação à sua experiência no Programa de Monitoria. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
A monitoria é uma estratégia que objetiva auxiliar os discentes que apresentam 

dificuldades de aprendizado ou de baixo rendimento acadêmico no que condiz 

principalmente acerca de conceitos de química e resolução das listas de exercícios 

propostos. As atividades foram realizadas junto aos discentes dos cursos de Química, 

modalidade licenciatura, Engenharia Florestal e Zootecnia da Universidade Federal 

de Jataí - UFJ. Em acordo com a Resolução CEPEC Nº 1190, as ações de monitoria 

foram realizadas por um período de 12 horas semanais, contemplando o 

esclarecimento de dúvidas, revisão de exercícios e conteúdos transmitidos em sala 

de aula. Durante o exercício da monitoria foi e observado que a dificuldade da maioria 

dos alunos, durante o período de estudos, é resultante de deficiências em relação aos 

conceitos básicos de química e cálculos matemáticos, além disso, constata-se que 

durante os horários de monitora houve baixa adesão dos discentes o que nos permite 

inferir o desinteresse da maioria destes em buscar auxílio na monitoria. 

                                                               
2 BASE TEÓRICA 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° 9394/96 

no artigo nº 84, o qual estabelece que, “discentes da educação superior poderão ser 

aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, 

exercendo funções de monitoria, de acordo com o seu rendimento e seu plano de 

estudo” (BRASIL, 2005). Nesse sentido, as instituições de ensino vêm implementando 

modalidades de auxílios, no intuito de minimizar evasões com motivação 

socioeconômicas, através da bolsa para monitores, direcionadas aos discentes do 

ensino superior.  

                                                           
1 Resumo revisado pelo orientador de monitoria, Prof. Dr Claudinei Alves da Silva, Química Analítica I.  
2 Bolsista de monitoria. Universidade Federal de Jataí (UFJ), Licenciatura em Química. 

josimar_juvenal@yahoo.com 
3 Pesquisador e Professor do curso Bacharelado e Licenciatura em Química. Universidade Federal de 

Jataí (UFJ). clalvess@gmail.com 



A Universidade Federal de Goiás (UFG), no ano de 2009, através do Resolução 

CONSUNI n° 22/2009, definiu as modalidades de bolsas e as finalidades. O artigo 5° 

desta resolução, estabelece que: “a bolsa de ensino constitui-se instrumento de apoio 

e incentivo à execução de projetos de formação e capacitação de recursos humanos” 

(UFG, 2009), contemplando, no inciso IV, a criação da Bolsa Monitoria. 

 Neste contexto, um dos programas de apoio ao ensino oferecido na 

Universidade Federal de Jataí, em especial a monitoria, é regulamentado a partir da 

Resolução CEPEC Nº 1190 da Universidade Federal de Goiás (UFG, 2009), e tem 

como objetivo incentivar a cooperação do monitor com o corpo docente e discente nas 

atividades de ensino e aprendizagem; contribuir para a melhoria dos cursos de 

graduação e educação básica; 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 e ampliar a participação dos estudantes nas atividades 

de ensino, de aprendizagem na Universidade e contribuir com as políticas de inclusão 

e permanência dos estudantes. 

 Nos cursos de graduação, além do auxílio financeiro, a monitoria desempenha 

um papel importante no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, já que é 

capaz de proporcionar tanto ao monitor quanto ao estudante que busca ajuda da 

monitoria, o aperfeiçoamento e auxílio no processo de formação profissional, 

promovendo melhorias na qualidade de ensino, aprofundando conceitos teóricos e o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas às atividades docentes do monitor 

(NATÁRIO; SANTOS, 2010). 

 Natário e Santos (2010) consideram que o monitor é, 
um agente do processo ensino-aprendizagem, capaz de intensificar a relação 

professor-aluno-instituição [...], o monitor, vivenciando a situação de aluno 

nessa mesma disciplina, consegue captar não só as possíveis dificuldades 

do conteúdo ou da disciplina como um todo, como também apresentar mais 

sensibilidade aos problemas e sentimentos que o aluno pode enfrentar em 

situações como vésperas de avaliações, acúmulo de leituras e trabalhos, 

início e término de semestre etc. 

Nesse sentido, a monitoria traz benefícios para ambas as partes, isto é, tanto 

ao monitor quanto ao monitorado, uma vez que, o discente que participa da monitoria 

encontra vantagens pedagógicas, uma aprendizagem mais ativa, interativa e 

participativa, podendo assim desenvolver maior domínio do processo de 



aprendizagem (NATÁRIO; SANTOS, 2010) e o monitorado por estar em uma relação 

de ensino e aprendizagem com um colega, o que geralmente diminui a timidez em 

fazer perguntas, tirar dúvidas e conversar sobre o conteúdo. 

                                                        

3 OBJETIVOS 
O objetivo principal desse trabalho é apresentar um relato sobre a experiência 

obtida a partir da monitoria na disciplina de Química Analítica durante o primeiro 

semestre do ano de 2018. Para isso, serão abordadas algumas questões, 

apresentadas aqui como objetivos específicos:  

- Entender as principais dificuldades encontradas pelos alunos frente aos 

conteúdos abordados em sala; 

- Acompanhar a evolução dos alunos que participaram ativamente na monitoria 

e a aprovação na disciplina;  

- Fazer um levantamento do número de alunos que frequentaram a monitoria, 

e os índices de aprovação e reprovação. 

                                                                   

4 METODOLOGIA 
Esse trabalho apresenta-se como um relato de pesquisa, do tipo estudo de 

caso, com uma vertente qualitativa. O instrumento de coleta de dados consistiu em 

um diário de campo elaborado pelo monitor ao longo de todo o semestre, constando 

os fatos ocorridos durante a monitoria. O diário de campo consistiu em um documento 

constando o número de estudantes que frequentaram a atividade da monitoria, qual o 

curso de origem dos mesmos, bem como quais as principais dificuldades 

apresentadas. Os dados oriundos desse diário de campo serão apresentados e 

discutidos qualitativamente.  

                                                              

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 
A monitoria é um projeto que visa auxiliar os alunos a sanar suas dúvidas e/ou 

aprofundar seus conhecimentos no decorrer da disciplina, promovendo a relação de 

ensino aprendizagem. Dessa forma, é interessante observar a frequência de 

participação dos estudantes na monitoria, bem como quais as principais dificuldades 

apresentadas por esses estudantes. Além disso, os dados de aprovação e reprovação 

na disciplina também se constituem interessante instrumento de análise da eficiência 

dessa proposta de ensino. 



Nesse sentido, afim de discutir as questões relacionadas acima, a Tabela 1 é 

apresentada com o número de alunos que frequentaram a monitoria, a quantidade de 

aprovados e reprovados, na disciplina de Química Analítica I em 2018/01, da 

Universidade Federal de Jataí. 

Tabela 1: Participação dos discentes, por curso, na monitoria, número de aprovados e reprovados. 

Curso  Aprovados Reprovados Freq. Monitoria Total 

Engenharia Florestal 15 40 6 55 

Zootecnia  7 31 4 38 

Licenciatura em Química  8 12 6 20 

Total de alunos  30 83 15 113 

 

É possível observar, a partir da Tabela 1, a baixa adesão dos alunos à 

monitoria. Na turma de Engenharia Florestal os alunos que cursaram a disciplina de 

Química Analítica I, de um total de 55 alunos, o índice de participação na monitoria foi 

de 10%. A taxa de aprovação nesta disciplina foi de 25%, enquanto cerca de 65% da 

turma obtiveram reprovação na disciplina.  

Na Zootecnia dos 38 alunos que cursaram a disciplina apenas 9% frequentaram 

a monitoria. A taxa de aprovação foi de 17% e, aproximadamente 74% da turma 

obtiveram reprovação.  

Na turma de Licenciatura em Química, o índice de participação na monitoria foi 

de 23%. A taxa de aprovação foi de 31% e a reprovação por volta de 48%, cabe 

ressaltar, que esta foi a turma com maior participação no projeto e o menor índice de 

reprovações. 

Nota-se que as turmas de Engenharia Florestal e Zootecnia, apresentaram os 

menores índices de participação no projeto monitoria e, também os maiores índices 

de reprovação. Embora não se possa afirmar uma causa específica para a alta taxa 

de reprovação na disciplina, haja vista que o processo de ensino e aprendizagem é 

muito complexo, pode-se inferir que os estudantes não buscaram auxílio em uma fonte 

que poderia auxiliá-los e diminuir as dificuldades que apresentaram ao longo da 

disciplina. Uma possível justificativa pela falta de interesse, por parte dos discentes, 



poderia estar na falta de divulgação e conscientização da importância do projeto junto 

aos discentes.  

Em uma análise geral, de um total de 113 discentes que tiveram acesso à 

monitoria, somente 12% destes alunos procuraram o atendimento, cerca de 23% 

obtiveram aprovação na disciplina, enquanto 65% reprovaram. Fato que evidencia um 

desinteresse ou desconhecimento por parte dos discentes pelo projeto de monitoria.   

Além disso, foi observado durante a monitoria a dificuldade de relacionar os 

conceitos básicos de química e matemática. No contexto de matemática, cálculos 

envolvendo divisão e potência, foram um dos principais obstáculos enfrentados pelos 

discentes participantes da monitoria. Já em química, a principal dificuldade na 

resolução de um problema proposto, foi de correlacionar as grandezas envolvidas, 

como por exemplo quantidade de matéria, massa molar, número de entidades, etc. É 

premissa dizer que essas dificuldades veem desde o ensino básico.   

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Durante o exercício da monitoria fica evidente que a grande dificuldade da 

maioria dos alunos, durante o período de estudos está nas deficiências em relação a 

conceitos básicos de química e cálculos matemáticos. 

Em relação aos alunos que frequentaram ativamente a monitoria, é permitido 

inferir que a monitoria foi um fator importante para melhora dos índices de aprovação 

destes discentes.  É necessário pensar em estratégias de divulgação e 

conscientização da importância da monitoria e assim aumentar o interesse e 

comprometimento dos discentes em participar do projeto. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
A química é a área da ciência que estuda as propriedades e transformações da 

matéria. Nas universidades essa disciplina é muito útil para ajudar os discentes a 

adquirirem discernimento para compreender os problemas da sociedade. A química 

orgânica por sua vez é uma das áreas utilizadas da química para converter a visão 

popular em novos impulsos, a qual estuda os processos reacionais envolvendo 

moléculas orgânicas e análise das informações que cada uma destas moléculas 

carrega. A monitoria por sua vez, busca auxiliar os discentes das universidades que 

possuem dificuldades nestas e em outras áreas de ensino. Este trabalho, tem como 

objetivo a divulgação do relato de experiência do monitor bolsistas durante o vigor de 

suas atividades na monitoria (2018-1), e a confecção de uma apostila contendo 

práticas de química orgânica para auxiliar os docentes nas práticas laboratoriais.  

 
2 BASE TEÓRICA 

A química é a ciência que estuda a natureza, juntamente com suas propriedades 

e transformações da matéria. A química ajuda a adquirir um útil discernimento dos 

problemas da sociedade, como as influências das chuvas ácidas no meio ambiente, 

efeitos das utilizações de pesticidas e herbicidas, destruição da camada de ozônio e 

a elevação de gases poluentes na atmosfera. Com isso, a química tem como atuação, 

a prática do conhecimento e a resolução destes problemas em muitas áreas de 

atuação da humanidade (RUSSELL, 1981). A química orgânica é utilizada para 

converter a visão popular em novos impulsos, a mesma estuda os processos das 

reações químicas em moléculas orgânicas. Além disso, a química orgânica estuda as 
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informações que cada molécula trás, pois estas podem ajudar na proteção da vida 

humana contra infecções ou doenças. Esta área da química é abordada nas 

universidades visando a compreensão os alunos sobre as estruturas das moléculas 

orgânicas, estereoquímica e reações envolvendo as mesmas (CLAYDEN, J. et al.; 

2012). 

A monitoria é uma atividade cuja finalidade é causar a interação entre os alunos 

com as atividades didáticas. Além disso, participa da formação dos discentes que 

visarem seguir a carreira acadêmica. Nas universidades possui um importante papel, 

pois proporciona a ampliação da participação dos estudantes de graduação nas 

atividades de ensino e de aprendizagem. Além disso, a mesma contribui para a 

melhoria dos cursos de graduação, auxílio no desenvolvimento da capacidade de 

análise e crítica dos discentes, aprofundamento nos conhecimentos práticos e teóricos 

na disciplina atuante, incentiva a cooperação entre corpo docente e monitor nas 

atividades de aprendizagem e contribui para a permanência dos estudantes nos 

cursos de graduação (NUNES, 2007). 

As atividades de monitoria também mostram diversas na melhoria do ensina de 

graduação, pois a mesma atua no auxílio para com os professores, a qual estão 

sozinhos no desenvolvimento de suas disciplinas. Além disso, muitos alunos de 

graduação demonstram maior vontade de consultar seus companheiros monitores 

para auxílio em suas dúvidas. Pesquisas apontam que os discentes apresentam boa 

aprendizagem quando auxiliados pelos seus colegas, pois esse auxílio representa um 

grande estímulo e apoio mútuo. (PEREIRA, J. D. 2007). 

 

3 OBJETIVOS 
Este trabalho tem como objetivo a divulgação do relato de experiência do monitor 

bolsista durante o vigor de suas atividades na monitoria (2018-1), bem como a 

confecção de uma apostila contendo aulas experimentais de química orgânica para 

auxiliar os discentes e docentes nas práticas laboratoriais. 

 
4 METODOLOGIA 

O relato em questão, foi redigido após a realização da monitoria de Química 

Geral/ Química Orgânica na Universidade Federal da Jataí. Todos os atendimentos e 

as realizações das demais atividades do plano de trabalho foram condizentes com os 

horários livres do discente monitor. Além disso, todos os horários foram divulgados 



entre os docentes e discentes que realizavam a disciplina e fixados no mural de avisos 

na Unidade Acadêmica de Ciências Exatas. As atividades realizadas nos horários de 

atendimento foram: esclarecimento de dúvidas, elaboração de exercícios para 

simplificar a forma de aprendizado do discente, montagem de uma apostila com 

experimentos para serem realizados nas disciplinas laboratoriais e teste de práticas 

das disciplinas de química geral e orgânica experimental. 

A escolha dos experimentos adicionados na apostila teve como abrangência, 

conceitos fundamentais de química geral de química orgânica e demonstrar as 

classes de reações ensinadas nas mesmas. A seguir estão apresentadas as classes 

de reações e conceitos abordados pela apostila: 

• Teste de solubilidade; 

• Reações de ácido-base quimicamente ativa; 

• Reações de formação de cristais; 

• Classificação de compostos orgânicos através de reações químicas; 

• Reações de substituição nucleofílica de primeira e segunda ordem; 

• Reações de eliminação de primeira e segunda ordem; 

• Reações de esterificação; 

• Cromatografia em coluna; 

• Síntese do AAS; 

• Atividade enzimática da amilase salivar. 

 

Todos os roteiros confeccionados continham os seguintes tópicos: 

• Introdução; 

• Objetivo; 

• Parte Experimental; 

• Tópicos a serem abordados nos relatórios; 

• Referências Bibliográficas; 

 

A apostila obtida foi registrada e o processo de cadastro do ISBN está em andamento. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Durante o período de vigência da monitoria, notou-se pouca procura por parte 

dos discentes para com os atendimentos. Além disso, o período cujo fluxo de 



discentes aumentou foi anterior as suas respectivas avaliações, a qual os discentes 

apresentaram dificuldades principalmente em conceitos básicos de química orgânica 

e química geral. Com isso, o monitor visou buscar exemplos simples para auxiliar a 

compreensão do assunto pelo discente. 

Já as reuniões foram importantes para que o orientador sempre pudesse ficar 

a par das atividades do discente monitor, também foram de suma importância para 

esclarecimento de dúvidas advindas do mesmo. 

A apostila buscou dar ênfase a aplicação de conceitos básicos de química geral 

e orgânica no âmbito laboratorial. As mesmas foram elaboradas e analisadas pelo 

orientador e pelo monitor para que o tempo de realização não extrapolasse o tempo 

da aula ministrada. Todos os roteiros obtidos após a finalização da apostila foram 

corrigidos pelo orientador e testados no laboratório para confirmação dos resultados 

experimentais, esta parte foi importante para que o os docentes que irão ministrar as 

práticas possam ficar a par do experimento e também possa realizar adaptações nas 

mesmas. 

 

Os roteiros foram montados de forma que os discentes 

possam entender de forma clara o assunto abordado e quais 

as medidas ideais para realização dos experimentos. A 

introdução por exemplo foi montada trazendo com sí, uma 

abordagem rápida do assunto e também com palavras 

chaves para auxiliar a compreensão do discente com o 

assunto. Já a metodologia visou trazer todos os materiais e 

reagentes que deveram ser utilizados e descreveu todas as 

etapas e condições que o aluno deve seguir para atingir o 

objetivo do experimento. A apostila tem conteúdo interativo, 

onde o discente poderá analisar fotos, Fig. 1, dos 

procedimentos e para alguns procedimentos acessar vídeos 

explicativos, Fig. 2. 
 
 
 
 

Figura 1. Demosntração 
da extação líquido líquido 
quimicamente ativa. 



Por fim, os tópicos colocados no final dos roteiros têm 

como objetivo mostrar de forma clara os principais 

pontos a serem abordados ao realizar a produção do 

relatório sobre o experimento realizado. Para ter acesso 

a apostila confeccionada, acesse:  

https://quimica.jatai.ufg.br/p/26196-monitoria 

 

 

 
 
 
 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através das observações apontadas neste relato, pode-se concluir que a 

monitoria foi concluída com êxito, onde mostrou que o monitor ficou sempre a 

disposição dos discentes e participou de reuniões para esclarecimento de dúvidas 

próprias. Ainda foi possível a elaboração de material didático de apoio, uma apostila 

com práticas de orgânica que serão abordadas no âmbito laboratorial. 
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INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA 
 
Este resumo é produto de reflexões fomentadas no desenvolvimento do 

trabalho de monitoria processado no Curso de Pedagogia, da Universidade Federal 

de Jataí (UFJ), junto à disciplina de Psicologia da Educação I, semestre 2018-1. 

Foram realizados planejamentos das atividades, reuniões, auxílio aos (às) 

alunos(as) de baixo rendimento e com dificuldades de aprendizagem perante o 

conteúdo teórico.  

A referida disciplina faz parte do primeiro semestre da matriz curricular do 

Curso de Pedagogia, ou melhor, é uma das disciplinas que recebe o (a) aluno (a) 

ingressante. Essa variável está entre os fatores identificados enquanto uma das 

causas que geram as dificuldades apresentadas pelos (as) graduandos (as) no que 

tange a inserção na universidade diante dos conteúdos científicos, contendo 

vocabulário específico da Psicologia da Educação para a formação de professores. 

Observa-se que alguns (algumas) estudantes não conseguem compreender com 

riqueza certos conteúdos da disciplina, tanto nas leituras dos livros indicados nas 

referências, como também nos momentos de aula. É neste momento que entra o 

papel importante do (a) monitor (a) em mediar possibilidades de esclarecimentos de 

dúvidas e de fomentar aprendizagens em formato individualizado, considerando a 

singularidade das demandas apresentadas por eles. 

Perante o exposto, percebeu-se a necessidade e a importância da monitora, 

como parceira da professora nesse processo de formação acadêmica; ao passo 

                                                           
1 Resumo revisado pela Professora Doutora Rosely Ribeiro Lima, orientadora no Programa de 
Monitoria junto à disciplina de Psicologia da Educação I e II da Universidade Federal de Jataí (UFJ), 
Unidade Acadêmica Especial de Educação (UAEE), Curso de Pedagogia. 
2 Bolsista Remunerada do Programa de Monitoria. Universidade Federal de Jataí (UFJ), Unidade 
Acadêmica Especial de Educação (UAEE), Curso de Pedagogia. junia.meline@gmail.com 
3 Professora Doutora da Universidade Federal de Jataí (UFJ), Unidade Acadêmica Especial de 
Educação (UAEE), Curso de Pedagogia. roselyl@gmail.com 



que, em certos relatos, também os (as) discentes apresentaram receio de pedir 

esclarecimentos de dúvidas à docente, por ter vergonha dos (as) colegas na sala de 

aula; de outro lado, não veem problema em externá-las à aluna monitora que teve 

bom aproveitamento na disciplina, pois entendem que a linguagem utilizada é mais 

próxima das suas. Assim, nos momentos de monitoria, os(as) alunos(as) têm a 

oportunidade de desenvolver novas aprendizagens de significados e de conteúdos 

que não ficaram tão claros e entendidos, e essa troca, também possibilitou à 

monitora, a oportunidade de desenvolver habilidades para a docência. 

Este relato de experiência se justifica na tentativa de incentivar a cooperação 

da monitora no trabalho docente e do discente no processo de ensino e de 

aprendizagem e de destacar que a prática educativa deve ser realizada 

considerando as dimensões pessoais, culturais e sociais de todos os (as) seus 

(suas) participantes. 

 

BASE TEÓRICA 
 

Considerando a diversidade enquanto dimensão que precisa ser considerada 

no processo educativo; entende-se que a mesma é um vetor importante para 

fomentar a aprendizagem das pessoas, tanto no ensino formal e informal, pois ela 

contribuir para formações científicas, culturais, sociais, como também  transforma os 

valores e saberes educativos das instituições e fomenta a própria constituição 

humana. (SÀNCHEZ, 2005). 

Seguindo esse norte, buscou-se considerar a singularidade de dois alunos ao 

longo da disciplina de Psicologia da Educação, considerando a cultura indígena dos 

mesmos e também buscando respeitar a diversidade dentro dos processos 

educativos.  

Nesse esforço, buscou-se o conceito de reforçamento positivo para trabalhar 

habilidades de memorização de conceitos (SKINNER, 1974) e de mediação 

simbólica (REGO, 1995) para estabelecer elementos de ligação entre os 

signos/significados prévios dos alunos e os constructos teóricos advindos da 

disciplina de Psicologia da Educação. 

 

OBJETIVO 



O objetivo desse relato de experiência foi apresentar o esforço realizado no 

trabalho de monitoria que teve, entre outras atividades desenvolvidas, o intuito de 

respeitar a diversidade contida no grupo de alunos(as) do Curso de Pedagogia, 

especificadamente, no atendimento aos alunos da etnia Xavante. 
 

METODOLOGIA 
 

No desenvolvimento do trabalho de monitoria foram realizados importantes 

estudos da Teoria Comportamentalista e da Psicanálise para compreender os 

processos educativos, aprofundando assim os conteúdos da disciplina. Além disto, 

foram realizados alguns encontros com a orientadora, com o intuito de planejar, 

narrar e refletir sobre as atividades. 

Registramos todas as atividades realizadas junto ao atendimento dos (das) 

estudantes em caderno específico para apoiar a memória sobre as práticas 

desenvolvidas e percepções consideradas. Foram narrados com alguns detalhes os 

encontros com os (as) alunos (as). Após este exercício, buscou-se identificar e 

problematizar as reflexões sobre aqueles (aquelas ) estudantes que apresentavam 

maiores dificuldades no andamento das disciplinas. 

Percebendo que os alunos da etnia Xavante apresentaram considerável 

dificuldade em compreender os conteúdos da disciplina, pelo fato de não terem 

conhecimento de muitas palavras da língua portuguesa que favoreceriam o 

entendimento de conceitos das teorias apresentadas, definiu-se realizar atendimento 

semanal, exclusivo para os mesmos, de quatro horas. Este relato de experiência 

tratou-se desses momentos, considerando como um importante espaço formativo 

para a monitora. 

 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Nos encontros de auxílio aos alunos, teve-se uma frequência considerável 

dos mesmos, todavia, algumas faltas ocorreram por motivos diversos. Foram 

estabelecidos contatos presenciais, por e-mail e via redes sociais. No início definiu-

se fazer um atendimento presencial de esclarecimentos de dúvidas, todavia, 

identificou-se que eles não conseguiam compreender muitos termos e conceitos 



apresentados. Assim, concluiu-se que daquela forma a aprendizagem não se 

efetivava.  

Por questões financeiras, a Coordenação do Curso de Pedagogia autorizou a 

impressão e cópia de todo o material trabalhado na disciplina junto à impressora que 

fazem uso para serem disponibilizados aos alunos. Uma alternativa importante para 

ser pensada para outros (as) alunos (as) de baixa renda. Além disto, foram 

digitalizados vários conteúdos e enviados por e-mail para os mesmos. Mesmo 

assim, alguns textos não eram lidos previamente ao trabalho de monitoria. 

Refletindo e revendo os procedimentos realizados, decidiu-se trabalhar 

inicialmente a memorização de conceitos gerais das teorias. De forma repetida, 

foram escritos e verbalizados termo por termo, até que de fato os alunos pudessem 

decorar o que estavam escrevendo e dizendo. Neste primeiro momento, 

basicamente, se pretendeu incluir conceitos gerais na rede de signos adquiridos 

pelos alunos. Este exercício foi inspirado na Teoria Behaviorista que destaca a 

importância das contingências de reforçamento para a aprendizagem. (SKINNER, 

1974). 

Em sequência, foram propostos inúmeros exercícios de verbalização para 

conhecer os conhecimentos prévios dos alunos, dos saberes advindos da cultura 

indígena e adquiridos na escolarização dos mesmos, para fazer relações possíveis 

entre os termos decorados (conhecimento novo a ser adquirido) e os saberes de 

suas experiências vivenciais e escolares, para finalmente fomentar conhecimentos 

significativos para os mesmos. Este procedimento adotado favoreceu uma melhor 

aproximação e obtenção dos principais conceitos trabalhados com os alunos. Este 

procedimento adotado foi inspirado junto a Teoria Histórico-Cultural que destaca a 

importância da dimensão cultural enquanto mediadora simbólica para diversos 

processos, incluindo os de formação acadêmica. (REGO, 1995). 

As atividades de monitoria receberam cooperação e participação da 

orientadora, destacam-se os encontros para encontrar solução aos desafios vividos 

nos momentos de auxílio aos alunos. Assim sendo, entendeu-se a importância do 

trabalho conjunto para alcançar as metas estabelecidas dentro de especificidades do 

processo educativo. 

A avaliação do conteúdo foi diferenciada, primeiramente participaram de uma 

prova dissertativa, escrevendo com suas próprias palavras as significações que 

obtiveram perante as teorias e, sucessivamente, apresentaram oralmente uma 



temática que foi trabalhada no momento de monitoria, tendo a oportunidade de 

apresentar exemplos da sua comunidade para a sala de aula. A nota final foi 

definida considerando a participação dos alunos na sala de aula, nos encontros de 

monitoria e na realização das provas escrita e oral. Passando por estas etapas, os 

alunos foram aprovados na disciplina. 

A troca de saberes entre os (as) outros (as) alunos (as) matriculados na 

disciplina também foi fundamental na inserção dos mesmos dentro da vivência 

universitária. Todavia, observou-se que ainda ocorre em pouca quantidade. Outros 

dois fatores em destaque foram: a flexibilização do conteúdo trabalhado e a leitura 

conjunta dos textos, frase por frase, pois eles apresentaram dificuldade de 

compreensão de muitas palavras, de interpretação do texto, de concentração na 

leitura e de escrita explicativa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Primeiramente, apresenta-se gratidão pela oportunidade de vivenciar o 

atendimento de monitoria, principalmente na introdução à futura carreira docente. As 

atividades de monitoria são de valor significativo, especialmente para quem acaba 

de entrar na universidade, pois se vê muitos saberes distintos dos que outrora se viu 

na escola, e essa atividade contribui no ingresso do novo estudante acadêmico. Já 

como aluna e futura professora, também se reflete sobre a importância e 

necessidade do (a) monitor (a) para auxiliar o (a) professor (a) no processo de 

ensino-aprendizagem dos (as) estudantes.  

Finalmente, pela experiência vivida, é importante que se pense novas 

possibilidades de transposição destes conteúdos acadêmicos considerando e 

respeitando a diversidade dos alunos, desafio para próximos processos formativos. 
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1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
Cada célula encontrada em um órgão ou tecido atende eficientemente às 

suas necessidades. A biologia celular trata a complexidade das células 

procariotas e eucariotas, assim como as suas organelas e funções. Além disso, 

compreende a organização celular para a formação de órgãos e tecidos 

(ALBERTS, B. et al, 2017).  

A histologia é o estudo dos tecidos e órgãos, e de como as células se 

organizam para formar essas estruturas. Cada constituinte de um órgão ou 

tecido atua de forma ordenada e possuem funções específicas como, proteção, 

revestimento, secreção, absorção e armazenamento de substâncias essenciais 

para o organismo, movimentação, sustentação e transmissão de informações, 

sendo apenas algumas funções fundamentais para manter a homeostasia do 

corpo (AIRES, M.B. et al, 2011).  

A embriologia é o estudo da vida pré-natal, desde a formação dos 

gametas feminino e masculino até o desenvolvimento do feto. Essa ciência 

envolve todo o surgimento dos órgãos e sistemas a partir de uma única célula, 

auxilia em pesquisas com a finalidade de diminuir os riscos de uma gestação e 

ajuda a compreender as anomalias relacionadas com o desenvolvimento 

embrionário (SCHOENWOLF, G. C. et al, 2016).   

A monitoria é uma modalidade de ensino que visa a integração entre 

alunos para maior aprendizagem. Por meio da monitoria torna-se possível 

atender as dificuldades de cada aluno para que esses atinjam suas metas e, 

consequentemente, se sintam estimulados a buscar melhorias em seus estudos 

mantendo-se regulares na universidade. 

Diante de todas as particularidades e dificuldades relacionadas as 

matérias de biologia celular, histologia e embriologia, faz-se necessário o auxílio 

do monitor, para que o rendimento e aprovação dos discentes nessas disciplinas 



seja maior. Por serem matérias que exigem conhecimento prático e 

reconhecimento de estruturas celulares, o acompanhamento do monitor torna-

se essencial para ajudar a sanar dúvidas dos alunos em relação as estruturas 

visualizadas em microscópio óptico e para ajudar o professor com as atividades 

propostas durante o semestre.   

2. BASE TEÓRICA 
Devido as dificuldades encontradas nos primeiros períodos da faculdade 

com as matérias básicas e, posteriormente, com as matérias mais específicas, 

alguns alunos evadem seus cursos. A monitoria acadêmica possui grande 

influência na decisão do aluno em permanecer ou não em uma instituição 

(SOUZA, R. O.; GOMES, A. R., 2015). 

Na monitoria não só o professor ensina e produz pensamento crítico, ela 

proporciona que os alunos e os monitores também aprendam juntos pela busca 

por novos conhecimentos, e apresentação de diferentes pontos de vista 

relacionados com os assuntos abordados pelo professor em sala de aula 

(FRISON, L. M. B., 2016). 

A monitoria permite ao monitor ter uma experiência 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, A. P. V.; BRUNO, R. X.; 

ABRANCHES, M. A., 2009). 

3. OBJETIVOS 
Além dos objetivos do programa de monitoria dos cursos de graduação 

da Universidade Federal de Goiás (UFG), que encontram-se no Art. 1° da 

resolução CEPEC N°1418, também teve-se como objetivo avaliar a atuação da 

monitoria nas áreas de biologia celular, embriologia e histologia na UFG, 

Regional Jataí e descrever as atividades desenvolvidas pelo monitor, assim 

como a percepção da experiência de monitoria vivenciada pelo monitor. Avaliou-

se também assiduidade e as médias finais obtidas dos alunos que passaram na 

monitoria por curso. 

4. METODOLOGIA 
Esse estudo descreve um relato de experiência sobre a monitoria das 

matérias de Biologia Celular, Embriologia e Histologia dos Sistemas Orgânicos, 



destinado aos cursos de Biologia, Biomedicina, Enfermagem e Fisioterapia da 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí.  

O monitor disponibilizou doze horas semanais no período de Abril à Julho 

de 2018, para desempenhar as atividades relacionadas a monitoria, na qual pôde 

acompanhar as aulas práticas de Histologia dos Sistemas Orgânicos e sanar 

dúvidas respectivas aos conteúdos abordados pelo professor em sala de aula 

em outros horários específicos destinados à monitoria. Contudo, para melhor 

atender aos acadêmicos priorizou-se a confecção de listas de discentes por 

horário, sendo esse arranjo flexível a necessidade dos acadêmicos. 

O acompanhamento de todas as aulas práticas da disciplina de Histologia 

Sistemas orgânicos objetivou ajudar a identificar as estruturas microscópicas, a 

atribuir as legendas adequadas. Além disso, a monitora auxiliou na separação 

de lâminas e organização das caixas histológicas ao final de cada aula. Ademais, 

a monitoria proporcionou participação na atividade avaliativa realizada pelo 

docente por meio da correção dos desenhos que eram apresentados pelos 

alunos antes do final das aulas práticas. 

Foi desenvolvido um estudo dirigido elaborado para a disciplina de 

Histologia dos Sistemas Orgânicos, no qual o monitor pôde auxiliar na correção 

juntamente com o professor orientador. Neste, o monitor desenvolveu 20 

questões que foram repassadas ao professor. Após serem avaliadas pelo 

docente, as questões foram enviadas aos alunos que tiveram uma semana para 

responder ao questionário e entregarem. Em seguida, o monitor avaliou metade 

dos questionários, sendo avaliado posteriormente pelo docente quanto ao nível 

de correção.  

Além disso, foi realizada estatística descritiva nos dados de assiduidade 

e médias obtidas pelos discentes que passaram pela monitoria, assim como para 

a média final da turma, com e sem a presença dos participantes na monitoria. 

Foram considerados nessa avaliação apenas cursos com mais do que 5 

discentes presentes nas monitorias durante o semestre. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 
No período letivo avaliado a monitoria foi procurada pelo total de 43 alunos 

distribuídos nos cursos de Biologia, Biomedicina, Enfermagem e Fisioterapia 

para que remoção de dúvidas em relação as disciplinas supracitadas.  



Durante o período a monitoria foi procurada por 60 discentes, sendo que 

destes, 26,6% (16/60) não apareceram apesar de terem pedido seus nomes 

incluídos nas listas de monitoria. Desses, quatro abandonaram a disciplina. 

Considerando o total de discentes presentes (43/60), o curso de fisioterapia foi 

o que mais teve alunos na monitoria, representando o total de 20 discentes 

(46,5%), seguidos da biologia com 10 discentes (23,3%), nove da Biomedicina 

(20,9%) e quatro da enfermagem (9,3%). A média das notas finais dos 

acadêmicos que passaram na monitoria e a comparação com a turma está 

apresentada na tabela 1. 

A monitoria foi solicitada pelos alunos principalmente próximo ao período 

de prova. Segundo Guimarães et al. (2017), a procura por monitoria era maior 

principalmente de dois a três dias antes das provas. A cultura de se estudar 

diariamente pelo gosto de estudar, é uma realidade distante. Esse costume deve 

ser desenvolvido por meio do incentivo dos pais desde a educação infantil 

(FELICETTI, V. L.; GOMES, K. A.; FOSSATTI, P., 2013).  

Tabela 1. Comparação das médias obtidas por alunos que passaram pela 
monitoria e da turma, com e sem os alunos avaliados no estudo. 
Curso Média 1 Média 2 Média 3 
Biologia 5,2 5,4 5,3 
Biomedicina 6,9 6,7 6,7 
Fisioterapia 6,5 6,0 5,3 

Média 1. Alunos que passaram na monitoria; Média 2. Turma (contendo os mesmos alunos); 
Média 3. Turma (removendo-se os alunos monitorados). 
 

A maior parte dos alunos que procuravam a monitoria não estudava com 

antecedência, não trazendo, deste modo, dúvidas. O relato dos discentes que 

esperavam receber aula expositiva claramente demonstram a falta de 

compreensão desses sobre a função do monitor, o que levou que muitos 

discentes abandonassem a monitoria durante as explicações por não saber 

quais eram suas dúvidas. O papel do monitor é auxiliar os alunos, principalmente 

os que apresentam baixo rendimento na disciplina, e esclarecer possíveis 

dúvidas relacionadas ao conteúdo apresentado em sala de aula pelo professor.  

O acompanhamento das aulas práticas de histologia foi essencial para o 

maior rendimento do monitor nas explicações e, consequentemente, melhor 

rendimento das monitorias práticas. 

 
 



6. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O relato apresentado neste trabalho, mostra que a monitoria das 

disciplinas de Histologia, embriologia e embriologia vai além do auxílio nas aulas 

práticas. A monitoria demonstrou-se ser uma ótima oportunidade para o monitor 

avaliar a vida acadêmica e experimentar, de maneira indireta, a profissão de 

docente universitário. Além disso, a presença do monitor em sala de aula é muito 

importante para o auxílio do professor e, com isso, melhor assimilação de 

conteúdo por parte dos docentes. Além disso, o auxílio financeiro pode ajudar na 

permanência discente e a certificação melhora o currículo do discentes. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A Monitoria Acadêmica foi criada em 1968, pela lei Federal nº 5.540 (BRASIL, 

1968), no qual estabelece uma modalidade de ensino-aprendizagem em que um 

aluno monitor, interessado em desenvolver-se em determinada disciplina ou área do 

conhecimento, desempenha tarefas ou trabalhos que colabora para o ensino, 

pesquisa e/ou a extensão relacionados a essa disciplina (LINS et al., 2009). 

Refere-se de uma atividade extra-classe orientada pelo professor responsável 

da disciplina, onde o monitor procura identificar dificuldades ocorridas em sala de 

aula e sugerir medidas que possam amenizá-las. Concomitantemente proporciona 

ao monitor o desenvolvimento de aptidões e habilidades para a docência, o 

programa de Monitoria Acadêmica coopera com o processo ensino-aprendizagem 

dos estudantes monitorados (BORSATTO et al., 2006; MATOSO, 2013). 

Como previsto na resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Cultura (CEPEC) da Universidade Federal de Goiás, os objetivos do programa de 

monitoria são: o incentivo a cooperação do monitor com o corpo docente e discente 

nas atividades de ensino e aprendizagem; contribuir para a melhoria dos cursos de 

graduação e educação básica; 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; ampliar a participação dos estudantes 



 
 
 

 

 

nas atividades de ensino e de aprendizagem contribuindo com as políticas de 

inclusão e permanência dos estudantes (BRASIL, 2013). 

É de responsabilidade do Monitor elaborar, junto ao orientador, o Plano de 

Trabalho; auxiliar os estudantes que estejam expondo baixo rendimento na 

aprendizagem da disciplina e auxiliar o professor orientador em atividades didático-

práticas (BRASIL, 2016). 

 

2 BASE TEÓRICA  

O trabalho de monitoria expõe vantagens importantes tanto para os 

acadêmicos que buscam apoio em suas aprendizagens, como para os monitores. 

Por tratar-se de uma forma de trabalho em que ambos se comprometem a revisar os 

conteúdos trabalhados em sala de aula, investindo esforços em atividades que 

possam auxiliá-los no avanço de suas aprendizagens. Nessa parceria, o monitor 

também aprende, por desenvolver senso de responsabilidade, comprometimento e 

envolvimento com o estudo (FRISON e MORAES, 2010). 

Segundo as resoluções COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional) 80 e 362, a Fisioterapia Dermato-Funcional, age na 

prevenção, promoção e recuperação do sistema tegumentar. Está fundamentada em 

conceitos científicos sólidos e muito tem contribuído nos períodos pré e pós-

operatório, prevenindo e/ou tratando as respostas advindas das intervenções 

cirúrgicas (FLORES; BRUM; CARVALHO, 2011). 

A Fisioterapia Dermato-Funcional tem o objetivo de prover a recuperação 

físico-funcional dos distúrbios endocrinometabólicos, dermatológicos e músculo 

esqueléticos e também trabalhar questões relacionadas a estética, ou seja, é uma 

área de atuação profissional do fisioterapeuta que, ao assistir indivíduos com 

disfunções do sistema tegumentar e linfático, possibilita a melhora e a restauração 

destes tecidos possibilitando, assim, o aumento da sua funcionalidade e aparência 

estética (BORGES, 2010). 

 

3 OBJETIVOS 



 
 
 

 

 

Relatar a experiência vivenciada durante a monitoria acadêmica na disciplina 

“Fisioterapia Dermato-Funcional” do curso de Fisioterapia da Universidade Federal 

de Goiás – Regional Jataí, no período letivo de 2018/1. 

 

4 METODOLOGIA  

Trata-se de um relato das experiências vivenciada por uma acadêmica de 

Fisioterapia no desenvolvimento de atividades de monitoria da disciplina 

“Fisioterapia Dermato-Funcional”, no âmbito do Programa de Monitoria da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jatai, durante os meses de abril a julho 

de 2018. As atividades foram realizadas com carga horária de 12 horas semanais, 

conforme previsto pela Resolução CEPEC no 1418/2016, em horários diferentes dos 

horários de aulas das acadêmicas. 

 As atividades desenvolvidas pelas monitoras foram: reuniões com a 

professora orientadora; assistência aos estudantes fora do horário de aulas; 

acompanhamento das aulas teóricas e práticas; auxílio do professor orientador em 

aulas práticas, sanando dúvidas frequentes dos alunos. Neste semestre a disciplina 

contou com dois monitores voluntários para o auxílio no desenvolvimento das 

atividades 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO / RELATO DE EXPERIÊNCIA  

A disciplina de Fisioterapia Dermato-Funcional é ofertada aos alunos do sexto 

período da graduação, possuindo carga horária total de 64 horas, sendo 

administradas 48 horas de conteúdo teórico e 16 horas de prática. Os assuntos 

abordados durantes as aulas engloba temáticas sobre a anatomia, histologia e 

fisiologia do sistema tegumentar; Drenagem Linfática; Fundamentos básicos de 

estética e cirurgia plástica; Diretrizes fisioterapêuticas no paciente queimado e nas 

patologias de pele; Intervenção fisioterapêutica no pré e pós-operatório de cirurgia 

plástica. 

O programa de monitoria revela uma grande importância do monitor, pois nem 

sempre o professor será capaz de ajudar todos os estudantes da disciplina, visto 

que o número de estudantes matriculados é de aproximadamente 40 alunos 

semestre. Com isso, é observado um grande retorno positivo de alunos que 



 
 
 

 

 

participavam das monitorias livres e também que buscavam pelo auxílio do monitor 

em aulas práticas. 

Foi possível verificar maior facilidade e agilidade do professor na ministração 

de aulas práticas, na presença do aluno monitor. Essa observação se deve ao fato 

do monitor poder auxiliar o professor atendendo/sanando dúvidas e observando de 

perto durante a execução de técnicas explicadas anteriormente pelo professor.  

O aluno que tem a chance de se tornar monitor, assiste o ensino em sala de 

aula de forma diferente do que já havia presenciado, pois assume um ponto de vista 

voltado para a docência. Assim, o programa de monitoria torna-se o primeiro contato 

do aluno com a área acadêmica, agregando conhecimento junto ao professor 

orientador e alunos, despertando seu interesse para desenvolvimento de atividades 

na área da pesquisa, melhorando seu desempenho profissional e pessoal. 

 

6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a monitoria na disciplina de Fisioterapia Dermato-Funcional 

cumpriu os objetivos propostos, sendo efetiva no auxilio pedagógico aos acadêmicos 

de baixo rendimento e possibilitando oportunidades aos alunos e ao monitor de 

trocar experiências e conhecimentos, fortalecendo a interação de veteranos e 

calouros e despertando o interesse para o estudo coletivo. Além disso, possibilita ao 

monitor o aprofundamento na área de conhecimento e uma aproximação com os 

alunos e com o professor orientador, aproximação essa que pode despertar o desejo 

de seguir a carreira docente. Também permitiu ao aluno monitor aprimorar suas 

habilidades prática nas técnicas da disciplina em questão, além de uma maior 

bagagem acadêmica após o término do semestre letivo. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

 

A monitoria acadêmica traz contribuições que vão além do aspecto de ganho 

intelectual pessoal do monitor, seja no auxilio dado aos alunos que são monitorados 

e, essencialmente na relação interpessoal de troca de conhecimentos entre o aluno 

monitor, alunos que estão cursando a disciplina e os professores envolvidos 

(MATOSO, 2014).  

A prática da monitoria é uma oportunidade para os discentes aprofundar 

conhecimentos na área específica, desenvolver habilidades à docência e contribuir 

no desenvolvimento de ensino-aprendizagem dos discentes monitorados (ASSIS et 

al, 2006). O fisioterapeuta que atua na área de fisioterapia dermato-funcional pode 

atuar em diversas patologias, como linfedema, estrias, flacidez, obesidade, 

fibroedema gelóide (celulite), queimaduras, no pré e pós-operatório de cirurgia 

plástica, cicatrizes hipertróficas e queloides. Também se tem recursos que são 

utilizados para prevenção e tratamento dessas patologias (MILANI; JOÃO; FARAH, 

2006). 

 

2 BASE TEÓRICA  

 

A lei Federal nº. 5.540, de 28 de novembro de 1968 criou as normas de 

funcionamento do ensino superior. Em seu artigo 41 institui a monitoria acadêmica 



  

 

 

no sistema universitário brasileiro, modalidade de ensino-aprendizagem. Onde o 

aluno monitor desenvolve tarefas ou trabalhos, com o interesse em aprofundar o 

conhecimento em determinada área ou disciplina. Isto se colabora para a extensão, 

ensino e/ou a pesquisa relacionados à disciplina (BRASIL, 1968; BORSATTO et al., 

2006). 

O programa de monitoria proporciona ao monitor a oportunidade de 

desenvolver habilidades para a docência, através da contribuição ensino-

aprendizagem dos alunos monitorados. Além de ser uma atividade extraclasse onde, 

o monitor procura propor medidas que possam amenizar as dificuldades 

identificadas, sob a supervisão do professor responsável pela disciplina 

(BORSATTO et al., 2006). 

Por consequência, a monitoria torna-se uma ferramenta pelo meio do qual o 

estudante potencializa habilidades referentes à docência e o campo da pesquisa, 

contribuindo também com o processo de aprendizagem dos discentes e proporciona 

contato direto entre aluno e monitor, o que o faz compreender sua colaboração no 

processo de aprendizado. (MATOSO, 2014) 

 

3 OBJETIVOS  

 

Este trabalho tem o objetivo de divulgar a experiência vivenciada durante a 

monitoria acadêmica na disciplina “Fisioterapia Dermato-Funcional” do curso de 

Fisioterapia, ofertada para os alunos do 6º período da Universidade Federal de 

Goiás – Regional Jataí, no período de abril a agosto de 2018.  

O programa de Monitoria acadêmica na Regional Jataí tem o objetivo de 

auxiliar o docente em atividades teórico-práticas; contribuir para a formação do aluno 

monitor; melhorar o desempenho dos discentes matriculados na disciplina; socializar 

os resultados destas ações junto à comunidade científica e geral colaborar para a 

melhoria da qualidade de ensino na Universidade; ajudar no aprendizado, troca de 

conhecimentos e à interação entre monitores, orientadores e alunos atendidos na 

Monitoria acadêmica. 

 

4 METODOLOGIA  

 



  

 

 

Trata-se de um relato de experiência vivenciado por duas acadêmicas do 

curso de Fisioterapia onde desenvolveram atividades de monitoria na disciplina 

“Fisioterapia Dermato-Funcional”, no âmbito do Programa de Monitoria da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. As atividades executadas foram 

com carga horária de 12 horas semanais, conforme previsto pela Resolução CEPEC 

nº 1418/2016. Ocorreu durante os meses de abril a agosto de 2018, e foram 

assistidos pela monitoria aproximadamente 30 alunos e uma professora 

doutora/orientadora. As atividades da monitoria foram desenvolvidas na Clínica 

Escola de Fisioterapia, acompanhamento e participação das aulas teóricas e 

praticas. 

 

5  RELATO DE EXPERIÊNCIA (RESULTADOS/DISCUSSÃO) 

 

 O programa de monitoria desenvolve promoção de aprendizagens, baseadas 

na memorização de conteúdos que são trabalhados durante as monitorias. É uma 

experiência onde se desenvolve mais comprometimento e autonomia em relação à 

aprendizagem. Vivenciando-se momentos onde, monitores, alunos monitorados e 

professores aprendem juntos (FRIZON, 2016). 

Buscando maior aproximação dos alunos, vínculo e auxílio mútuo, as 

atividades da monitoria começaram com a apresentação das monitoras da disciplina, 

o que proporcionou aos discentes liberdades para tirar dúvidas tanto presenciais 

como também à possibilidade de tirá-las por meio das redes sociais. 

As atividades desenvolvidas pelo monitor exige uma postura ética nas 

diversas situações que podem surgir, para assim, manter uma relação de troca de 

conhecimentos, onde se cria um vinculo que proporciona a confiança, alcançando os 

objetivos enquanto discentes. Quando se tem a experiência de participar das aulas 

como monitores, se vê a diferença do aprendizado que se conquista durante o 

período. Ensinar juntamente com o professor orientador melhora o desempenho 

tanto profissional quanto pessoal e desenvolve o interesse nas atividades de 

pesquisas e extensão. 

No curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, 

a disciplina de Fisioterapia Dermato-Funcional é ofertada no 6º período e conta com 

a carga horária de 64 horas/aula, sendo 32 horas de atividades práticas e 32 horas 

de aulas teóricas. O processo para a seleção do monitor se deu através da 



  

 

 

aplicação de uma prova com questões referentes ao conteúdo teórico/prático da 

disciplina; o aluno que obteve o melhor desempenho foi classificado. 

 O fato de ser uma disciplina que demanda muitas dúvidas nas aulas práticas, 

a presença do monitor auxilia o professor orientador e facilita o processo de 

aprendizagem já que o intuito do monitor é esclarecer duvidas e transmitir conteúdos 

que não foram compreendidos pelos discentes. 

 A experiência como monitoras possibilita aumento nas relações com alunos 

de outros períodos, através da troca de experiências, dando um desfecho positivo e 

satisfatório durante o semestre; ajudando a diminuir dúvidas que surgem durante as 

aulas. O contato com a monitoria, principalmente nas aulas práticas, se faz rever 

técnicas e detalhes que haviam passados despercebidos quando cursado a matéria 

como apenas discentes, isso se faz abranger mais o conhecimento e contribui para 

um futuro melhor como profissional. 

 Pode-se perceber que participar do aprimoramento de conhecimento dos 

alunos, proporciona uma experiência da qual não se esquece. Tanto no processo 

aprendizagem como pessoal, pois a prática ajuda a manter essas relações de forma 

mais facilitada. Participar do programa de monitoria o faz mais responsável e 

compromissado com o ensino, vendo de perto, através da vivência.  

 

6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

São atribuições do monitor, identificar as dificuldades ocorridas em sala de 

aula e a proposição de medidas para amenizá-las. A elaboração de estratégias 

proporciona o estímulo para a interação entre o monitor, os alunos monitorados e o 

professor orientador da disciplina. Auxiliar os alunos nas tarefas a serem 

desenvolvidas, tanto teóricas quanto práticas, melhoram o desempenho, além de 

possibilitar a proximidade com atividades relativas à docência.  

Com isso, vemos a importância da proposta de ensino monitorial, 

possibilitando uma melhor qualidade na construção de aprendizagem da 

universidade. 
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Palavras-chave: Ensinamentos. Aprendizagem. Cálculo I. 
 
1 Introdução / Justificativa 

Na cidade de Jataí-GO, está situada a Universidade Federal de Jataí (UFJ), 

que oferece mais de 25 cursos de graduação e alguns de mestrado e doutorado.  A 

disciplina de Cálculo l, é ofertada no primeiro período para a maioria dos cursos da 

universidade e engloba um grande número de alunos. Sendo assim, é de 

fundamental importância um programa de monitoria para esta disciplina, 

ocasionando aos alunos um acompanhamento extraclasse, ou seja, além de estudar 

com o professor da disciplina em sala de aula, o aluno tem a oportunidade de 

estudar também com um monitor da disciplina, possibilitando maior aprendizagem 

aos estudantes e uma experiência significante para o monitor.  

A disciplina é ministrada usando-se como principais referências os livros, 

“Cálculo Com Geometria Analítica” Leithold (), “Um Curso De Cálculo” Guidorizzi () e 

“Cálculo” Thomas (). O cálculo de funções de uma variável real é uma disciplina que 

aborda conteúdos que transformados em conhecimentos para os alunos, servirá de 

base para praticamente toda a graduação e até mesmo para o resto da vida. 

Contudo, devido ao fato dos alunos ingressantes possuírem muitas 

deficiências em matemática básica, decorrente de um ensino fundamental e de um 

ensino médio bastante irregular, os alunos têm muitas dificuldades no entendimento 

dos conceitos de Cálculo I. Neste contexto, é extremamente proveitoso a realização 
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mailto:gracekelly.83@hotmail.com


de um programa de monitoria desta disciplina, pois, é importante que os alunos 

ingressantes possam ter alguém que corrija seus exercícios, tire suas dúvidas e 

explique os conteúdos vistos em sala de aula.  

 

2 BASE TEÓRICA 

Um aluno pode procurar a monitoria quando deseja tirar suas dúvidas em 

conteúdos vistos em sala de aula e que não foram compreendidos. Também serve 

como reforço, no caso da procura para sanar dúvidas em listas de exercícios. Um 

monitor, segundo Nascimento, Silva e Souza (2010) “é o graduando que auxilia o 

professor orientador e os estudantes em dificuldades nas matérias específicas 

trabalhadas em sala de aula”. 

Os autores Bezerra, Araújo e Borges (2008) falam sobre a importância da 

monitoria tanto no desempenho dos alunos quanto para o conhecimento do monitor: 
para melhorar o processo ensino-aprendizagem, e uma melhor 
compreensão dos objetivos e da importância das disciplinas [...], além do 
mais, tem auxiliado a desenvolver no que diz respeito ao monitor, tanto no 
âmbito pessoal, melhorando o seu relacionamento com os demais alunos, 
quanto no profissional, proporcionando um maior conhecimento dos 
conteúdos inerentes a disciplina. (BEZERRA; ARAÚJO; BORGES, 2008, p. 
04). 
 

 Podemos concluir que o aluno sai ganhando com a monitoria independente 

se for um aluno que procura pela monitoria ou se for um monitor. Se ele for um 

aluno, tem a oportunidade de sanar as suas dúvidas e se for um monitor, também 

aprende, pois ao ensinar, terá que se preparar para fazer as explicações para os 

alunos os procuram. 

  

3 OBJETIVOS   

 A monitoria da disciplina Cálculo de Funções de uma Variável Real tem como 

objetivos: 

● reduzir ou até mesmo sanar as dúvidas dos estudantes realizando 

atendimentos semanais; 

● facilitar o entendimento do conteúdo por parte dos alunos; 

● incentivar os alunos a formarem grupos de estudo; 

● auxiliar o professor orientador. 

 
4 METODOLOGIA  



 Inicialmente foi realizada uma reunião com a professora orientadora, em que 

traçamos o nosso plano de trabalho para o semestre. Nesta reunião decidimos como 

seriam divididos os horários de monitoria, como ela seria desenvolvida. Ficou 

acordado que sempre que houvesse necessidade, haveriam encontros semanais 

para auxílios de dúvidas e também para planejarmos as atividades da semana. Na 

carga horária disponível, também foi disponibilizado duas horas semanais para que 

o aluno bolsista pudesse estudar (teoria, listas de exercícios, etc), com o objetivo de 

preparar-se para atender dignamente os estudantes.  

Na primeira e segunda semana, agendamos os atendimentos no laboratório 

denominado Centro de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática (CEPEM) 

localizado no Bloco 5, e, a partir da terceira semana, os atendimentos foram 

realizados nas seguintes salas 1, 6, e 8, do Centro de Aulas 1 (C1), Campus Jatobá. 

Foi disponibilizado para auxiliar os alunos um total de 10 horas semanais, sendo 

estas, divididas em três dias: Segunda-feira das 12:00 às 15:30 e 17:30  às 19:30, 

Terça-feira das 12:00 às 15:30 e Quinta-feira das 17:00 às 19:30. 

Quando não havia procura pelos alunos, o monitor ocupava o tempo 

auxiliando o professor orientador em atividades relacionadas à correção de 

trabalhos, ou outros tipos de avaliações.  

  

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA  
Apesar da grande importância que a monitoria tem para os cursos de 

graduação, pudemos perceber que a procura foi muito baixa, como podemos ver no 

gráfico abaixo: 

Figura 1 – Frequência de alunos da monitoria 



 
Fonte: Gráfico criado pelo próprio autor. 

Observação: Na 7ª semana não houve monitoria, devido à greve dos caminhoneiros 

     At. = atendimento. 
 

Como podemos observar, a procura pelos alunos está disposta 

semanalmente. Conforme foi colocado na metodologia, foram disponibilizados três 

dias para os atendimentos, podendo ser que o mesmo aluno frequentou a monitoria 

uma, duas ou três dias na semana. Se juntarmos este fato com o de que a monitoria 

foi exposta para mais de 7 cursos diferentes, podemos afirmar que a procura foi bem 

pequena.  

Foi possível notar que os alunos tiveram maiores dificuldades nos primeiros 

conteúdos, como por exemplo: funções afins e quadráticas, que se tratavam de 

problemas mais complexos. Quando adquiriram uma bagagem, praticando, 

resolvendo exercícios, apresentaram uma melhora no aspecto de convicção, no 

sentido do que estavam fazendo, obtendo cada vez mais habilidades, não só no 

conteúdo de funções como nos outros também. 

 Foi proposto para o monitor, que o mesmo ministrasse uma revisão de 

conteúdos sugeridos pela professora de Cálculo I do curso de matemática, porém os 

alunos não compareceram, em consequência, esta metodologia não teve 

continuidade.  
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Apesar da baixa procura, pode-se proferir que as notas aumentaram, 

principalmente daqueles alunos que procuraram a monitoria. Pudemos notar 

também, que a monitoria atinge secundariamente os alunos que não comparecem 

na mesma, pois de alguma forma, esses alunos são amigos daqueles que vão na 

monitoria, os quais passam os ensinamentos adquiridos no programa.  

 
6 Conclusão  

Num contexto geral, a monitoria é relevante e fundamental, tanto para o 

estudante quanto para o monitor em si, pois possibilita a troca de experiências, 

fazendo com que o monitor não só ensine, mas também aprenda bastante com os 

alunos. Com toda certeza a monitoria cumpriu o seu maior objetivo, que é minimizar 

as dúvidas, concomitantemente ajudando os alunos a se saírem melhor nas 

avaliações.  

Posso dizer também, por experiência própria, que também sou um aluno que 

frequenta monitorias de outras matérias, como por exemplo: fitopatologia II, que 

pude aprimorar e consolidar meus conhecimentos adquiridos em sala de aula, 

possibilitando um aumento de minhas notas, o que foi concretizado a partir do 

momento em que recebi minhas avaliações corrigidas.  
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CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA DE ANATOMIA HUMANA NO 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM DISCENTE 
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Resumo: No Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ), a 

disciplina Anatomia Humana é ofertada nos dois primeiros períodos do curso. A 

monitoria da disciplina foi ofertada no Laboratório de Anatomia Humana 

localizada no Campus Cidade Universitária, em Jataí para acadêmicos do 

primeiro período deste curso. Foi desenvolvida no período de março a 

setembro de 2018. Este trabalho visa relatar a experiência das atividades de 

monitoria acadêmica realizadas na disciplina de Anatomia Humana do curso de 

Medicina da Universidade Federal de Jataí. Foi percebido grande adesão dos 

alunos nos processos de monitoria, o que mostra interesse no aprendizado da 

disciplina. Com a monitoria os estudantes dispunham de mais tempo para rever 

as peças e repetirem o que foi visto na aula teórica e prática, constituindo um 

tipo de amparo na construção do aprendizado dos acadêmicos. Dessa forma, 

com a retirada das dúvidas e maior constância na repetição dos conteúdos a 

fixação do conhecimento torna-se mais fácil. 

JUSTIFICATIVA/ 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  
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considerada como uma estratégia de apoio ao ensino na qual os estudantes 

mais adiantados nos programas de formação acadêmica colaboram no 

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 

possam surgir. (SILVEIRA E SALES, 2016). Com a monitoria, os alunos têm 

uma oportunidade a mais de estudarem o que foi ministrado em aula pelo(a) 

docente da disciplina. Além disso, assim como os discentes monitorados, o 

monitor também é um aluno que já vivenciou de forma semelhante as 

dificuldades com que os primeiros passam, estando mais próximos dos alunos 

devido à vivência adquirida.  Diante do exposto, percebe-se que a utilização da 

monitoria se mostra vantajosa, pois é um importante fator de aprendizado. 

 

OBJETIVOS  

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

monitora da disciplina de Anatomia Humana, as contribuições da monitoria no 

processo de aprendizagem de alunos e monitores. 

 

METODOLOGIA  

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

demonstra a atuação da aluna de Medicina como monitora da disciplina de 

Anatomia Humana do próprio curso. Todas as atividades de monitoria 

ocorreram no Laboratório de Anatomia Humana e Comparativa da 

Universidade Federal de Jataí (UFJ), Campus Cidade Universitária, para 

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

desenvolvida no período de março a julho de 2018, juntamente com outros dois 

monitores do mesmo curso. As monitorias foram ministradas quinzenalmente 

com horários flexíveis a fim de conciliar os horários disponíveis dos alunos e 

dos monitores. Os agendamentos foram feitos diretamente com a técnica do 



laboratório que permanecia no local a fim de auxiliar os monitores para o 

correto andamento das atividades.  

As monitorias foram conduzidas baseadas na exposição das peças 

anatômicas naturais e sintéticas e suas reforço com relação à utilização das 

nomenclaturas corretas, e no esclarecimento de dúvidas prévias trazidas pelos 

próprios alunos ou fruto das discussões durante as atividades. Além disso, 

aplicativos de comunicação foram essenciais para o acesso dos alunos aos 

monitores durante os períodos que não abrangiam a monitoria no laboratório. 

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. Foram necessários momentos de estudo e preparação 

previamente às monitorias, por meio do 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 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. 

 

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 contribui 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. 

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 nos 

processos de monitoria realizados e nos períodos entre as monitorias com as 

peças anatômicas, os monitores foram requisitados pelos discentes via 

aplicativos de comunicação para sanarem suas dúvidas. Assim, os alunos que 

comparecem a monitoria têm mais tempo de estudo com as peças anatômicas 

e, consequentemente, tem maior probabilidade de atingirem desempenhos 

mais satisfatórios nas avaliações em relação aos alunos que não frequentam. É 

importante ressaltar que as solicitações de monitorias foram mais frequentes 

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 conteúdos. Com a 

experiência vivenciada, também foi possível observar benefícios com relação 

aos monitores, uma vez que a atuação frente à outros alunos auxilia ainda na 

desenvoltura do monitor, estímulo à capacidade criativa e interesse pela prática 

docente, além de melhora nas relações interpessoais como os demais colegas. 



 

CONCLUSÕES 

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

auxílio aos acadêmicos do curso de Medicina da UFJ, que favorece a 

aprendizagem com melhor aproveitamento dos estudos. Com ela, é possível 

que haja maior compreensão dos conteúdos ensinados pela docente da 

disciplina nas aulas teóricas e práticas, associada ao esclarecimento das 

dúvidas trazidas pelos alunos.  

A monitoria permite que os discentes tenham mais contato com as peças 

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

conhecimento. Dessa forma, a frequência nas monitorias deve ser 

constantemente valorizada 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, contribuindo para sua formação profissional.   
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A disciplina Fisioterapia Aplicada a Neurologia, possui uma carga horária de 96 

horas, distribuídas em aulas teóricas e práticas (PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO, 2011). Nas aulas teóricas são utilizados metodologias diversificadas com 

didática atual e as aulas práticas são realizadas por meio de demonstrações de 

manuseios, técnicas, mobilizações feitas pela docente com os materiais disponíveis 

na Clínica Escola de Fisioterapia. Como são muitas técnicas e muito importante a 

presença do aluno nas aulas. 

A monitoria é uma estratégia de ensino que é respaldada em lei, ela aperfeiçoa 

o aprendizado dos acadêmicos na graduação, por meio da atuação de monitores em 

práticas e experiências pedagógicas. Permitindo o graduando ter mais autonomia 

perante o conhecimento, assumindo, com maior responsabilidade, o compromisso de 

investir em sua formação além de estimular a docência (MENDES et al., 2018). Sendo 

uma forma dos alunos aperfeiçoarem as técnicas ensinadas em aula.

O desempenho positivo do aluno na disciplina é influenciada por diversos 

fatores dentre eles a se destacar é a frequência nas aulas e nas monitorias. 

Acreditamos que uma menor participação consequentemente faz com que o 

rendimento seja menor, sendo de suma importância analisar e relacionar o  

 

2 BASE TEÓRICA 

____________________ 
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desempenho desses alunos, para ter um feedback da metodologia utilizada durante 

as aulas. 

No Brasil a monitoria, foi instituída oficialmente através da Lei BR nº 5540/68, 

onde no artigo 41 dispõe que as universidades devem criar os programas de monitoria 

para alunos do curso de graduação. Bem como os alunos deverão passar por um 

processo seletivo para mostrar as capacidades para serem monitores. Já na Lei BR 

nº 9.394/94, no artigo 84 diz que os alunos podem aproveitar as tarefas de ensino e 

pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo 

com seu rendimento e seu plano de estudos (MENDES et al., 2018). 

As atividades de monitoria dizem respeito a uma ação extraclasse que busca 

resgatar as dificuldades ocorridas em sala de aula e propor medidas capazes de 

amenizá-las. O trabalho de monitoria sob esse enfoque pode ser compreendido como 

uma atividade de apoio discente ao processo de ensino e aprendizagem. Porém 

partindo de uma perspectiva de trabalho em equipe, através de uma atividade 

realizada concomitantemente com o trabalho do professor em sala de aula requerendo 

assim, uma participação mais ativa e colaborativa (LINS et al., 2009). 

No artigo 13 do Regulamento do Programa de Monitoria dos Cursos de 

Graduação da Universidade Federal de Goiás/ Resolução - CEPEC Nº 1418 (2016), 

aborda as atribuições do monitor, que são: desenvolver o Plano de Trabalho 

elaborado em conjunto com o professor orientador; auxiliar os estudantes que estejam 

apresentando baixo rendimento na aprendizagem da disciplina; auxiliar o professor 

orientador nas tarefas didático-científicas; cumprir a carga horária semanal de  12 

horas e preencher, junto com o professor orientador, o relatório final de monitoria.  

A fisioterapia neurológica desempenha um importante papel na recuperação da 

capacidade funcional, tornando o indivíduo mais independente possível. Para um 

tratamento fisioterapêutico eficaz para cada caso clínico é preciso ter um bom 

conhecimento do sistema nervoso e uma boa avaliação funcional. Dessa forma, o 

fisioterapeuta procura identificar a patologia apresentada pelo paciente, conhecer os 

efeitos das lesões no sistema nervoso, bem como definir os recursos adequados para 

a sua intervenção e reabilitação (LIN et al., 2015). 

A avaliação do discente se dá pela definição de notas (valor numérico) segundo 

o desempenho nas provas teórico/práticas e trabalhos. Essa forma de avaliação foca 

o julgamento do rendimento do discente, com o objetivo de classificar e selecionar 



 

aqueles que estão aptos a prosseguir no curso, várias situações podem influenciar no 

desempenho e uma delas é a frequência dos alunos nas aulas (ARAÚJO et al., 2013). 

 

3 OBJETIVO 

Relacionar a frequência dos discentes nas aulas da disciplina de Fisioterapia 

Aplicada a Neurologia, ofertada pelo Curso de Fisioterapia da Universidade Federal 

de Goiás – Regional Jataí, e o rendimento dos mesmos na matéria. 

 

4 METODOLOGIA  

O período da monitoria ocorreu durante o primeiro semestre de 2018. As 

atividades foram realizadas na Clínica Escola de Fisioterapia, foram feitos o 

acompanhamento das aulas e monitorias para os discentes. Na disciplina tinham 33 

alunos matriculados.  

Os dados foram divididos em 4 grupos das seguintes médias: 6,0 a 6,9; 7,0 a 

7,9; 8,0 a 8,9 e 9,0 a 10,0. Os dados foram analisados a partir da planilha de notas, a 

análise foi detalhada pelas variáveis número de alunos, media final e total de faltas. A 

análise estatística descritiva, assim como o gráfico foram feitas com auxílio do 

software Microsoft Excel 2013.     

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No gráfico 1 observamos o total de alunos, e o total de faltas por grupo de 

médias. O grupo que obteve um total maior de número de faltas foram com 8,0 a 8,9 

de média. Em seguida, os que ficaram com o segundo maior número de faltas foram 

com média 7,0 a 7,9. Cinco alunos tiveram 38 faltas e suas respectivas médias foram 

as mais baixas entre 6,0 a 6,9, e sete alunos que faltaram menos ficaram com as 

médias maiores entre 9,0 e 10,0. 



 

 

Gráfico 1 – Número de alunos, notas e faltas da disciplina de Fisioterapia Aplicada Neurologia. 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. 

 

 O número de faltas demonstra o empenho do estudante em acompanhar a 

disciplina, podendo ser considerada dessa maneira como uma forma para qualificar 

seu esforço.  

Nogueira et al (2013) traz em seu estudo, que identificou os fatores que podem 

influenciar a aprendizagem, como: número de faltas, idade e gênero em discentes de 

ciências contábeis do período noturno de uma instituição de ensino superior localizada 

no Estado do Paraná. Foi identificado que os acadêmicos que tiveram mais faltas, 

obtiveram um menor desempenho acadêmico, corroborando com parte dos nossos 

resultados. 

Em um estudo descritivo e quantitativo de Araújo et al (2013), realizado com 

dados secundários obtidos junto à Instituições de Ensino Superior de 2001 a 2009, 

teve como resultado em relação a frequência às aulas, quando um maior número de 

faltas, há uma ampliação na nota final de cada disciplina. Dentre os possíveis fatores 

explicativos para esse resultado contraditório, um deles é que mesmo com as faltas, 

o aluno, pelo grau de maturidade ou pela experiência consegue obter uma melhor 

nota. Podendo ser explicado também em nosso estudo, pois um dos nossos 

resultados foram parecidos.   

 

6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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 Diante do exposto, concluímos que o desempenho acadêmico pode ser 

influenciado por vários fatores. Quando se falta mais as notas são menores. Porém, 

não obrigatoriamente as faltas justificam seu desempenho, como comprovando que 

cada um tem seu melhor método de aprendizado.  
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 RELATO E ANÁLISE CRÍTICA DA MONITORIA DE CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA

GERAL DO ESTADO 1

TEIXEIRA, Leonardo Evaristo2

Palavras-chave: Ciência Política. Teoria Geral do Estado. Pensamento político.

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

A finalidade  do  presente  resumo  é  relatar  minimamente  as  experiências

vivenciadas  no  âmbito  de  duas  monitorias  ministradas  pela  Profa.  Helga  Maria

Martins de Paula no Curso de Direito da Universidade Federal de Goiás/Jataí, quais

sejam,  as  disciplinas  de  Ciência  Política  e  Teoria  Geral  do  Estado  ministradas,

respectivamente, nos semestres 2018/1 e 2018/2 (esta ainda em andamento). 

Em ambas disciplinas o discente Leonardo Evaristo Teixeira pôde auxiliar os

alunos com baixo rendimento – mas não só – a partir de “plantões de dúvidas” e no

auxílio à docente durante as aulas ministradas. Em especial,  destaca-se que, na

disciplina de Ciência Política, a participação do discente nas aulas e nos plantões

possibilitou que os alunos tivessem uma melhor compreensão da disciplina, isso

porque, a referida disciplina é tida como uma propedêutica abstrata durante o curso

de graduação o que dificulta bastante a compreensão deles em relação a disciplina. 

O papel do monitor foi fundamental ao facilitar e expor modos diversos de

compreensão por meio de casos concretos no campo social e jurídico. O que, por

seu turno, possibilitou a fixação do conteúdo para a compreensão, cuja necessidade

é  fulcral  uma  vez  que  a  disciplina  de  Ciência  Política  dá  uma  continuidade  a

disciplina de Teoria Geral do Estado e a todo arcabouço vinculativo entre direito,

política e Estado.

2 BASE TEÓRICA

1Resumo revisado pela Profa. Dra. Helga Maria Martins de Paula.

2Bolsista de Monitoria de Ciência Política e Teoria Geral do Estado da Universidade Federal 
de Goiás/Jataí (UFG/REJ), Curso de Direito da Unidade Acadêmica Especial de Sociais 
Aplicadas. leonardoevaristoteixeira@hotmail.com



A base teórica da disciplina situa-se na própria importância das disciplinas na

grade curricular do curso trabalhando-se com autores clássicos e contemporâneos

que são das disciplinas de Ciência Política e Teoria Geral do Estado por possuírem

uma  linha  de  raciocínio  contínua,  situada  historicamente  e  com  recortes

epistemológicos  diversos,  que  embora  divergentes,  representam  a  tradição  do

pensamento  clássico  (Aristóteles/Maquiavel),  da  razão  iluminista/contratualistas

(Hobbes, Rousseau, Locke), do pensamento moderno (Chauí, Clastres, Bonavides),

além do pensamento crítico que parte das epistemologias do sul (Dussel, Lacerda,

Mascaro, Luxemburgo). 

3 OBJETIVOS

A pesquisa tem como objetivo realizar relatos das experiências a partir das

atividades desenvolvidas na monitoria de Ciência Política e Teoria Geral do Estado,

por meio do auxílio à docente nas aulas ministradas e no auxílio aos discentes com

baixo rendimento, no denominado “plantão de dúvidas”. 

4 METODOLOGIA

Ao longo da monitoria tanto de Ciência Política quanto de Teoria Geral do

Estado  foi  possível  realizar  as  seguintes  metodologias  didáticas-pedagógicas:

plantão de dúvidas aos discentes com baixo rendimento, aula expositiva de revisão

para a prova, participação e instigação de participação dos discentes na aula e nas

metodologias  pedagógicas  que  foram  realizadas  e,  por  fim,  aula  expositiva  do

monitor sob supervisão da docente. 

Isso porque o pensamento crítico que se adota na exposição das aulas parte-

se da

[...] educação libertadora, problematizadora, [que] já não pode ser o ato de depositar,
ou  de  narrar,  ou  de  transferir,  ou  de  transmitir  “conhecimentos”  e  valores  aos
educandos,  meros  pacientes,  à  maneira  da  educação  “bancária”,  mas  um  ato
cognoscente. Como situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de
ser  o  término  do  ato  cognoscente  de  um sujeito,  é  o  mediatizador  de  sujeitos
cognoscentes,  educador,  de  um  lado,  educandos,  de  outro,  a  educação
problematizadora  coloca,  desde  logo,  a  exigência  da  superação  da  contradição
educador-educandos. Sem esta, não é possível a relação dialógica, indispensável à
cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível.
(Freire, Paulo. 1987. p 39)

Assim visa a metodologia das referidas disciplinas aqui expostas.



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA

No  âmbito  da  disciplina  de  Ciência  Política,  durante  as  reuniões  com  a

professora-orientadora,  ficou estabelecido de o monitor acompanhar as aulas da

referida  disciplina  e  auxiliar  os  discentes,  em  especial,  aqueles  com  baixo

rendimento, por meio dos “plantões de dúvidas”.

Assim sendo, durante a participação do monitor nas aulas, este auxiliou nas

atividades didático-pedagógicas realizadas por meio de intervenções que situavam

as  teorias,  apresentadas  pela  docente,  e  as  exemplificavam  de  forma  que  os

discentes, que ainda estão tendo seus primeiros contatos com o curso de direito,

iriam se familiarizando com o conteúdo.

Cronologicamente, nessa disciplina foi trabalhado inicialmente com a leitura

clássica da Ciência Política, com fundamento na obra de Aristóteles, a fim de se

discutir Grécia, política, herança e história do pensamento político – enquanto início

de uma tradição: do helenismo, que culminou posteriormente no eurocentrismo.

Não só foi feita uma leitura de Aristóteles, mas uma leitura crítica, situando-o

em seu devido espaço-tempo a fim de evitar possíveis anacronismos de sua leitura.

Nesse sentido, foi  realizado uma dinâmica em sala para que fosse demonstrado

como a leitura de Aristóteles é tida como anacrônica por meio da leitura de uma

parte da obra  A Política de Aristóteles, o qual os discentes iriam falando palavras-

chaves  do  texto  e  explicavam  o  porquê  da  palavra  escolhida.  A  dinâmica

demonstrou que a explicação dada na escolha das palavras possuía distorções do

sentido empregado por Aristóteles, uma vez que as compreensões permeavam de

preceitos próprios da modernidade e do liberalismo, portanto.

Em continuidade, foi discutido em sala ainda o texto a Invenção da política,

de Marilena Chauí, o qual se questionou com o texto o caráter hegemônico que se

dá na filosofia e na teoria política ao consolidar a política como invenção grega.

Nessa  perspectiva  discutiu-se  também  o  texto  de  Pierre  Clastres,  A Sociedade

Contra  o  Estado,  que  se  distancia  de  uma  visão  Ocidental  das  formas  de

organizações políticas, sociais e interpessoais. 

A discussão demonstrou que a teoria política é fundamentada a partir de uma

visão  totalizadora,  hegemônica  e  eurocêntrica  das  formas  de  sociabilidade  e

políticas.  O que dessa forma descontrói  a  ideia de que os gregos inventaram a

política, sob a perspectiva helenista e, posteriormente, dissolvida no eurocentrismo,



para demonstrar que as sociedades originárias, por exemplo, possuem formas de

sociabilidade tão  complexas quanto das ocidentais,  embora não são tidas  como

válidas aos padrões que “esse mundo” impõe. 

Posteriormente,  trabalhou-se  com  Maquiavel,  em  O  Príncipe;  Thomas

Hobbes, em  O Leviatã; John Locke¸ em o  Segundo Tratado do Governos Civil; e

Jean Jacques Rousseau¸ em Do contrato social. Quase todos esses autores, exceto

o primeiro, foram trabalhados em suas visões contratualistas, demonstrando o quão

presente estão os seus fundamentos, seja no direito civil, na teoria constitucional ou

nas próprias formas de organização e estruturação do Estado Moderno:  no  que

tange à representatividade, propriedade, liberdade e povo. 

Ao  finalizar  esse  histórico  de  uma  teoria  política  ocidental,  entrou-se  no

módulo que trabalharia com estudos latino-americanos sobre a teoria política, o qual

discutiu-se  as  20 Teses de Política,  de  Enrique Dussel.  Sobre  essa temática,  o

monitor pôde ministrar uma aula supervisionada pela professora-orientadora, o qual

discorreu  toda  a  trajetória  do  pensamento  latino-americano  que  é  apontado  por

Dussel,  principalmente, ao questionar a visão moderna consolidada de Hegel ao

expressar que: a visão eurocêntrica de constituir a Europa enquanto centro e fim da

história universal, exclui a América e a África (DUSSEL; 1992; p. 17). Dussel em

suas Teses aponta uma possibilidade de mudança de emancipação e superação por

meio de rupturas com o passado colonial:  o que demonstra uma nova forma de

fazer política, embora com a presença dos historicamente oprimidos.

Por  outro  lado,  no  âmbito  da  disciplina  de  Teoria  Geral  do  Estado,  que

encontra-se  em  andamento  no  semestre  de  2018/2,  o  monitor  e  a  professora-

orientadora  decidiram  manter  os  mesmos  padrões  adotados  nas  disciplinas  de

Ciência Política em detrimento do bom rendimento e aprendizado da turma. 

Isso  porque,  de  certa  forma,  a  disciplina  de  Teoria  Geral  do  Estado  dá

continuidade  ao  que  foi  discutido  na  disciplinar  anterior,  embora  de  forma mais

específica e analítica: ao se discutir conceitos categorias chaves, como soberania,

nação, Estado (moderno),  povo, território,  Estado Nacional,  Estado Plurinacional,

formas de Estados, etc.

Até o presente momento tem sido feito a discussão da concepção tradicional

de “Nação” e “Estado”, envolvendo as categorias “povo” e “território”, o qual tem

como pano de fundo o “Estado-nacional” (ou uni-nacional). E as contrastando com a

insurgente categoria do século XXI de “Estado Plurinacional”, o qual, por sua vez,



reconstrói  não  só  semanticamente  as  categorias  aqui  expressas  anteriormente,

incluindo em sua acepção o povo num sentido amplo – aqueles que historicamente

foram oprimidos.

Ante a tais relatos, afirma-se que as monitorias em Ciência Política e Teoria

Geral  do  Estado  proporcionaram  uma  visão  ampla  da  tradição  do  pensamento

político clássico e sua respectiva quebra ante as teorias críticas decoloniais,  por

exemplo.  Sendo  que  o  papel  da  monitoria,  nesse  percurso,  foi  possibilitar  os

discentes na fixação e aprendizagem por meio dos “plantões de dúvidas”, do auxílio

em sala de aula, na aula ministrada sob a supervisão da professora-orientadora, e

também no auxílio no desenvolvimento das dinâmicas didático-pedagógicas. 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença do monitor nas disciplinas de Ciência Política e Teoria Geral do

Estado proporcionou uma efetiva construção de formas didático-pedagógicas o qual

os discentes tiveram a oportunidade de entender teoricamente a existência de uma

tradição hegemônica do pensamento político – seja na Ciência Política ou na Teoria

do Estado – e o contraste contra hegemônico dessa tradição, fundando nas teorias

críticas, em especial, latino-americanas. 

E isso foi possível por meio de uma parceria entre a professora-orientadora e

o monitor em trabalharem juntos na perspectiva pedagógica-crítica, como já dito, por

meio da participação do monitor em aula, “plantões de dúvidas”,  aula ministrada

pelo monitor supervisionada pela professora, dentre outras. 
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IMPORTÂNCIA DA MONITORIA DE ANATOMIA VETERINÁRIA NO 
APRENDIZADO DE DISCENTES1 

                                           
VALÉRIO, Leonardo Primila2; HELRIGLE, Carla3; REZENDE, Paulo Fernando 

Zaiden3; FERRAZ, Henrique Trevizoli4; FONTANA, Cássio Aparecido Pereira4 
 

Palavras-chave: Anatomia Veterinária. Importância. Monitoria. Aprendizado. 
                                                           

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
   A Medicina Veterinária é uma área de extensa atuação no campo da saúde 

animal e muitos dos formados trabalham com clínica ou cirurgia. Desse modo, é 

notório a importância de se conhecer Anatomia Veterinária, pois assim o profissional 

diminui a chance de erros em avaliações semiológicas ou ainda em algum momento 

operatório (GARDNER, 1971 apud WERNER, 2017). 

 Porém, é comum os estudantes de Anatomia Veterinária terem dificuldades 

com o conteúdo. Por isso, muitas instituições de ensino superior usam o método de 

monitoria, que é um conjunto de práticas pedagógicas aplicadas para assistência ao 

aluno monitorado (FONTANA, 2016). 

  O projeto de monitoria na área de Anatomia Veterinária na Universidade 

Federal de Goiás, Regional Jataí, tem mostrado resultados satisfatórios para o 

ensino/aprendizagem das disciplinas da área, aliado à assiduidade dos estudantes 

nas monitorias (PEREIRA, 2017). 
 

2 BASE TEÓRICA 
O ensino da anatomia nos cursos de Medicina Veterinária é feito logo nos 

primeiros semestres da graduação, sendo de extrema importância para os alunos 

durante a vida acadêmica e sua formação como Médico Veterinário, devendo os 

mesmos conhecerem minuciosamente a anatomia de diferentes espécies de animais. 

                                                           

1 Resumo revisado pelo Orientador de monitoria Cássio Aparecido Pereira Fontana, no componente 
curricular Anatomia Veterinária I. 

2 Discente monitor de Anatomia Veterinária I da Universidade Federal de Goiás (UFG), Medicina 
Veterinária. leonardoprimila2@gmail.com. 

3 Técnicos do Laboratório de Anatomia Veterinária da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
lanvetufg@gmail.com. 

4 Professores Doutores em Medicina Veterinária, docentes de Anatomia Veterinária da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). lanvetufg@gmail.com.  



Isso implica em uma maior complexidade no aprendizado. Assim, as dificuldades e 

desestímulos comumente apresentados por estudantes de Anatomia Veterinária 

estão relacionados à extensa gama de termos anatômicos e à falta de assimilação do 

conteúdo (SILVA, 2015; WERNER, 2017). 

O programa de monitoria é uma proposta de ensino pedagógico que tem como 

objetivo auxiliar os estudantes e, no âmbito de Anatomia Veterinária, facilitar o estudo 

teórico-prático da disciplina. Assim, a monitoria, em sua totalidade, segundo Frison 

(2016), é um meio no qual se estimula os estudantes para melhor desempenho destes, 

buscado pelas instituições de ensino superior, sendo que a prática dessa estratégia 

vem crescendo nas universidades (LINS et al., 2009) e, fazer com que o aluno seja 

capaz de perceber a interdisciplinaridade oferecida (GONÇALVES & BOLDRINI, 

2011). 

A monitoria é ministrada por um aluno monitor que já cursou as disciplinas da 

área. O mesmo, por meio das monitorias, desenvolve-se para aperfeiçoamento 

pessoal como futuro profissional, tendo a oportunidade de ministrar o conteúdo como 

monitor, fortalecendo sua didática e melhorando a própria capacitação na área em 

que se deseja atuar, além de colaborar com o aprendizado e nivelamento dos 

estudantes (BRANCO JÚNIOR et al., 2018). 

 

3 OBJETIVOS 
Objetivou-se com o presente trabalho levantar dados sobre o conhecimento 

dos alunos antes e após o contato com as disciplinas da área de Anatomia Veterinária, 

considerando-se à frequência dos mesmos nas monitorias. 

                                                                
4 METODOLOGIA 

Os dados foram coletados de 71 alunos, dentre os 76 discentes matriculados 

em Anatomia Veterinária I, no primeiro semestre do ano de 2018, na Universidade 

Federal de Goiás, Regional Jataí, Unidade Jatobá. Foi-lhes entregue um questionário 

sobre osteologia básica. Este foi feito com intuito de averiguar, entre os ingressantes 

da disciplina, o conhecimento prévio em Anatomia Veterinária. 

Posteriormente, durante o semestre, os discentes tiveram a oportunidade de 

aprender sobre o conteúdo abordado no questionário e frequentar as monitorias, que 

foram ministradas diariamente, para sanar suas respectivas dúvidas tanto no 

conteúdo teórico quanto no prático. 



Ao final do semestre, realizou-se outro levantamento para verificar o 

nivelamento dos alunos e seu rendimento antes e após a disciplina de Anatomia 

Veterinária, levando-se em consideração sua frequência nas monitorias.  

                                                              

5 RESULTADOS 
 Pôde-se perceber que a maioria dos alunos tiveram um bom desempenho 

respondendo o questionário (Figura 1), sendo que levou-se em consideração 6,0 a 

nota mínima para caracterização de um desempenho satisfatório e notas abaixo de 

6,0 desempenho insatisfatório. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 1- Desempenho dos alunos baseado no questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dos 76 alunos matriculados, 92% participaram das monitorias, sendo que a 

maioria dos estudantes participaram da metade das monitorias (Figura 2). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2- Frequência de discentes nas monitorias. 

 

Posteriormente, avaliou-se o resultado dos mesmos ao final do semestre, com 

base em suas médias finais (Figura 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3- Resultado com aprovações ou reprovações ao fim do semestre. 

  

Com isso, pôde-se perceber que a porcentagem de alunos aprovados na 

disciplina foi próxima da quantidade de discentes que frequentou, pelo menos, a 



metade das monitorias. Vale ressaltar que, dentre os aprovados ao final do semestre, 

estavam incluídos tanto os alunos que tiveram desempenho satisfatório quanto 

aqueles com notas insatisfatórias no questionário aplicado ao início. Exceções foram 

um discente que teve desempenho satisfatório no questionário, frequentou metade 

das monitorias, porém não foi aprovado ao fim do semestre, além de outro que não 

teve bom desempenho no questionário, porém frequentou a monitoria e mesmo assim 

foi reprovado. Os demais reprovados não frequentaram a monitoria ou frequentaram 

pouco. 

 
6 CONCLUSÃO 

Por meio dos dados apresentados em relação ao antes e depois dos alunos 

entrarem em contato com a Anatomia Veterinária e o auxílio que lhes foi prestado na 

monitoria, a maioria dos discentes (75%) tiveram resultado positivo, sendo que, dentro 

dos aprovados, estão os alunos que tiveram resultado satisfatório e insatisfatório no 

questionário aplicado no início do semestre. Assim, fica clara a importância da 

monitoria para os alunos em relação a sua aprovação ao fim do semestre e ainda, 

vencer os desafios no estudo de Anatomia Veterinária. 

. 
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UM OLHAR SOBRE A INCLUSÃO INDÍGENA À PARTIR DO PROGRAMA DE 
MONITORIA NA UFG- REGIONAL JATAÍ (2018): 

Paulino, Lidiane de Matos 1; CORREIA, Iara Toscano2 

Resumo: Este relato de experiência é fruto da participação enquanto monitora na 

área de Teoria e Metodologia de História, do curso de História da UFG/Regional 

Jataí durante o primeiro semestre de 2018. Compartilho aqui, particularmente, as 

atividades desenvolvidas com um discente indígena matriculado no primeiro período 

do curso. Nosso intuito é, partindo dessa experiência, refletir sobre a aplicação das 

políticas institucionais de inclusão e permanência de alunos na UFG- Regional Jataí. 

A monitoria se apresenta como um programa importante em todos os cursos de 

graduação visto que ela tem por objetivo o auxílio no desenvolvimento no processo 

de ensino-aprendizagem, no qual, aluno e monitor atuam juntos.  

Palavras-Chave: Monitoria; Teoria da História; Ensino/aprendizagem, políticas 

afirmativas. 

INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA 

Este trabalho tem por finalidade refletir sobre a maneira como tem sido aplicada as 

políticas institucionais de inclusão e permanência de alunos na UFG- Regional Jataí, 

tendo por base a experiência de monitoria da área de Teoria e Metodologia da 

História. A motivação para discutir esse tema se dá a partir da assistência prestada 

a um aluno indígena matriculado no curso de História no primeiro semestre e 2018.  

O programa de monitoria implementando na UFG tem entre os seus objetivos 

auxiliar alunos que apresentam déficit de aprendizado nas aulas dos cursos de 

graduação, além disso, “visa desenvolver capacidades de análise e crítica, 

incentivando o estudante monitor a adquirir hábitos de estudo, interesse e 

habilidades para a docência”. (UFG: 2018)
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Nesse sentido, a partir das demandas criadas na monitoria do curso de História, com 

a chegada do aluno indígena, começamos a refletir sobre os processos de inclusão 

e permanência promovidos no interior da universidade, particularmente, no UFG-

Inclui. Esse é um problema que não é único e exclusivamente da monitoria e do 

curso de história e diz respeito a universidade como um todo. A partir daí, 

começamos a problematizar quais são as reais dificuldades que esses alunos 

enfrentam ao chegar na universidade, tanto em relação às questões financeiras para 

a sua permanência, quanto, pela pouca compreensão da língua portuguesa, 

somadas às dificuldades impostas pela adaptação cultural.  

Ao saírem do ensino médio os alunos já sofrem um choque cultural ao adentrar o 

espaço da universidade, pois escola e a universidade são espaços em que o 

aprendizado ocorre de maneira diferente. Portanto, quando estes alunos entram no 

curso de História se assustam com a disciplina de Teoria e Metodologia da História 

por se tratar de um campo conceitual da História, com conteúdos e conceitos muito 

específicos da ação do historiador. Com o aluno indígena isso não foi diferente. Ele 

apresentou muitas dificuldades na compreensão na disciplina de Teoria e 

Metodologia. No primeiro período foram abordados temas que abarcam a História 

enquanto Ciência, O que é História; O que é Teoria da História; O que é Metodologia 

da História; Existe Verdade em História; O que é Historiografia e o próprio Conceito 

de tempo. Contudo, percebemos que para este aluno havia uma dificuldade ainda 

maior, visto que ele não possui um completo domínio da língua portuguesa.  

BASE TEÓRICA  

O que ampara a entrada de alunos negros, pardos, indígenas entre outros na 

universidade são os estatutos da lei afirmativa 12.711/ 2012, mais conhecida como a 

Lei de Cotas. Esta lei instituiu a reserva de 50% das vagas em todos os cursos nas 

instituições federais de ensino superior para negros, pardos, indígenas, alunos de 

escola pública e de baixa renda nas instituições federais de ensino superior e 

técnico.   A adoção dessa lei e das ações afirmativas surgem como uma medida 

compensatória para a processo histórico de negligência e discriminação ao acesso 

de negros, pardos, indígenas, alunos das camadas populares ao ensino superior.  



Segundo Joaquim Benedito Barbosa Gomes (ex-Ministro Federal) ao discutir a 

respeito dos objetivos dessas ações afirmativas, essas ações teriam também como 

meta a transformação social e cultural:  

as ações afirmativas consistem em políticas públicas (e também 
privadas) voltadas à concretização do princípio constitucional da 
igualdade material e a neutralização dos efeitos da discriminação 
racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição 
física. Impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados 
e até mesmo por entidades puramente privadas, elas visam a 
combater não somente as manifestações flagrantes de 
discriminação, mas também a discriminação de fundo cultural, 
estrutural, enraizada na sociedade. (GOMES, 2001, p. 06)  

 

Como nossa proposta neste trabalho refere-se a uma reflexão sobre a inclusão e 

permanência de alunos indígenas na universidade é importante destacar o que Lima 

e Hoffman pensam sobre isso. Antônio Carlos Souza Lima e Maria Barroso-Hoffman 

chamam a atenção no que diz respeito a inclusão, deixando claro que as ações 

afirmativas para a inclusão de indígenas na universidade vão muito além das cotas:  

 “cotas, no caso dos indígenas, não são suficientes sem 
mudanças muito mais amplas nas estruturas universitárias, de 
modo a que estas reflitam sobre suas práticas a partir da 
diferença étnica, de um olhar sobre quem se desloca de um 
mundo sociocultural e, em geral, linguístico, totalmente distinto, 
ainda que os estudantes indígenas pareçam e sejam – uns 
mais e outros menos – conhecedores de muito da vida 
brasileira” (2007, p. 17) 

Nesse sentindo, se faz necessário, avaliar as condições de permanências desses 

alunos na universidade e verificar se estes mecanismos têm sido eficazes. Pois é 

importante que os alunos indígenas tenham acesso à universidade, mas, da mesma 

forma é necessário garantir que tenham condições para que permaneçam nela. 

OBJETIVOS  

Refletir sobre a aplicação das políticas institucionais de inclusão e permanência de 

alunos na UFG- Regional Jataí através das dificuldades enfrentadas pelo aluno 

indígena do curso de História da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, no 

primeiro semestre de 2018, a partir da experiência na Monitoria Acadêmica da 

disciplina Teoria e Metodologia da História. 



METODOLOGIA 
Este relato de experiência apresenta a prática da monitoria durante o primeiro 

período de 2018, com os alunos que buscaram atendimento na monitoria para a 

disciplina de Teoria e Metodologia da História, particularmente, de um aluno 

indígena, do povo Xavante, que recebemos como discente no curso de História, na 

seleção de 2018/1.  

Os atendimentos da monitoria ocorrem no período vespertino, período 

anterior ao horário de expediente das aulas do curso de história. O método 

empregado no atendimento da monitoria, foi o de questionamento dos alunos a 

respeito dos conteúdos do plano de ensino da disciplina de Teoria e Metodologia de 

História a partir de uma leitura prévia dos textos. Os textos eram nossa principal 

base teórica para que pudéssemos auxiliar os alunos com suas dúvidas, destacando 

as ideias centrais dos textos e dos autores. Em algumas ocasiões, quando os alunos 

não haviam feito a leitura prévia do texto, utilizávamos cerca de uma hora desse 

atendimento para que os alunos pudessem fazer a leitura desse texto. Contudo, 

geralmente os alunos vinham com a leitura prévia do texto realizada e com as 

dúvidas anotadas.  

Em relação ao aluno indígena outras estratégias, além destas, foram 

necessárias, uma delas se constituiu na busca de um horário diferenciado de 

atendimento, reservado especialmente para ele. Desenvolvemos uma metodologia 

própria para lidar com ele. Em primeiro lugar, tentamos conhecer a realidade de sua 

comunidade para tentar trazer as explicações sobre os assuntos e conceitos mais 

próximo aos conhecimentos que ele possui. Usamos vários exemplos para que ele 

compreendia o que estamos tentando explicar. Como o seu conhecimento na língua 

portuguesa é um pouco restrito, essa estratégia tinha por intuito aproximar a 

linguagem acadêmica para um vocabulário mais simples para uma maior 

compreensão dos conceitos e conteúdos para o aluno indígena. 

RESULTADOS 
Podemos notar através da experiência na monitoria que o aluno indígena se mostrou 

com uma dificuldade maior do que os outros alunos na compreensão dos temas e 

assuntos da disciplina de Teoria e Metodologia da História.  

Inicialmente, identificamos a dificuldade do aluno indígena na leitura dos textos 

propostos. Em geral a linguagem acadêmica já se apresenta como uma linguagem 

complexa para os alunos que estão iniciando a graduação, por se tratar de uma 



linguagem diferente do que eles estão habituados. No caso desse aluno indígena, 

existe um agravante, sua compreensão com a língua portuguesa é restrita. Pois o 

mesmo, foi alfabetizado na língua de seu povo, a língua Xavante. Ele somente 

passou a ter contato com a língua portuguesa em seu ensino médio, quando passou 

a frequentar a uma escola não-indígena. E por esse motivo a compreensão dos 

assuntos propostos se tornou mais difícil.    

Ao decorrer dos atendimentos tivemos dificuldades no auxílio a esse aluno indígena. 

O primeiro está ligado ao fato da dificuldade com a língua portuguesa acabou por 

ser um impedimento do pleno desenvolvimento do aluno ao compreender os 

conteúdos propostos. Dessa forma, ter o domínio da língua portuguesa é essencial 

por se tratar de uma disciplina extremamente conceitual, logo boa parte do tempo de 

atendimento era destinado a tirar dúvidas sobre os conceitos e palavras dos textos. 

Com isso, acabávamos por utilizar o dobro ou até mesmo o triplo do nosso tempo 

para que ele compreendesse os temas e conteúdos da disciplina. A outra dificuldade 

encontrada foi a de tentar utilizar conceitos e exemplos próximos da realidade desse 

aluno, dado que a cultura indígena Xavante e sua lógica de ver o mundo difere da 

não indígena.  

CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por conseguinte, consideramos válida a experiência da monitoria, pelas trocas de 

saberes entre monitores e discentes. A experiência de ter auxiliado um estudante 

indígena foi bastante interessante, no sentido pessoal e profissional, as trocas de 

saberes e o conhecimento de uma cultura diferente.  

Sabemos que, em relação as dificuldades desse aluno indígena com a língua 

portuguesa e a própria cultura não indígena, é uma realidade presente não somente 

no curso de História, existem outros alunos indígenas na universidade que sofrem as 

mesmas dificuldades e necessitam de ajuda, o meu auxílio ao estudante indígena foi 

somente na disciplina em que sou monitora, felizmente o aluno conseguiu a 

aprovação na disciplina, porém não temos condições de medir sua real 

compreensão sobre o tema. As dificuldades na compreensão dos textos e na 

compreensão dos conteúdos me faz pensar a respeito da complexidade que é um 

aluno indígena em se manter na universidade e concluir o curso.  Principalmente, 

quando eles sofrem com o atraso recorrente no repasse das bolsas de auxílio. No 

final do semestre soubemos das precárias condições que os alunos indígenas 

vinham enfrentando em relação a essa questão. 



Por fim, me coloco a refletir também a respeito do papel da universidade, será que a 

universidade tem oferecido as condições necessárias para que este aluno e outros 

alunos indígenas possam se manter na universidade e tenham condições 

intelectuais para concluir a graduação? Uma vez que, o papel de ensinar e auxiliar 

esses alunos, não são somente um trabalho do docente e do monitor, mas deve ser 

um trabalho em conjunto com toda a universidade.   
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Ano após ano vem se tendo um aumento no número de alunos matriculados 

nas Universidades, segundo dados do MEC em 1994 o País possuía um número de 

1.661.034 milhões de alunos, em 2008 1,9 milhões de novos alunos ingressaram no 

ensino superior, um crescimento de 8,5% com relação a 2007, já em 2016 o número 

total de estudantes chegou a 8.052.254, e esse aumento de ingressantes nas 

instituições pede também o aumento de apoio ao estudante e de assistência 

acadêmica para auxiliar nas dificuldades encontradas em sala de aula.  

Historicamente pode-se constatar o crescimento da figura da monitoria no 

cenário educacional. A Lei nº 5.540/68 que fixou normas de funcionamento do ensino 

superior e instituiu a monitoria acadêmica, dizendo, em seu art. 41 que as 

universidades criarão as atividades de monitoria para os alunos de graduação. A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96) trouxe em seu 

art. 84 que  

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, Art. 84). 

É na universidade onde o aluno tem sua formação profissional na área de 

ensino escolhida, e é também ali um espaço de produção do conhecimento onde o 

discente encontra oportunidades de obter um crescimento acadêmico por meio dos 

programas ofertados pelas IES, programas esses de grande importância na carga de 

aprendizagem e experiência do indivíduo enquanto graduando. 



 
 

2 BASE TEÓRICA 

Os programas de monitoria são caracterizados como um processo educativo, 

onde o processo de aprendizagem se dá conjuntamente entre alunos e professores 

com objetivos diversos como os de ampliar a participação do aluno nas atividades de 

ensino, de forma que esse se sinta integrado com a universidade e o mais importante 

que é contribuir para a permanência dos estudantes nos Cursos de Graduação. 

A monitoria contribui significativamente na formação do aluno, sendo uma 

atividade de ensino, pesquisa e extensão. Foi instituída visando um melhor 

desenvolvimento do ensino na graduação, com a articulação entre teoria e prática e 

integração entre discente e docente (LINS, et al., 2009). 

De acordo com Lins et al., (2009) “[...] as atividades de monitoria dizem respeito 

a uma ação extra-classe que busca resgatar as dificuldades ocorridas em sala de aula 

e propor medidas capazes de amenizá-las”. Assim sendo, o objetivo principal da 

monitoria é atender os alunos com baixo desempenho acadêmico, procurando sanar 

as dúvidas relacionadas aos conteúdos vistos ao longo da disciplina, principalmente 

em relação aos conteúdos de avaliação. 

No entanto a monitoria não é importante somente no auxilio ás duvidas 

encontradas nas salas de aula durante o percurso acadêmico, são importantes 

também para o próprio aluno monitor, pois algumas das monitorias oferecem um 

auxilio monetário, um incentivo financeiro que pode ajudar bastante o estudante seja 

com transporte, alimentação, xerox, entre outros, engajando-o no ambiente 

acadêmico.  

Outra vantagem da monitoria acadêmica é a possibilidade de utilizar as horas 

de trabalho na função para comprovação de horas complementares, já que as 

universidades exigem de seus estudantes a prática de atividades extracurriculares 

para a obtenção do diploma de graduação. A monitoria acadêmica, além dos 

benefícios intelectuais, agrega também diferenciais no currículo do estudante. A 

experiência de monitor no currículo pode ser uma vantagem para o estudante em 

processos seletivos em pós-graduações, iniciações científicas e outras funções 

acadêmicas e profissional. 

Guedes (1998) nos traz exatamente um raciocínio sobre o objetivo e os benefícios 

desse Programa de Monitoria, nos mostrando que o programa vai além de apenas 

melhorar o desempenho de discentes:  



 
 

O objetivo de um Programa de Monitoria não é somente melhorar o 
desempenho de discentes através da ajuda de companheiros melhor 
instruídos em determinada disciplina, mas também desenvolver no 
aluno-monitor interesse pela docência e estreitar seu vínculo com a 
universidade. A prática da monitoria privilegia um espaço na vida 
acadêmica que possibilita ao aluno a criação de vínculos diferenciados 
com a universidade, com o conhecimento e com as questões 
educacionais (GUEDES, 1998, p.13).   

 

3 OBJETIVOS 

 - Salientar a importância da monitoria para o crescimento e aprendizagem do 

aluno; 

 - Levar o leitor a fazer uma reflexão sobre os benefícios do Programa tanto na 

vida acadêmica, quanto para além da mesma, na formação pessoal e profissional do 

indivíduo. 

 

4 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da monitoria foi disponibilizado o espaço dos 

laboratórios, no caso da monitoria de da disciplina de Geomorfologia (2018/1) foi 

disponibilizado o laboratório de Pedologia da UFG/CAJ coordenado pela professora 

Dra. Márcia Cristina da Cunha. 

Das atividades desempenhadas na monitoria foram realizadas reuniões com a 

professora orientadora para definição dos materiais (bibliografias) a serem utilizados 

na monitoria de acordo com que os alunos estavam trabalhando durante as aulas. 

No total foram dedicadas 12 horas semanais, sendo divididas de acordo com a 

necessidade do orientador e do monitor. Com o objetivo de facilitar o acesso para 

alunos que tinham uma jornada de trabalho longa o horário se estendeu até as 19:00 

horas. Nos horários em que não havia alunos para atendimento, as horas foram 

dedicadas as atividades de laboratório como organização dos livros e exemplares de 

revistas e teses além é claro das atividades de engajamento e evolução acadêmica 

realizadas no período. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO / RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A eficácia da monitoria para a vida acadêmica do aluno é indiscutível para o 

crescimento acadêmico, profissional e pessoal. Essas oportunidades oferecidas nas 

IES formam profissionais com grande carga de aprendizagem, e faz com que o aluno 

se dedique com maior intensidade a formação. 



 
 

 O momento da monitoria dedicado a sanar as dúvidas dos discentes foram 

aproveitados em seu máximo, para que alcançassem uma aprendizagem significativa, 

além do contato entre alunos que propícia uma troca de experiências e conhecimentos 

bastante proveitoso entre os indivíduos.  

 Durante a monitoria de geomorfologia foi possível, como monitora da disciplina, 

adquirir um contato maior com a universidade, como cita Guedes (1998). O momento 

dedicado ao programa de monitoria possibilitou e estreitou o vínculo com o lado de 

pesquisas e também o arsenal bibliográfico presente no laboratório. Esse ambiente 

universitário permite, quanto aluno, a tranquilidade e os recursos necessários para a 

dedicação maior a realização de atividades e pesquisas ligadas ao curso respectivo.  

 Foi possível também orientar alunos com baixo desempenho e com 

dificuldades especificas na disciplina, além de sanar dúvidas com relação a atividades 

propostas. 

 Porém, foi notado também que infelizmente o aluno vêm para a universidade, 

muitas vezes, com uma carga de aprendizagem muito baixa e defasada, e é 

exatamente com a monitoria que o aluno consegue adquirir maior aprimoramento e 

preencher essas lacunas educacionais que muitas vezes traz com ele. 

 Entre várias atividades realizadas com os alunos da disciplina, as mais 

procuradas foram exatamente o auxílio para a montagem de seminários ligados a 

formação de relevos e de relatórios de aula á campo. Esse contato com o aluno faz 

com que os laços se estreitem e a troca de experiências seja mais simplificada e 

enriquecedora, é nesse momento que o aluno traz até o monitor o que aprendeu na 

sala de aula e na prática com as aulas á campo, e através da análise do que o aluno 

sabe o monitor pode ajudá-lo a construir um conhecimento e dissipar dificuldades que 

possui. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa de monitoria ofertado pela UFG trouxe vários benefícios, tanto para 

o aluno monitor em que foi adquirida valiosa carga de conhecimento por meio das 

atividades desenvolvidas, assim como para os alunos que procuraram o programa 

para sanar dúvidas que muitas vezes surgem durante as aulas, dando ao monitor a 

oportunidade de compartilhar o conhecimento que possui sobre o assunto, criando 

assim um vínculo inclusive de troca de conhecimento. 



 
 

  Entretanto a procura pela monitoria em muitas disciplinas do curso de 

Geografia ainda é   baixa, principalmente porque a maioria dos estudantes trabalham 

durante o dia e não dispõem de tempo para ir ao atendimento. No entanto é importante 

e essencial haja uma divulgação e expansão dessa atividade que muito contribui para 

a aprendizagem, desenvolvimento e formação do discente. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 A monitoria acadêmica consiste em uma modalidade alternativa de ensino e 

aprendizagem fornecida pelas instituições de ensino e envolve, precipuamente, três 

sujeitos: o(a) monitor(a), o(a) professor(a) orientador(a) e o corpo discente, numa 

relação pautada no diálogo. Possibilita-se ao discente vinculado à disciplina o 

aperfeiçoamento de seus conhecimentos teóricos e práticos de modo a contribuir 

solidamente para sua formação acadêmica. Ao professor-orientador, viabiliza-se a 

oportunidade de se relacionar diretamente com o monitor que, por sua vez, 

proporciona troca de conhecimentos e a possibilidade de identificar os principais 

pontos que afetam o desenvolvimento da disciplina e o processo de aprendizagem 

que ela envolve.  

O presente estudo tem por escopo relatar a experiência da monitoria 

acadêmica desenvolvida no decorrer da disciplina Direito Civil IV (Direito dos 

Contratos) ministrada no primeiro semestre letivo do ano de 2018, de maneira a 

identificar e caracterizar os elementos condicionantes que afetaram o processo de 

ensino-aprendizagem desenvolvido no referido período e, por conseguinte, auxiliar os 

próximos monitores, assim como, propiciar reflexos na prática docente.  

Realizaram-se ao longo do período letivo diversas atividades que resultaram 

no maior rendimento nos processos avaliativos enquanto que aqueles não 

participantes obtiveram média menor. Por meio da análise dessa experiência 

específica, verifica-se que as monitorias acadêmicas produzem um grande impacto 

que auxilia o transcorrer do caminho acadêmico trilhado por cada discente 

monitorado. Ademais, as atividades desenvolvidas proporcionaram à professora 

orientadora o aprimoramento de metodologias que puderam contribuir de maneira 
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positiva para o processo de ensino e aprendizagem vivenciado pelos três sujeitos 

principais dessa relação acadêmica. 

 
2 BASE TEÓRICA 

A Lei nº 9.394/1996, denominada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), regulamentou a monitoria acadêmica no âmbito da educação 

brasileira. O dispositivo estabelece em seu art. 84 que os discentes de graduação 

podem ser aproveitados em atividades de ensino e pesquisa da instituição a qual 

estão vinculados, realizando funções de monitoria, conforme o seu rendimento e plano 

de estudos (BRASIL, 1996).  

Nas universidades federais, a Lei nº 12.155/2009 autorizou, no art. 10, a 

concessão de bolsas de estudos aos estudantes de graduação, para participarem de 

programas de ensino e extensão (BRASIL, 2009). Tais atividades objetivam, 

precipuamente, estimular a permanência de graduandos na universidade que, por 

diversas razões, se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica. 

Desse modo, auxiliam tanto o aluno monitor quanto aquele que é monitorado. 

No âmbito da Universidade Federal de Goiás (UFG), o programa de monitoria 

dos cursos de graduação é regulamentado pela Resolução Cepec nº 1.418/2016. O 

art. 12 elenca as atribuições do professor orientador, dentre elas, destacam-se: 

orientar, acompanhar e avaliar as atividades do monitor; discutir questões teóricas e 

práticas, fornecendo-lhe subsídios para a formação acadêmica. No art. 13, encontram-

se as atribuições do monitor, tais como: auxiliar os estudantes de baixo rendimento; 

auxiliar o professor nas atividades didáticas e pedagógicas (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2016).  

As monitorias acadêmicas, remuneradas ou voluntárias, representam uma 

importância fundamental em diversos aspectos, principalmente, por desencadear um 

processo didático e pedagógico que ultrapassa as paredes das salas de aula e 

proporciona acesso ao conteúdo por meio de linguagem mais acessível.  

Especificamente, evidencia-se a importância da disciplina de Direito Civil IV 

para a formação jurídica dos estudantes do Curso de Direito. Os contratos são 

dispositivos que abrangem de forma substancial as relações jurídicas da realidade 

forense em que os particulares frequentemente realizam negócios e fazem 

compromissos que geram obrigações a ambas as partes. Essa disciplina produz 



reflexões fundadas tanto na análise de doutrinas quanto em reflexões legais e 

jurisprudenciais dos negócios jurídicos que assumem forma contratual.  

Diante da indiscutível relevância do assunto no campo jurídico, Gagliano e 

Pamplona Filho (2012) argumentam, conforme a concepção moderna, que o contrato 

trata-se de um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, limitado pelo princípio da 

função social e da boa-fé objetiva, em que as partes contratantes disciplinam os 

efeitos patrimoniais que pretendem atingir, conforme a autonomia das suas próprias 

vontades. Além disso, é imperioso apontar que o contrato ampara-se no modelo 

axiológico constitucional, e envolve as situações existenciais das partes contratantes.  

Na civilística nacional, é incontroverso o papel que os contratos assumem no 

mundo dos negócios, envolvendo relações de consumo, produção e desenvolvimento 

econômico, tanto em suas formas mais simples quanto nos aspectos mais complexos. 

Em uma visão lúcida sobre a representação dos contratos, afirma Pereira (2013, p. 

10): “O mundo moderno é o mundo do contrato. E a vida moderna o é também, e em 

tão alta escala que, se fizesse abstração por um momento do fenômeno contratual na 

civilização de nosso tempo, a consequência seria a estagnação da vida social”. Como 

se nota, o civilista enaltece a importância do direito dos contratos para a sociedade 

contemporânea. Logo, a monitoria acadêmica de direito dos contratos constitui 

importante ferramenta nos estudos teóricos e práticos da disciplina aplicados aos 

estudantes da graduação, a partir da construção de um diálogo crítico-reflexivo, 

contribuindo para a consolidação das práticas docentes e educativas. 

 
3 OBJETIVOS 
 Apresentar experiências vivenciadas durante as atividades de monitoria 

referente à disciplina de Direito Civil IV, no decorrer do período letivo do primeiro 

semestre do ano de 2018, do Curso de Direito, da Universidade Federal de 

Goiás/Regional Jataí. Ademais, durante o planejamento e execução das atividades, o 

monitor e a orientadora objetivaram apontar e caracterizar os elementos fundamentais 

para a contribuição de um sistema didático mais pragmático e diversificado, a fim de 

auxiliar os estudantes e os próximos monitores da disciplina, contribuindo para: a 

reflexão crítica do conhecimento; e o aprimoramento das habilidades para a docência. 

 
 
 



4 METODOLOGIA 
 Inicialmente, destaca-se que as atividades da monitoria realizaram-se 

semanalmente, com carga horária de 12 horas, conforme as diretrizes dispostas no 

plano de trabalho elaborado pela orientadora e monitor, e publicizado aos discentes.  

 As atividades consistiram, prioritariamente, no auxílio aos alunos de baixo 

rendimento, no formato de oficinas/plantões de dúvidas, objetivando orientar e auxiliar 

os monitorados quanto às dúvidas e dificuldades que não puderam ser sanadas 

durante as aulas. O critério para selecionar os horários das oficinas foi escolhido de 

forma que não conflitasse com o fluxo de horário das disciplinas obrigatórias, portanto, 

os encontros aconteceram no turno vespertino. Ressalta-se que o monitor e a 

orientadora disponibilizaram meios de comunicação para o saneamento de dúvidas e 

questões daqueles alunos que não puderam frequentar os encontros e reuniões em 

função da carga horária do trabalho, estágio ou quaisquer outros motivos.  

Dentre as atividades realizadas pelo monitor, mencionam-se: preparação de 

material utilizado como guia de estudos durante as orientações mencionadas; 

elaboração de listas de exercício que auxiliaram os monitorados por meio de 

exposição de situações problema, de modo a relacionar aspectos teóricos com a 

práxis jurídica; correção de atividades e orientação aos discentes dos trabalhos 

acadêmicos aplicados pela professora durante o semestre letivo; tabulação e 

elaboração de planilhas no Excel de dados quantitativos referentes às notas das 

avaliação, média da turma, controle de entrega de trabalhos e frequência da monitoria; 

planejamento de atividade no formato de uma oficina de contratos em espécie, 

ministrada por um profissional da área, com o objetivo de discutir e apresentar os 

aspectos práticos dos contratos de uso corrente no meio jurídico4.  

Sobreleva destacar que as atividades e trabalhos acadêmicos realizados com 

o auxílio do monitor não constituíram objeto de aferição quantitativa na disciplina. No 

entanto, como forma de incentivar as atividades da monitoria, a professora atribuiu à 

média final o quantitativo de 1,0 (um) ponto, aferido por critérios qualitativos como 

assiduidade, pontualidade e participação nas atividades.   

 
 

                                                           
4 Informa-se que essa atividade foi inviabilizada em função da greve dos caminheiros que impactou o 

calendário acadêmico, o que, por sua vez, demandou da professora um novo planejamento da 
atividade, considerando que a alteração da data planejada não conciliava com a agenda de 
compromissos do palestrante. Por conseguinte, o monitor realizou no final do semestre uma 
exposição, sob a supervisão da docente, com o mesmo conteúdo dos contratos em espécie.   



5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 
No desenvolvimento das atividades da monitoria, observou-se um 

envolvimento expressivo dos alunos, o que surpreendeu tanto o monitor quanto a 

professora, uma vez que não se atribuiu nota complementar às atividades e trabalhos 

que eram realizados nos encontros presenciais.   

Dentre os resultados da monitoria, salienta-se o rendimento dos discentes que 

participaram dos plantões de dúvidas. Conforme levantamento de dados quantitativos, 

a média final dos discentes matriculados na disciplina correspondeu a 68,87 pontos.  

A média final dos discentes matriculados na disciplina que compareceram aos 

plantões de dúvidas foi de 75,18 pontos, enquanto que a média final dos discentes 

que não compareceram aos encontros correspondeu a 66,21 pontos. Observa-se, 

claramente, que o desempenho na disciplina dos discentes monitorados foi mais 

satisfatório do que aqueles não monitorados.  

 A atividade de exposição apresentada pelo monitor sobre os contratos em 

espécie, com a supervisão da professora, realizou-se no último dia letivo. Apesar 

dessa ocorrência, infere-se que a atividade apresentou resultados positivos, pois 

contou com uma quantidade significativa de discentes, que demonstraram efetivo 

interesse sobre o assunto em discussão. Indubitavelmente, essa oportunidade 

propiciou ao monitor a possibilidade de aprimoramento das habilidades da retórica e 

planejamento, ferramentas elementares no cotidiano de um estudante de direito e 

futuro profissional da área.  

 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, 

o programa de monitoria possui idiossincrasias, particularidades, que contribuem para 

o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem, num processo dialógico que 

envolve professor e discentes. Nessas interrelações, os interesses convergem para 

um ponto em comum: a produção do conhecimento articulado a uma formação 

acadêmica e profissional, fundada nos princípios éticos e humanistas.   



 

As atividades realizadas na disciplina possibilitaram ao monitor maior contato 

com o cotidiano da docência e as peculiaridades que envolvem o lecionar e seus 

métodos de execução. As situações que se desenvolveram exigiram maior dedicação 

aos planos de estudo ao mesmo tempo em que foi trabalhado o reconhecimento de 

fragilidades, a fim de buscar melhores resultados para o futuro. Constata-se que o 

conhecimento de fato não é posto e acabado, mas um processo de construção 

contínuo que envolve dois pilares principais: aprender e ensinar (FREIRE, 1996). 

Em que pese possuir complexo conteúdo, que abrange não só aspectos 

jurídicos, mas sobretudo, uma realidade de interesses, de relações, de situações 

econômico-sociais, é possível aprender, compreender e refletir sobre a disciplina dos 

contratos, desde que cursada com afinco e dedicação. Para tanto, faz-se necessário 

o emprego de metodologias atrativas e apoio didático de ensino, como ferramentas 

que possibilitam ampliar e aprimorar a aprendizagem. E a monitoria destaca-se nesse 

processo.  
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IMPORTÂNCIA DA MONITORIA DE ANATOMIA VEGETAL NO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM1 
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Adriano4.  
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1 INTRODUÇÃO 

A monitoria acadêmica tem um papel fundamental no processo de 

aprendizagem tanto do aluno quanto do monitor, pois permite que o aluno tenha um 

melhor desempenho nas avaliações aplicadas e para o monitor proporciona, na 

maioria das vezes, interesse pela docência. Além disso, permite que o monitor 

aprenda mais, tanto sobre a disciplina monitorada quanto sobre desenvolver 

relações interpessoais com os alunos que participam da monitoria e com o 

orientador. Portanto, as atividades como monitor são essenciais para despertar o 

interesse na carreira docente, além de contribuir significativamente no processo de 

ensino-aprendizagem, devendo, assim, ser cada vez mais incentivada no meio 

acadêmico (GULLICH et al., 2011). 

A disciplina de Anatomia Vegetal é ofertada todos os semestres e, é 

obrigatória para os seguintes cursos de graduação da Universidade Federal de Jataí 

(UFJ): Agronomia, Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado), Engenharia 

Florestal e Zootecnia. A monitoria dessa disciplina é ofertada apenas pela Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Biológicas e teve duas vagas no primeiro semestre 

de 2018: uma remunerada e outra voluntária. Isso mostra que é essencial ter 

monitores atuando na disciplina, já que é ofertada para vários cursos de graduação 

como parte do ciclo básico e por apresentar elevada taxa de reprovação. Assim, os 

monitores podem auxiliar os professores nas aulas práticas, em aplicações de 
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provas e na organização do material de aulas práticas, além de sanar as dúvidas de 

alunos com dificuldades. 

 

2 BASE TEÓRICA  

Anatomia Vegetal é o estudo interno das plantas e de como os seus 

diferentes tipos de células e tecidos se organizam para formar os órgãos vegetativos 

e reprodutivos (APPEZZATO-DA-GLÓRIA E CARMELLO-GUERREIRO, 2006). Essa 

disciplina é considerada difícil por muitos alunos, o que contribui para o alto índice 

de desistência e reprovação (Figura 1). Alguns estudantes já desistem depois da 

primeira prova teórica, cujo conteúdo é sobre citologia vegetal e meristemas. Como 

a disciplina de Biologia Celular não é obrigatória para os cursos de Agronomia e 

Engenharia Florestal, esse conteúdo representa um grande desafio para esses 

alunos.  

Nesse contexto, a monitoria é uma proposta para facilitar o processo de 

aprendizagem dos discentes, despertando interesse no conteúdo da disciplina e, 

assim, diminuindo o número de desistências e reprovações. O monitor é considerado 

um agente do processo de ensino-aprendizagem, capaz de intensificar a relação 

professor-aluno-instituição (NATÁRIO, 2007). O monitor consegue captar as 

possíveis dificuldades do conteúdo ou da disciplina, pois já passou por essa situação 

com a disciplina monitorada. Assim ele poder ser mais sensível aos problemas e 

sentimentos que os discentes podem enfrentar (NATÁRIO et al., 2010) 

 

Figura 1: Quantidade de alunos que se matricularam, desistiram ou trancaram a disciplina de 
Anatomia Vegetal no primeiro semestre de 2018.  
Fonte: Santos et al. (2018). 
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3 OBJETIVOS 

Objetivamos relatar a experiência de dois graduandos em Ciências Biológicas 

(Bacharelado) pela Universidade Federal de Jataí que atuaram como monitores na 

disciplina de Anatomia Vegetal no primeiro semestre de 2018, destacando os pontos 

positivos e negativos e os resultados do projeto de monitoria ofertado pela Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Biológicas. 

 

4 METODOLOGIA  

A disciplina de Anatomia vegetal foi ofertada aos cursos de Engenharia 

Florestal e Zootecnia no primeiro semestre de 2018. Durante o semestre realizamos 

reuniões com o orientador para discutir e definir os horários para as monitorias a 

serem realizadas, bem como as atividades a serem executadas. 

Fizemos o atendimento de monitoria prática nas segundas e terças-feiras, de 

12h10min às 13h10min no Laboratório de Microscopia, localizado no prédio de 

Ciências Biológicas e da Saúde. Utilizamos nessas monitorias o laminário do 

Laboratório de Anatomia Vegetal, que é analisado durante as aulas práticas da 

disciplina. Dessa forma, os alunos puderam rever as lâminas para tirar dúvidas. 

Também realizamos monitorias teóricas e tutorias no Campus Jatobá, no 

horário de 12h10min ás 13h10min, nas salas 4 e 5 da Central de Aulas 1. Essas 

atividades ocorreram nas quartas, quintas e sextas-feiras de forma simultânea, ou 

seja, um monitor fazia atendimento de monitoria teórica em uma sala enquanto o 

outro ministrava a tutoria em outra sala. Cabe ressaltar que a tutoria era um 

acompanhamento diferenciado para alunos que se voluntariaram a participar e foram 

selecionados por já terem reprovado na disciplina ou porque obtiveram nota baixa na 

primeira prova teórica. Nas monitorias teóricas utilizávamos a lousa para explicar as 

dúvidas apresentadas pelos alunos que compareciam. Nas tutorias utilizávamos 

estudo dirigido feito pelo professor, que os monitores ajudavam os discentes a 

responder.  

Outra atividade foi o acompanhamento das aulas práticas, que ocorreram nas 

manhãs de quinta-feira para o curso de Engenharia Florestal (duas turmas) e nas 

tardes de sexta-feira para a Zootecnia (duas turmas). Durante essas aulas, 

auxiliávamos o professor a explicar as dúvidas dos alunos referentes aos exercícios 

da aula prática. Também fazíamos a organização das lâminas nos laminários e 

participávamos da aplicação de provas práticas. 



Ao final da disciplina, foi criado um questionário pelo orientador no Google 

Formulários®, cujo link de acesso foi enviado para os alunos via e-mail para que 

eles respondessem, de forma anônima, perguntas relacionadas à monitoria e que 

dessem sugestões aos monitores. 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA  

Durante o semestre aprofundamos ainda mais o conhecimento sobre a área 

de Anatomia Vegetal, não só porque teríamos que passar esse conhecimento para 

os outros alunos, mas porque foi uma das áreas mais interessantes do nosso curso 

de graduação. Além do conhecimento teórico, melhoramos nossa capacidade de 

comunicação, por ter que explicar as dúvidas dos alunos de uma forma que 

pudessem entender.  

Durante as monitorias práticas percebemos que os alunos apresentavam 

muita dificuldade de identificar as células e os tecidos observados, reconhecer os 

tipos de cortes e também em manusear o microscópio. Como esses alunos não 

fazem a disciplina de Biologia Celular, tiveram o primeiro contato com microscópio 

ao cursarem Anatomia Vegetal. Isso pode ser um fator que influencie negativamente 

o desempenho dos alunos no começo da disciplina.  

Consideramos o acompanhamento das aulas práticas, uma atividade muito 

importante, pois o professor não consegue atender todos os discentes e alguns não 

se sentiam confortável em chamá-lo. E apesar do número alto de alunos 

matriculados na disciplina (Figura 1), poucos discentes frequentavam as monitorias, 

tanto pratica como teórica, e esse número tendia a aumentar, mesmo que pouco, na 

semana de prova. 

Apenas 23 alunos responderam ao questionário. Dentre as perguntas 

destacamos as respostas de duas, referentes à frequência dos alunos nas 

monitorias e a frequência de estudo do conteúdo da disciplina (Figuras 2 e 3). É 

notável a baixa frequência de alunos na monitoria e que alguns alunos não se 

preparavam antecipadamente para estudar os conteudos da disciplina, deixando até 

para estudar no dia da prova. 



 

Figura 2: Frequência dos discentes nas monitorias.  
Fonte: Santos et al. (2018). 

 

 
Figura 3: Frequência de estudo relatada pelos discentes na disciplina de Anatomia Vegetal.  
Fonte: Santos et al. (2018). 
 

Consideramos como pontos positivos da monitoria: importância dessa 

experiência para o crescimento acadêmico e pessoal, pois conseguimos ajudar 

alunos que tinham dificuldade em determinado conteúdo da disciplina; 

aprimoramento do conhecimento na área; o desenvolvimento da capacidade de 

passar o conhecimento; e interesse em carreira docente. Como pontos negativos 

podemos destacar: o desinteresse de grande parte dos alunos em procurar ajuda 

com os monitores e o atraso no pagamento das bolsas.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A monitoria tem um papel fundamental para os monitores e os discentes, pois 

essa atividade favorece ambos os papéis. Para os monitores, ampliando o 

conhecimento sobre a área ensinada e para os alunos, garantindo reforço do 

conteúdo aplicado em sala de aula.  
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INCLUSÃO INDÍGENA: SUPERANDO AS DIFICULDADES E LIMITAÇÕES NA 
ROTINA ACADÊMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA1 

 
LOPES, Manoel Messias Rodrigues2 

 
Palavras-chave: Inclusão. Aluno Indígena. Rotina Acadêmica. Interação. Atividade 

de Monitoria. 

 
1.INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 
Este trabalho foi desenvolvido por meio das atividades do projeto de monitoria 

realizadas no primeiro semestre de 2018 respaldadas pelo edital n°. 01/2018 de 5 de 

março de 2018, no qual foi selecionado como monitor voluntário para trabalhar junto 

a disciplina Arte e Educação do curso de Licenciatura em Pedagogia, na Regional 

Jatai da Universidade Federal de Goiás (UFG). Seguindo o edital citado, as 

atividades foram desenvolvidas em conjunto com a professora/orientadora Dra. 

Suely Lima de Assis Pinto, a qual está à frente da disciplina.  

As atividades visaram a facilitação e a familiarização dos/as discentes com a 

rotina acadêmica. Nessa perspectiva tais atividades foram centradas em práticas de 

leituras, trabalhos com metodologia cientifica, pesquisas e tudo que diz respeito à 

rotina dos/as acadêmicos/as. Levando em consideração que para o/a aluno/a 

recém-chegado e também oriundo de um ensino público falho, estas são práticas 

das quais eles/as não têm uma familiaridade resultando em um elevado grau de 

dificuldade. 

Foi a partir dessas dificuldades que atividades de monitoria foram pensadas. 

Todavia houve um fato que mudaria toda a dinâmica das atividades. Nosso curso foi 

comtemplado com a inclusão de alunos indígenas da comunidade Xavante, 

localizados na cidade de Barra do Garças – MT, estes chegaram até a Universidade 

por meio do programa de cotas indígenas. Esse fato trouxe-nos um dilema muito 

expressivo no atual panorama social, que é a questão da inclusão e educação 

                                                           
1 Resumo revisado pela orientadora de monitoria, Prof.ª Drª Suely Lima de Assis 
Pinto, no componente curricular da disciplina Arte e Educação I. 
2 Voluntário do programa de Monitoria. Universidade Federal de Goiás (UFG), curso 
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indígena, não só para os discentes participantes do programa de monitoria, mas 

para toda a comunidade acadêmica, sobretudo, os/as docentes e discentes do curso 

de Pedagogia.  

Quando nos referimos à questão da inclusão indígena, especificadamente a 

cultural e social, é relevante retomarmos o debate das leis N° 10.639/03 e N° 

11.645/08 sendo que esta última vem a complementar a anterior na alteração do 

artigo 26 no qual prevê o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena no 

currículo da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e médio) 

levando assim para sala de aula a pluralidade cultural das diversas etnias que 

formam o Brasil (BRASIL, 2008). 

Trazendo esse debate podemos refletir sobre a dificuldade de interação do 

aluno indígena com os/as demais alunos/as do curso, visto que essa interação 

ocorre e quando ocorre de forma estereotipada, que muitas vezes atribui ao índio o 

preconceito e a discriminação, estereótipos estes que estão arraigados na nossa 

sociedade. Dito isso, não há como mensurar em palavras as dificuldades que os 

alunos indígenas tiveram e tem na inserção às atividades e rotina acadêmica, sendo 

que essas dificuldades se dão tanto na interação dos indígenas com os/as demais 

alunos/as como nas atividades acadêmicas, e atribui aos alunos um sentimento de 

impotência e desvantagem no que diz respeito à universidade como um todo. 

Essas dificuldades foram determinadas por uma discrepância nos processos 

de educação, onde os indígenas tiveram uma educação descontextualizada da 

“nossa” realidade social, e que não se efetiva ao que é proposto pelas leis N° 

10.639/03 e N° 11.645/08, (BRASIL, 2003, 2008) essa discrepância culminou na 

deficiência e limitação no que diz respeito a inclusão social. 

Outro fator para uma ineficiência na rotina acadêmica desse aluno foi a não 

contextualização dos conteúdos estudados com sua realidade social, ou seja, há um 

contraste entre o que se estudava na faculdade e a realidade social e cultural do 

indígena. Esse foi um dos pontos em que as atividades propostas na monitoria de 

Arte e Educação buscou uma solução em parceria com a professora orientadora, 

essa solução foi fazer uma minuciosa pesquisa sobre o povo Xavante, para que 

houvesse uma contextualização com o conteúdo dos textos estudados na disciplina 

e a realidade social e cultural dos alunos indígenas, levando em consideração sua 

cultura e práticas sociais. 



Esse processo de inclusão falho culminou em uma não participação dos 

alunos indígenas nos debates acadêmicos na sala de aula, e por conseguinte 

dificuldades em uma emancipação, sendo um determinante para o futuro deste 

aluno na Universidade. 

 

2. BASE TEÓRICA 
 

Para dar ênfase ao debate acerca da inclusão/exclusão indígena no ambiente 

acadêmico, usarei o conceito dos excluídos no autor e sociólogo Pierre Bourdieu 

retirado da teoria do capital cultural e a reprodução dos ideais burgueses. 

A partir deste autor podemos constatar a ação que culmina nas dificuldades 

no que diz respeito a interação dos alunos indígenas na rotina acadêmica, bem 

como a relação com os/as demais colegas do curso. Bourdieu vai nos revelar que 

essa é uma ação velada e resultado de uma violência simbólica que legitima a 

dominância da elite sobre as classes populares. 

Nessa perspectiva, o ambiente da universidade pública torna-se um 

dispositivo reprodutor da cultura dominante em detrimento da cultura popular, ou 

seja, daqueles/as que não possuem capital cultural, tornando-se então uma via de 

legitimação das desigualdades sociais. 
 

Se considerarmos seriamente as desigualdades socialmente condicionadas diante da 

escola e da cultura, somos obrigados a concluir que a equidade formal a qual 

obedece todo o sistema escolar é injusta de fato, e que, em toda sociedade onde se 

proclama ideias democráticas, ela protege melhor os privilégios do que a 

transmissão aberta dos privilégios (BOURDIEU, 1998 p. 53). 

 

Toda essa ação (reprodução) contribuí para as desigualdades entre os grupos 

sociais. Dentro da universidade essa desigualdade é, também, a falta de informação 

que são perceptíveis na dificuldade de relação do aluno indígena com os/as demais 

alunos/as, essas dificuldades dentre tantos fatores se dão pela falta de 

conhecimento acerca da diversidade cultural. Usamos o conceito deste autor para 

desvelar o que ocorre com os alunos indígenas no curso de pedagogia, uma vez que 

estes sofrem uma grande dificuldade na interação com o meio acadêmico como um 

todo, este que serve de instrumento para as desigualdades quando o assunto é 

inclusão. 

 



A função do sistema de ensino é servir de instrumentos de legitimação das 

desigualdades sociais. Longe de ser libertadora, a escola é conservadora e mantém a 

dominação dos dominantes sobre as classes populares, sendo representada como um 

instrumento de reforços das desigualdades e como reprodutora cultural, pois há o 

acesso desigual à cultura segundo a origem de classe (CATANI, 2010 p.2). 
 

Se olharmos sob a ótica de Bourdieu (1998) com o conceito de reprodução e 

em relação com o ensino superior, podemos observar que este foi e é um tema 

polêmico no que diz respeito ao processo de seleção e também à permanência de 

alunos/as oriundos das classes populares. O ensino superior e o ingresso na 

universidade pública sempre foram voltados para uma classe elitista, no panorama 

atual, e com as políticas sociais desenvolvidas nos últimos doze anos, vem ou veio, 

trabalhando para possibilitar o ingresso desses jovens. Dentre essas políticas, se 

encontram o sistema de cotas, que de uma forma muito limitada beneficia os/as 

jovens indígenas, e pelo qual os alunos Xavantes conseguiram uma vaga na 

Regional Jataí da UFG. 

 

3. OBJETIVOS 
 

O objetivo deste é relatar as experiências durante as atividades de monitoria 

desenvolvidas no primeiro semestre de 2018 junto à disciplina Arte e Educação, e 

desvelar as dificuldades de interação dos alunos indígenas com os demais colegas 

de curso e com as atividades acadêmicas e rotinas da Universidade Federal de 

Goiás.  

 

4. METODOLOGIA 
 

Este é um relato da gratificante experiência que foi desenvolver e trabalhar 

atividades no projeto de monitoria respaldadas pelo edital n°. 01/2018 de 5 de março 

de 2018, que dentre tantos benefícios traz a iniciação à docência e abre caminhos 

para um futuro na profissão docente. Mais que isso, essa experiencia tornou-se 

gratificante pelo fato de poder trabalhar efetivamente a questão da inclusão até 

então estudada teoricamente. Os meios utilisados para desenvolver atividades 

inclusivas foram contextualizar os conteúdos estudados nos textos com a realidade 

dos alunos indígenas. Nesse sentido, a metodologia adotada para desenvolvimento 

das atividades consiste em pesquisa bibliografia e análise documental. 



5. RESULTADOS E DISCUSÕES/ RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Por meio deste relato, podemos pontuar dois fatores que são determinantes 

para as dificuldades e limitações dos alunos indígenas na rotina acadêmica, são 

eles: os processos educacionais de ambos/as os/as alunos/as (indígenas e não 

indígenas) e como estão imbricados na reprodução social da cultura dominante que 

transforma a escola [aqui a universidade] em dispositivo de reprodução viabilizando 

as diferenças de classes sociais, sendo que os alunos indígenas estão socialmente 

inseridos na classe dominada, explicando por meio deste a razão pela qual estes 

alunos tem tamanha dificuldade; o segundo fator é o pouco número de vagas 

ofertadas nas Intuições, e também as poucas e não efetivas politicas de 

permanência destes alunos nas instituições de ensino superior, sendo que, uma vez 

que não conseguem adequar-se à rotina acadêmica terminam por desistir do curso, 

sendo ainda culpabilizados pelo “fracasso”. 

Tentando superar ambos os fatores, trabalhamos no campo da inclusão com 

as atividades da monitoria da disciplina Arte e Educação da qual eu sou monitor 

voluntário desenvolvendo mecanismos para que se houvesse uma eficácia na 

interação dos alunos indígenas. A professora da disciplina e orientadora trouxe 

como já mencionado a ideia de contextualizar os conteúdos estudados com a 

realidade social e cultural dos alunos para que estes tivessem uma facilidade de 

participar dos debates em sala de aula. Eu, enquanto monitor trabalhei junto a 

professora para que houvesse uma eficiência nessas atividades, levando até estes 

alunos conteúdos contextualizados para que estes tivessem uma melhor 

compreensão e pudessem participar dos debates em sala de aula. Seguindo então 

essa linha, as atividades foram na contramão do processo de reprodução do capital 

cultural, trabalhando assim para superar as dificuldades e limitações dos alunos 

indígenas na dura rotina acadêmica, contribuindo ainda para sua formação e 

superação ao papel de dominados socialmente e historicamente atribuídos aos 

índios/as brasileiros/as. 

 

6. CONSIDERAÇOES FINAIS 
 

Considero que as atividades desenvolvidas tiveram efeitos positivos, uma vez 

que estes alunos foram aprovados na disciplina mencionada, e tiveram uma 



interação com a sala devido às atividades em grupo propostas pela professora. Mas 

é de grande relevância mencionar o grau de dificuldade que estes alunos 

enfrentaram e ainda enfrentarão na dura rotina acadêmica, e como o debate da 

inclusão na educação como um todo seja para além da teoria, para que futuros/as 

alunos/as indígenas que entrarão na universidade pública não tenham a mesma 

dificuldade que tiveram estes alunos aqui mencionados. Temos ainda muito que 

aprender sobre inclusão indígena, para tanto a universidade tem que promover 

debates sobre o tema com toda a comunidade acadêmica. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

 

Durante o processo de graduação, os alunos recebem uma grande carga 

teórica sobre como atuar no mercado de trabalho dentro do curso/área na qual 

escolheram, e durante a disciplina de estágio, é o momento e a oportunidade em que 

os alunos que ainda se encontram em formação, têm a oportunidade de aplicar estes 

conteúdos e vivenciar um pouco do que será seu futuro ambiente de trabalho. 

Os benefícios apresentados durante a disciplina de estágio vão além da 

oportunidade de pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante o processo 

formativo, mas também oferece aos alunos dos cursos de licenciatura uma 

oportunidade nova de aprendizado, assim como afirmam Scalabrin e Molinari (2013, 

p.02) ao dizer que 
o aprendizado é muito mais eficiente quando é obtido através da experiência; 
na prática o conhecimento é assimilado com muito mais eficácia, tanto é que 
se torna muito mais comum ao estagiário lembrar-se de atividades durante o 
percurso do seu estágio do que das atividades que realizou em sala de aula 
enquanto aluno. 
 

Portanto, esta disciplina agrega grande conhecimento aos graduandos pois 

é a partir desta disciplina que os estudos realizados de forma teórica em sala, são 

aplicados e pressupõe o seu futuro ambiente de trabalho. 

A disciplina de Estágio ofertada na UFJ, é dividida em 4 etapas e realizada 

durante os 4 últimos períodos da graduação, permitindo o contato com as diversas 

faixas etárias e divisão de ensino (UFG, 2015). Durante a execução do Estágio I os 
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graduandos entram em contato com a educação infantil, trabalhando com turmas de 

berçário a Jardim II, posteriormente atuam nas séries iniciais do ensino fundamental 

(1° ao 5° ano), em seguida a ação do estagiário será nas séries finais do ensino 

fundamental (6° ao 9° ano), e encerra o ciclo de experiências com os alunos o ensino 

médio (1° ao 3° ano).  

 

 

2 BASE TEÓRICA  
 

O estágio é uma disciplina do componente curricular obrigatória dos cursos 

de licenciatura, pois neste momento os alunos têm a oportunidade de se aproximar 

da área na qual poderão atuar futuramente, segundo Santos e Almeida (2015),  

 
o estágio auxilia na formação da consciência do discente em relação a sua 
formação como educador. Nessas perspectivas, concebemos o estágio como 
“um divisor de águas”, uma vez que ele faz com que o discente desenvolva 
ou não o gosto pela área acadêmica na qual está inserido. (p. 95) 

 
 

Desta forma, a disciplina de estágio configura-se como imprescindível para 

os cursos de licenciatura, pois é o momento de decisão na vida dos graduandos, é a 

partir deste momento que é possível aplicar na prática os conhecimentos absorvidos 

durante o processo de graduação, e também é um momento de proximidade com 

estudos e produção de relatórios de base científica, e que em muitas das ocasiões 

não são práticas comuns aos graduandos do 5º período. 

Ao assumir a monitoria desta disciplina, durante o primeiro semestre de 

2018, em reunião com a orientadora, o monitor foi orientado a disponibilizar algumas 

horas para atendimento aos alunos, em especial para a produção do relatório da 

disciplina, o qual deveria conter o relato das experiências vivenciadas durante as 

práticas exigidas pela disciplina, vinculadas aos conteúdos teóricos adquiridos e 

assimilados durante o processo de graduação. 

A partir desta reunião, a orientadora divulgou para os graduandos 

matriculados na disciplina, o e-mail, telefone de contato e também horários de 

atendimento disponibilizados pelo monitor, atendimentos estes que foram realizados 

nas bibliotecas da UFJ (tanto na unidade Riachuelo, quanto no campus Jatobá), e 

também no Núcleo de Práticas corporais. 



Portanto, os atendimentos realizados pelo monitor aos discentes do curso 

de Educação Física nesta disciplina, transcendem aos atendimentos de questões 

práticas, auxiliando principalmente nas produções teóricas, que são exigências da 

disciplina. 

 
3 OBJETIVOS  

 

O objetivo da monitoria é compartilhar as vivências e experiências 

adquiridas pelo monitor com os alunos matriculados na disciplina de Estágio Curricular 

Obrigatório I, ofertada para os graduandos do curso de Licenciatura em Educação 

Física, na Universidade Federal de Jataí, contribuindo para o melhor desenvolvimento 

do planejamento e organização das aulas, bem como para esclarecimentos e 

cooperação no produto da disciplina que é o relatório final. 

 
4 METODOLOGIA 

 

Este relato de experiência possui o caráter descritivo e visa discorrer sobre 

as monitorias realizadas da disciplina de Estágio Curricular Obrigatório I, ofertada para 

o curso de Licenciatura em Educação Física. 

Para elaboração deste relato, levou-se em consideração os atendimentos 

realizados durante o primeiro semestre do ano de 2018, durante a execução da 

disciplina de Estágio Curricular Obrigatório I.  

Os atendimentos foram realizados na própria universidade, na biblioteca e 

também no Núcleo de Práticas Corporais (NPC), e geralmente eram realizados de 

forma individual, exceto um encontro geral realizado às vésperas da entrega final do 

relatório, momento de grande procura por parte dos alunos para sanar dúvidas em 

relação as formatações dos seus respectivos trabalhos.  

Em geral cada atendimento durava cerca de 40 minutos, tempo este onde 

o monitor observava os trabalhos, realizava orientações acerca dos conteúdos 

presentes no relatório e orientava também quanto as normas técnicas do qual os 

relatórios deveriam seguir.  

 
 
 



5 RESULTADOS 
 

Durante a realização das monitorias notou-se a grande dificuldade dos 

graduandos da turma de Estágio Curricular Obrigatório I em relação a construção e 

realização do relatório, principalmente em relação as normas da ABNT. Houve durante 

o período de 2018/1 uma grande procura destes alunos, em especial, em datas 

próximas aquelas marcadas para que eles entregassem prévias de sua produção. 

Durante os atendimentos, o monitor buscava interagir com os alunos, de 

forma a visualizar também quais as principais dificuldades destes alunos quanto as 

práticas em sala de aula, já que a composição da nota da disciplina inclui as práticas 

realizadas nas escolas/CMEI’s e também a entrega do relatório. 

Ao final da disciplina foi possível visualizar que todos os alunos que 

procuraram a monitoria foram aprovados, e conseguiram de forma significativa 

solucionar as dificuldades iniciais apresentadas durante as primeiras monitorias. Pode 

considerar também que os atendimentos foram de grande importância e contribuição 

para o monitor, pois permitiu e garantiu a oportunidade de rever os conteúdos, 

auxiliando também em seu processo formativo.    
 
6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das monitorias realizadas durante o semestre de 2018/1, foi 

possível verificar a importância da disciplina e também da monitoria da disciplina de 

Estágio Obrigatório I, pois esta permite o contato mais próximo entre os acadêmicos 

do curso de licenciatura com o seu futuro espaço de atuação profissional, o que 

contribui diretamente para a forma em que este profissional atuará quando estiver 

atuando no mercado de trabalho. Também foi possível verificar que a disciplina tem 

contribuído não só para a atuação prática destes graduandos, mas vêm contribuindo 

também para a elaboração teórica de material científico, aproximando e familiarizando 

os discentes, com as normas de elaboração de trabalho científico que estarão cada 

vez mais presentes na vida destes alunos até a conclusão do curso. 

Desta forma, é possível concluir que o programa de monitoria vem 

contribuindo amplamente para a formação acadêmica e profissional tanto do monitor, 

quanto dos alunos que são contemplados, pois fomenta a produção científica e facilita 

o árduo caminho designado pelo processo de graduação. 
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Monitoria de Direito das Sucessões
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RESUMO

O presente trabalho constitui em uma projeto iniciado no semestre 2018/1, na

Universidade Federal  de Jataí,  para realizar monitoria da matéria Direito Civil  VII

(Sucessões) sob orientação do docente Ms. André Felipe Soares de Arruda. Buscar-

se-á apresentar, no Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONEPE) 2018, as

experiências adquiridas neste período, com o atendimento dos alunos, auxílio nas

aulas ministradas pelo professor, e realização de pesquisas para debates em sala, e

também  os  projetos  a  serem  construídos  em  conjunto  com  o  professor  para

despertar maior interesse e envolvimento dos alunos com a matéria mencionada.

Palavras-Chave: monitoria, direito, experiências, pesquisas, debates.

1. INTRODUÇÃO 

O programa de monitoria é de suma importância para o desenvolvimento da

matéria  apresentada,  funcionando o monitor  como um auxiliar,  tanto do docente

quanto  do  discente,  servindo  também a ele  como uma fonte  de  experiência  da

atividade de docência. A monitoria, apesar de pouco difundida entre os discentes, é

uma das únicas (se não a única) experiência universitária que o aluno poderá ter na

área da docência, sendo que todas as outras carreiras jurídicas pode-se conseguir

estágio, remunerado ou não, para a aprendizagem da profissão, deixando os alunos,

por vezes, de perceber a importância de ter contato com a maior gama possível de

carreiras para uma decisão mais acertada de qual caminho seguir.

2. JUSTIFICATIVA

O  programa  de  monitoria  foi  instaurado  pela  Lei  9.394  de  1996,
propiciando aos discentes a experiência de ensino e pesquisas em conjunto com

1  Graduando  em  Direito.  Universidade  Federal  de  Jataí.  E-mail:  nunes-
gyn@hotmail.com.
2  Professor da disciplina Direito Civil VII do Curso de Direito. Universidade
Federal de Jataí, e-mail:andrefsarruda@ig.com.br.



os  docentes,  a  ser  detalhada  no  plano  de  ensino.  Tal  atividade  tem  como
objetivos principais:

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. (Resolução CEPEC Nº 1418, art. 1).

Portanto, resta clara a importância da monitoria para o desenvolvimento
das matérias  de graduação,  vez que essa atividade auxilia a todas as partes
envolvidas no processo. O professor, por ter uma carga de trabalho excessiva,
pode recorrer ao monitor para a realização de atividades extras, que busquem
uma maior interação com os alunos, estes, por sua vez, possuem outra oarte
para  auxiliar  em  seu  aprendizado,  podendo  recorrer  ao  monitor  para  sanar
dúvidas ou difculdades que surgirem ao longo da matéria, o monitor, por fm,
além de adquirir uma experiência preciosa no campo da docência, ainda tem a
oportunidade  de  desenvolver  mais  seu  conhecimento  na  área  da  monitoria,
realizando  pesquisas  inusuais  para  agregar  nas  discussões  e  troca  de  idéias
dentro e fora de sala.

O Direito das Sucessões é conceituado, segundo Maria Helena Diniz (2011,
p.17),  como  “O   conjunto  de  normas  que  disciplinam  a  transferência  do
patrimônio de alguém, para depois de sua morte, ao herdeiro, em virtude de lei
ou  testamento  {…}  no  complexo  de  disposições  jurídicas  que  regem  a
transmissão do ativo e do passivo do de cujus ao herdeiro”. Trata-se de matéria
importante no dia a dia dos profssionais do direito, sendo também tocado por
vários outros campos do direito, como o direito tributário (no recolhimento do
Imposto  de  Transmissão  Causa  Mortis),  direito  penal  (nos  casos  em que  há
exame das causas de deserdação e indignidade) e especialmente no campo do
direito de família (por infuenciar diretamente na ordem de vocação hereditária e
na  sucessão  em geral)  e  no  direito  das  coisas  (por  este  ter  como  centro  a
propriedade, enquanto a sucessão trata da sua transmissão).

3. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada, visando a maior interação possível dos alunos com

matéria tão instigante, será a realização de debates sobre assuntos controversos

tanto na lei quanto na jurisprudência, dividindo os alunos em grupos para realizarem

a defesa de seus posicionamentos. 



Tendo  em  vista  que  os  alunos  que  cursam  a  matéria  de  Direito  das

Sucessões  encontram-se  no  8º  período,  alguns  já  iniciando  os  estudos  para  o

exame da Ordem dos Advogados do Brasil  (OAB), será confeccionada uma lista

com estudos de caso para pesquisa e maior aprofundamento dos discentes no tema.

Também  para  um  maior  envolvimento  dos  discentes  com  a  matéria

apresentada, será aplicada uma atividade para aproximar a teoria vista em sala de

aula  com  a  prática  realizada  por  juízes  e  advogados  na  área,  de  modo  que

confeccionarão petições iniciais e sentenças sobre a matéria, ainda há ser decidido

o tema específico.

Também será realizada uma experiência de docência por parte do monitor,

que ministrará parte de uma aula para os discentes, de forma a desenvolver um

círculo de comunicação entre alunos, monitor e professor. Tal aula terá um tema

específico ainda a ser decidido pelo professor e monitor.

E por fim, fora da sala de aula, será também ofertada auxilio extra aos alunos,

através de encontros de estudos com o monitor de duas a quatro horas por semana,

variando de acordo com a demanda.

4. OBJETIVOS

O objetivo do presente trabalho é apresentar os resultados adquiridos até o

momento,  na  monitoria  de  Sucessões,  bem  como  apresentar  as  propostas

desenvolvidas pelo monitor em conjunto com o professor da disciplina para instigar o

estudo e aprendizado dos discentes da matéria, tentando sempre libertá-los (e a nós

também) da forma padrão de passagem do conteúdo para uma metodologia mais

dinâmica, buscando uma maior participação na construção do conhecimento.

5. CONCLUSÃO

Conforme de depreende-se do todo exposto, há a intenção de realizar uma

experiência  satisfatória  a  todos  os  participantes,  de  forma  a  acrescer  ao

conhecimento dos discentes esta matéria fundamental do direito civil e também a

oportunizar  ao  monitor  e  ao  docente  uma nova visão do direito  das sucessões,

construída com a ajuda de todos em sala.
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Esse projeto de monitoria acadêmica foi desenvolvido para a disciplina de 

Física Geral no período letivo de 2018.1, sob a coordenação do professor Ginetom 

Souza Diniz da Unidade Acadêmica de ciências exatas - Curso de Física da UFJ. 

Foram realizados atendimentos pontuais na biblioteca da Universidade, 

proporcionando suporte aos estudantes dos cursos de graduação do campus que 

cursavam alguma disciplina relativa à física. Os estudantes que procuraram o 

serviço foram solicitados a assinar uma lista de frequência declarando o curso ao 

qual estava vinculado. O projeto conseguiu atender aos cursos de Biomedicina, 

Ciências da Computação, Química, Fisioterapia, Matemática e Ciências Biológicas 

(bacharelado e licenciatura) perfazendo um total de aproximadamente 87 discentes 

atendidos ao longo do programa.  

As disciplinas de física possuem um alto índice de reprovação e, portanto o 

projeto de monitoria é necessário para combater a evasão dos alunos na graduação, 

já que a reprovação implica no trancamento de disciplinas essenciais para o 

desenvolvimento dos cursos.  

BASE TEÓRICA 

A principal forma de ingresso na Universidade Pública no Brasil hoje é através 

do Vestibular e do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) criado, em 1998, pelo 

MEC para avaliar as competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos do 

Ensino Médio (SANTOS, 2011). Porém, esses instrumentos avaliativos acabam por 

determinar o que é ensinado nas escolas e serve como parâmetro para as provas do 

vestibular. Uma consequência disso está no ingresso dos estudantes na graduação, 
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pois não há relação entre o que se aprende na escola, que se reduziu apenas a 

treinar os estudantes para ingressar no ensino superior e o que se ensina na 

graduação. Essa disparidade entre os conteúdos aprendidos e os conteúdos 

necessários é nítida também na área das exatas onde há um alto índice de 

dificuldade desde o ensino básico.  

Diante disso, faz-se necessário uma maior atenção tanto por parte dos 

professores das disciplinas de exatas que precisam se desvincular da ideia que a 

solução de problemas irá fazer com que o aluno se aproprie do conhecimento, 

quanto da universidade com relação a esses estudantes que não seguirão uma 

carreira exclusivamente científica, mas que precisam compreender a ciência.  

OBJETIVOS 

O projeto de monitoria é uma iniciativa da universidade para diminuir o 

número de reprovações, garantindo a permanência do indivíduo na instituição e 

permitindo que o mesmo consiga concluir a graduação. Os atendimentos foram na 

maioria das vezes individuais, o que facilita a compreensão do estudante e o 

trabalho do monitor, embora quando houve dúvidas gerais a abordagem em sala de 

aula com o auxílio da lousa se torna mais eficiente.  

 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

A participação dos estudantes no programa é essencial para o 

desenvolvimento do projeto, e para a modalidade de Física Geral houve uma alta 

frequência dos alunos somando um total de aproximadamente 87 atendimentos. 

Uma implicação disso se deve ao fato de que muitos cursos estavam ministrando 

disciplinas relacionadas à física no período letivo de 2018.1.  

A tabela abaixo indica a quantidade total de estudantes de acordo com o 

curso de graduação que participaram do programa.  
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Gráfico 1. Cursos que foram atendidos no Programa de monitoria. 

O professor da disciplina de Física para o Curso de Biomedicina foi o mesmo 

professor coordenador do estágio, Prof. Gineton Souza Diniz. Como a turma possuía 

muitos estudantes fez-se necessário dividir os alunos em duas partes, parte A e 

parte B. Diante disso, foi possível, ao final da disciplina obter o rendimento dos 

estudantes explicitados nos gráficos abaixo; 

 

Gráfico 2. Turma A – Biomedicina, médias de aprovação. 
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Gráfico 3. Turma B – Biomedicina, médias de aprovação. 

Abaixo, também é possível notar como foi o comportamento da turma ao final 

do período. 

 

Gráfico 4. Situação dos discentes, turma geral de Biomedicina. 

Para um aluno de graduação na modalidade licenciatura é de grande proveito 

a experiência com o programa de monitoria, pois proporciona ao estudante a 

oportunidade de iniciar com o que será sua futura profissão, fazendo com que o 

mesmo adquira experiências diversificadas com relação ao ensino. Há situações em 

que acaba sendo necessário um estudo extra por parte do monitor para que o 

mesmo consiga ajudar um dado aluno e isso expande o saber tanto de quem ensina 

quanto de quem aprende.  
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A maioria dos alunos que procuram ajuda na monitoria possuem uma alta 

dificuldade de compreensão dos assuntos, e não conseguem entender o que está 

sendo dito em sala de aula. Muitas vezes é necessário que se explique pelo menos 

uma base do conteúdo para o estudante conseguir desenvolver a compreensão.  

Todos os estudantes que solicitaram o auxílio do programa precisavam 

resolver exercícios de listas propostas pelo professor, então não há, na monitoria, o 

esclarecimento de dúvidas relativas à compreensão do conteúdo. Há apenas a 

descrição de conceitos físicos que proporcionam um resultado numérico, a mera 

manipulação de fórmulas ou substituição de valores (MOREIRA, 2014).  

CONCLUSÃO 

O ensino de física vive um debate atualmente, onde não se consegue ensinar 

a ciência para as pessoas. O método tradicional de ensino se mostra ineficiente 

(ARAÚJO, 2013) e não consegue atingir os estudantes, a memorização de fórmulas 

e a mecanização dos exercícios é o que dita se houve ou não aprendizado. 

Vivenciando a experiência da monitoria é perceptível que os alunos não entendem o 

que está acontecendo, mesmo os estudantes que obtêm sucesso nas disciplinas 

não possuem uma compreensão mínima dos assuntos. Porém, para os moldes do 

ensino hoje, baseado em estatísticas, foi obtido um alto número de aprovações no 

curso de Biomedicina, que foi o curso em que o professor coordenador do projeto 

ministrava a disciplina de Física. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A monitoria acadêmica é um artifício de extrema importância para o 

crescimento pessoal e profissional de todos os envolvidos, ou seja, monitores, 

orientadores e alunos atendidos. Por se tratar de um programa que visa permitir o 

contato do monitor com a docência, a monitoria proporciona uma experiência única 

de “inversão” de papéis, onde o monitor passa a vivenciar, em algumas partes, a rotina 

de trabalho dos docentes da área. O presente trabalho relata a experiência do monitor 

de Morfologia e Taxonomia Vegetal durante o primeiro semestre de 2018 (2018/1), a 

participação dos alunos nas monitorias, o desempenho dos mesmos na disciplina em 

questão e, consequentemente, o trabalho do monitor. A monitoria na disciplina de 

Morfologia e Taxonomia Vegetal é de fato essencial para promover o melhor 

aprendizado dos alunos, visto que essa é base para o entendimento de matérias 

subsequentes.  

A cada ano que passa o número de discentes na universidade aumenta de 

maneira extremamente significativa e positiva, portanto a exigência e a sede por 

conhecimento é maior e isso faz com que a monitoria seja uma ferramenta que auxilie 

os docentes na missão de atender a demanda de alunos e na missão de compartilhar 

o conhecimento, além disso ela permite que o discente agraciado com a oportunidade 

de ser monitor, tenha contato direto com alguns aspectos atrelados a carreira 

acadêmica, com isso o mesmo consegue realizar um pequeno “vôo” nesta vasta área 

que é a docência. Ainda mais, a monitoria possibilita o crescimento do monitor em 

diversos aspectos, visto que agora o mesmo precisa adquirir uma carga de 
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responsabilidade maior, já que no período de realização de suas atividades ele possui 

uma das funções mais importante da vida, que é a de transmitir e compartilhar 

conhecimento, não só o técnico e teórico, mas também aquele advindo das 

experiências de vida e das relações. A monitoria em muitas vezes permite que os 

indivíduos que estão relacionados a ela pratiquem a sua empatia com os outros e isso, 

sem a menor chance de dúvida, é de extrema relevância. 

2 BASE TEÓRICA 

Segundo TISSOTI–SQUALLI (2007, p.18), “a Sistemática ou Taxonomia é a 

ciência que envolve a descoberta, descrição e interpretação e organização das 

informações relativas à diversidade biológica, por meio de Sistemas de Classificação”. 

Com o avanço da tecnologia, a Sistemática assume um papel muito importante, pois 

a cada dia sistematas e botânicos descobrem novas evidências acerca de espécies 

já classificadas e encontram novos indivíduos desconhecidos pelo meio científico, 

realizando a classificação desses, dando aos mesmos um nome científico e universal. 

Portanto, na prática os sistematas possuem inúmeras funções, como identificar, 

classificar e até mesmo “armazenar” determinado espécime por meio da confecção 

de herbários, sendo que este é um utensílio muito utilizado pela comunidade 

acadêmica e científica. Seja para as Ciências Biológicas, Engenharia Florestal ou 

Agronomia, a Sistemática juntamente com a Morfologia Vegetal, são de muita 

utilidade, não só para fins lucrativos, mas também para a compreensão do mundo das 

plantas como ele é. De acordo com JUDD e col. (2009, p.02), conforme mencionado 

por SIMPSON GEORGE G. (1961:7), a Sistemática pode ser considerada como o 

estudo científico da pluralidade dos organismos e consequentemente de todas as 

inúmeras e quaisquer relações entre eles. 

3 OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo relatar e expor a experiência vivida pelo monitor 

durante a monitoria acadêmica da disciplina Morfologia e Taxonomia Vegetal para 

alunos do curso de Agronomia – Universidade Federal de Jataí, no período de 

09/04/2018 a: destacar a importância da monitoria para o crescimento pessoal, 

profissional e acadêmico das pessoas envolvidas e analisar a participação e 

desempenho dos alunos que foram atendidos no período de vigência da monitoria. 

 



   

 

 

4 METODOLOGIA 

Durante a realização da monitoria, o monitor ficava encarregado de sanar 

determinadas dúvidas de alunos que compareceram nas monitorias, ressaltando que 

o horário de atendimento foi estabelecido em dias e horários em que os alunos não 

possuíssem aulas, para que assim todos tivessem condições de participar das 

mesmas. Além de esclarecimentos de possíveis questionamentos, esse horário 

também era destinado para auxiliar os alunos a elaboração dos relatórios das aulas 

práticas e para conversas sobre a vida acadêmica etc. Vale ressaltar também que 

todas as monitorias eram realizadas no laboratório de estereoscopia, no mesmo local 

onde ocorriam as aulas práticas. 

Em relação a participação do monitor nas aulas práticas, o mesmo participava 

efetivamente de apenas uma turma, já que por questões de horários, as demais 

turmas chocavam com algumas aulas do monitor. A comunicação com o professor 

orientador era feita por meio de e-mails, Whatsapp e rápidas conversas em sua sala, 

sendo que nesses diálogos eram planejadas as aulas práticas, feita a correção de 

alguns relatórios e definido o material a ser coletado para as aulas práticas fossem 

feitas. 

Como um dos objetivos do presente trabalho é analisar a participação e o 

desenvolvimento dos alunos matriculados na turma de Morfologia e Taxonomia 

Vegetal no 1° semestre de 2018 (2018/01), foi aplicado um questionário impresso a 

esses alunos, sendo feitas perguntas chave para que o objetivo fosse alcançado. Além 

de verificar o desempenho e a frequência, o questionário foi utilizado para permitir ser 

feita uma inferência a respeito do trabalho/desempenho do monitor. Vale pontuar que, 

o questionário foi aplicado em um momento onde ao menos a maioria dos alunos 

estivessem presentes, porém infelizmente apenas 44 alunos puderam responder o 

questionário, visto que alguns não estavam presentes na sala no horário da aplicação. 

Em relação a análise dos dados obtidos pelo questionário, foi utilizado o programa 

“Excel” para o desenvolvimento de alguns gráficos para auxiliar na interpretação dos 

resultados. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Após aplicação do questionário, obteve-se resultados expressivos à cerca da 

frequência e desempenho dos discentes matriculados na disciplina de Morfologia e 



   

 

 

Taxonomia Vegetal. Pode-se observar que, considerando o grupo de alunos que 

responderam o questionário, 45,45% (Gráfico 01) deles frequentaram a monitoria, 

sendo esse um índice interessantíssimo, e dessa porcentagem, 95% obtiveram 

aprovação, ou seja, alcançaram notas finais iguais ou superiores a 6 pontos (Gráfico 

02).  

 

Gráfico 1 - Comparecimento dos alunos nas monitorias. 

Fonte: Freitas (2018). 

 

Gráfico 2 – Desempenho dos alunos que frequentavam a monitoria. 

Fonte: Freitas (2018). 

Em relação ao grupo de alunos que não frequentaram a monitoria, 79,17% deles foram 
aprovados com nota final superior ou inferior a 6 pontos (Gráfico 03). 
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Gráfico 3 – Desempenho dos alunos que não frequentaram as monitorias. 

Fonte: Freitas (2018). 

Algo muito significativo e satisfatório foi que, ao se comparar a média final 

daqueles que não foram e os que foram, a nota do primeiro grupo foi de 6,75 pontos 

e a média do segundo foi de 7,25 pontos. Portanto, considerando até mesmo a nota 

final dos alunos que foram reprovados dentro dos dois grupos, o desempenho 

daqueles que participaram/frequentaram a monitoria foi de 1,07 vezes maior que o 

desempenho do segundo grupo (Gráfico 04). 

 

Gráfico 4 – Média final dos alunos. 

Fonte: Freitas (2018). 
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6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseando-se em todos os dados que foram obtidos com a aplicação do 

questionário, pode-se concluir que, ao menos para a disciplina de Morfologia e 

Taxonomia Vegetal, a monitoria foi uma ferramenta de extrema utilidade para os 

alunos que a “utilizaram”, visto que após frequentarem as monitorias, 100% dos 

alunos que frequentaram alegaram obter melhoria no domínio da matéria. Lógico que 

não pode-se desconsiderar o índice de 5% de reprovação no grupo de alunos que 

frequentavam a monitoria, visto que a aprovação na disciplina depende de uma série 

de fatores que fogem a monitoria, como estudo individuais, participação em aulas 

práticas, etc. Em relação ao índice alto de aprovações no grupo de alunos que não 

frequentaram as monitorias, isso se deve ao fato de alguns deles terem domínio do 

conteúdo, facilidade no aprendizado e por terem sábados às suas dúvidas em sala de 

aula com o professor. Mas de maneira geral, podemos concluir que, ao menos para a 

disciplina em questão, a monitoria foi de extrema importância e influenciou de maneira 

direta no desempenho dos alunos que participaram da mesma, além disso com a 

melhoria no domínio do conteúdo desses alunos, inferências podem ser feitas a 

respeito do trabalho do monitor que, partindo desse aspecto, foi muito satisfatório e 

positivo. Portanto nota-se o quanto a monitoria foi relevante para o crescimento de 

discentes atendidos e monitor, sendo esse um dos objetivos do programa de 

monitoria. 
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A IMPORTÂNCIA DA RESPONSIVIDADE NUM PROGRAMA DE TUTORIA1 

 

CHAGAS, Murillo de Oliveira²; SANTOS, Maísa Barbosa³; SOUZA, Mateus da 

Silva4; ROCHA, Diego Ismael5; VALENTIN-SILVA, Adriano6. 

 

Palavras-chave: Anatomia Vegetal. Tutoria. Avaliação discente. Retorno. Interesse 

acadêmico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Anatomia Vegetal é uma disciplina comum a cursos de graduação das áreas 

de Ciências Agrárias (Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia) e Ciências 

Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), que objetiva proporcionar ao aluno o 

conhecimento básico sobre a estrutura interna das plantas, abrangendo uma grande 

quantidade de conteúdo. A disciplina aborda assuntos que vão desde os 

procedimentos utilizados no preparo de lâminas histológicas vegetais (coleta de 

material, preparo, coloração) até a estruturação histológica dos órgãos presentes 

nas plantas (APPEZZATO-DA-GLÓRIA E CARMELLO-GUERREIRO, 2012). 

Na Universidade Federal de Jataí (UFJ), essa disciplina possui índice 

considerável de reprovação, havendo, inclusive, alunos com repetidas reprovações. 

Diante dessa realidade, torna-se necessário buscar formas de auxiliar os discentes 

no aprendizado da disciplina, que faz parte do ciclo básico dos cursos aos quais é 

ofertada. 

 

2 BASE TEÓRICA 

Conforme Simão et al. (2008), o conceito de tutoria abrange diferentes 

vertentes debaixo de um mesmo conceito central, o de orientação mais pessoal e 

personalizada de um indivíduo que carece da mesma. 

No âmbito da universidade, a ideia de tutoria tem se expandido como uma 

forma de dar ao graduando maior liberdade e responsabilidade na sua construção 



como profissional. Liberdade ao estimular sua independência na aquisição de 

conhecimento na medida em que o modelo de transmissão direta e exclusiva de 

informações do professor para o aluno perde espaço para o modelo em que o tutor 

passa a orientar o aluno em como obter esse conhecimento. Responsabilidade ao 

colocar o aluno como agente principal da escolha sobre onde e como adquirir o 

conhecimento necessário à sua formação. 

Em outro cenário, a ideia de tutoria também pode ser usada como meio de 

auxílio àqueles alunos que apresentam dificuldade no aprendizado de determinada 

disciplina, não sendo capazes de acompanhar o andamento natural de uma turma 

formada, necessitando de um acompanhamento mais próximo que vá além do 

contato restrito a uma sala de aula e que possa suprir as suas deficiências. 

 

3 OBJETIVOS 

Objetivamos relatar a experiência de dois graduandos em Ciências Biológicas 

(Bacharelado) pela Universidade Federal de Jataí, que atuaram como monitores na 

disciplina de Anatomia Vegetal no primeiro semestre de 2018, destacando a 

atividade de tutoria e a impressão dos alunos participantes. 

 

4 METODOLOGIA 

O programa de tutoria aos alunos da disciplina de Anatomia Vegetal foi 

implantado no primeiro semestre de 2017 como parte do programa de monitoria 

dessa disciplina. No primeiro semestre de 2018, em que a disciplina foi ofertada aos 

cursos de Engenharia Florestal (60 vagas) e Zootecnia (40 vagas) da UFJ, os 

monitores executaram diferentes atividades: 1) monitorias teóricas e práticas; 2) 

tutoria; e 3) acompanhamento das aulas práticas. Aqui iremos abordar a atividade de 

tutoria. 

Para a seleção dos alunos que comporiam as turmas de tutoria, utilizamos 

como critério de inclusão a manifestação de interesse em participar da tutoria e 

como critério classificatório o histórico de reprovação na disciplina, além das notas 

na primeira avaliação (os piores desempenhos foram critérios de desempate). Os 

alunos aceitos na tutoria foram orientados a não faltarem aos encontros semanais 

sob o risco de serem substituídos por outros interessados que não houvessem sido 

contemplados pela falta de vagas. 

Cada monitor (daqui em diante, tutor) ficou responsável por duas turmas de 



tutoria, uma da Engenharia Florestal e outra da Zootecnia, com 10 alunos cada. 

Portanto, disponibilizamos 40 vagas para a tutoria, o que corresponde a cerca de 

40% do total de alunos matriculados na disciplina. Realizamos encontros semanais 

em um dia fixo para cada turma, das 12:10h às 13:30h, na própria universidade. 

Esses encontros eram destinados ao auxílio na resolução dos exercícios propostos 

em estudo dirigido, organizado pelo professor da disciplina após cada aula 

ministrada e previamente disponibilizado aos alunos. Além disso, sanávamos as 

dúvidas dos tutorados relativas ao conteúdo ministrado naquela semana. 

Além dos horários reservados à tutoria, também foram destinados aos alunos 

horários para monitoria (teórica e prática) nos quais todos os alunos da disciplina 

poderiam buscar apoio para compreensão da matéria. 

Ao final do semestre, disponibilizamos um questionário virtual, formulado por 

meio do Google Formulários®, a ser respondido de forma anônima pelos alunos 

participantes da tutoria, expressando suas opiniões sobre a disciplina. Formulário 

semelhante foi aplicado no primeiro semestre de 2017. Isso nos permitiu comparar 

alguns dados, como a frequência dos alunos nas tutorias e o índice de aprovação na 

disciplina desses alunos tutorados. 

 

5 RESULTADOS 

Apesar do alto índice de reprovação na disciplina de Anatomia Vegetal, 

durante o semestre letivo observamos que não houve um grande aproveitamento 

por parte dos discentes dos meios disponibilizados para auxílio no aprendizado da 

matéria, em especial o programa de tutoria. Mesmo tendo como fator de inclusão no 

programa a manifestação voluntária de participação, o índice de faltas aos encontros 

semanais foi alto (Figura 1). 73% dos alunos faltaram a mais da metade dos 

encontros e 20% não compareceram a nenhuma tutoria. 

 
Figura 1 – Porcentagem de faltas dos alunos às reuniões de tutoria, com base na lista de frequência. 
Fonte: Chagas et al. (2018) 
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Esse é um cenário diferente do observado no ano anterior na mesma 

disciplina, em que 50% dos alunos compareceram a mais da metade dos encontros 

da tutoria. Tal desproporção pode estar relacionada com a disparidade no índice de 

aprovação na disciplina verificado nas turmas de tutoria entre os dois anos: 70% em 

2017/1 e apenas 22,5% em 2018/1. 

Uma pequena porcentagem (20%) dos alunos respondeu ao questionário de 

avaliação disponibilizado, sendo observado que a porcentagem de assiduidade entre 

esses alunos foi maior que a da turma como um todo (50% desses alunos 

compareceram a mais da metade dos encontros e apenas 13% compareceram a 

menos de 25% das tutorias, valor abaixo do observado na turma completa) (Figura 

2). 

 
Figura 2 – Porcentagem de faltas dos alunos às reuniões de tutoria, com base no questionário. 
Fonte: Chagas et al. (2018) 

 

Por meio do questionário respondido pelos alunos, observamos que o 

programa de tutoria foi avaliado positivamente, com conceito ‘Ótimo’ em 62,5% das 

respostas e ‘Bom’ nas 37,5% restantes. Igualmente bem avaliada foram a 

importância da tutoria no desempenho dos alunos (‘Muito importante’ em 62,5% das 

respostas e ‘Importante’ em 37,5%) e a avaliação dos tutores por meio de uma nota 

de 0 a 10, sendo 10 correspondente ao melhor desempenho possível e 0 ao pior 

(‘10’ em 75% das respostas, e ‘9’ nas 25% restantes). Também é importante 

ressaltar que 100% dos alunos responderam que tiveram suas dúvidas sanadas 

durante a tutoria e que os tutores demonstraram ter domínio do conteúdo. 

A importância da disciplina de Anatomia Vegetal na formação do discente 

como profissional também foi bem avaliada pelos alunos (37,5%, ‘Muito importante’; 

37,5%, ‘Importante’ e 25%, ‘Indiferente’), apesar de não atingir os mesmos níveis 

das questões anteriores.  

Em contrapartida, a autoavaliação dos alunos em relação à dificuldade em 
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aprender os conteúdos da disciplina foi de maneira geral negativa, sendo metade 

das respostas como ‘Regular’, um quarto, ‘Ruim’ e o quarto restante ‘Muito ruim’. 

Mesmo assim, ou talvez como a causa disso, o tempo de dedicação ao estudo da 

matéria, para a maioria, restringiu-se ao preparo para a prova (Figura 3). 

 
Figura 3 – Tempo dedicado ao estudo do conteúdo de Anatomia Vegetal. 
Fonte: Chagas et al. (2018) 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observamos uma discrepância entre a forma como os alunos responderam 

enxergar o programa de tutoria e a disciplina de Anatomia Vegetal e a forma como 

se comportaram em relação a ela. Apesar de reconhecerem, em sua maioria, que a 

disciplina é importante na sua formação profissional e que a tutoria seria uma forma 

produtiva de aprendê-la, a frequência aos encontros semanais não correspondeu a 

essa visão expressada pelos alunos. Levando-se em conta que os mesmos se 

autoavaliaram como tendo dificuldades, essa divergência se torna ainda mais 

evidente. 

Podemos levantar duas hipóteses como prováveis explicações para esse fato. 

A primeira delas é o viés da pequena amostra que respondeu ao questionário. É 

natural esperar que essa amostra apresente opinião favorável à disciplina e à tutoria, 

conforme evidenciado pelas respostas ao questionário, ao se observar que os 

valores de frequência desses alunos foram maiores do que a turma como um todo. A 

importância vista na disciplina de Anatomia Vegetal e na tutoria como meio de 

aprendê-la levou os alunos a buscarem auxílio no programa. Entretanto, essa 

observação não pode ser aplicada aos mais de 50% de alunos que faltaram a mais 

da metade dos encontros de tutoria, apesar de ainda assim reconhecerem a 

importância da tutoria e da disciplina e a competência dos tutores. 

A segunda hipótese, e a mais preocupante, é a falta de interesse do aluno em 

se dedicar ao aprendizado da disciplina. A importância reconhecida por muitos deles 
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não foi suficiente para despertar a motivação necessária para o comprometimento 

com o estudo. Esse fator é extremamente negativo para todos os envolvidos. O 

aluno deixa de construir o conhecimento necessário para prosseguir na sua 

formação acadêmica, aumentando a possibilidade de reprovação na disciplina e, 

consequentemente, postergando a conclusão de sua formação. E cada vez que o 

aluno passa por mais uma reprovação na mesma disciplina, como foi observado 

entre alguns dos selecionados para a tutoria, percebemos que o empenho em 

aprender o conteúdo diminui. 

Para o programa de tutoria, bem como para os tutores, a falta de dedicação 

dos alunos provoca desestímulo pela falta de resultados positivos e coloca em 

discussão a eficiência do programa, levantando-se até mesmo a hipótese de 

cancelamento. 

Para o professor da disciplina, a falta de empenho do aluno traz preocupação, 

pois quando ela resulta em altos índices de reprovação é necessário questionar 

seus métodos didáticos e de avaliação, buscando a causa desse problema. Mas 

nesse caso específico, quase sempre essa busca é infrutífera, porque a causa do 

problema não se encontra aí. Como foi registrado por um aluno no questionário 

respondido, ‘Ao meu ver a disciplina está ótima, [o] que precisa mudar na grande 

maioria das vezes é o aluno, no caso dessa disciplina em específico [...], não dá nem 

pra reclamar’. 

É importante mostrar ao aluno a qualidade da ferramenta de aprendizado que 

ele tem na tutoria, por meio de um acompanhamento mais próximo do que o 

recebido na sala de aula devido à grande quantidade de alunos matriculados. Na 

tutoria ele pode ter acesso a um processo de aprendizagem mais “personalizado” e 

voltado para suas próprias dificuldades, mas depende da sua vontade querer 

aproveitar essa oportunidade. 

 

REFERÊNCIAS 

 

APPEZZATO-DA-GLÓRIA, B.; CARMELLO-GUERREIRO, S. M. Anatomia Vegetal. 
Viçosa: UFV, 2012. 
 
 
SIMÃO, A. M. V.; et al. Tutoria no ensino superior: concepções e práticas. Sísifo 
Revista de Ciências da Educação, n. 7, p 75-88, set./dez. 2008. 



MONITORIA DE FARMACOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA¹ 

FONTANA, Natália da Silva²; PARISE, Michelle Rocha³ 

Palavras-chave: Monitoria acadêmica, Medicina, Farmacologia, Aprendizagem 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 O ensino da Farmacologia reúne conteúdos extensos e complexos que 

podem gerar dificuldades e dúvidas, as quais podem dificultar o aprendizado pelo o 

aluno. A monitoria, neste contexto, apresenta-se como um apoio e extensão das 

atividades desenvolvidas pelo docente e um auxílio ao estudo do acadêmico, 

reafirmando a importância da Farmacologia na futura prática profissional médica. A 

monitoria no ensino da Farmacologia no curso de medicina tem por objetivo auxiliar 

na formação de profissionais médicos pelo repasse de embasamento teórico sobre 

os diversos medicamentos e seus mecanismos de ação, seja para o tratamento ou a 

prevenção das doenças.  

 

2 BASE TEÓRICA 

 A monitoria acadêmica representa o exercício do processo de ensino-

aprendizagem mediante o compartilhamento do discente-monitor com os demais 

discentes, e é por meio dela que o monitor terá o primeiro contato com a atividade 

de docência, o que possibilita a oportunidade de desenvolver habilidades inerentes a 

ela. O ensino da Farmacologia no curso de medicina tem por objetivo auxiliar na 

formação de profissionais médicos, e habilitá-los ao repassar embasamento teórico 

em relação as características bioquímicas dos diversos medicamentos e seus 

mecanismos de ação, para o tratamento e prevenção das doenças.  

O curso de medicina apresenta uma carga horária extensa, distribuída em 6  
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anos, sendo realizado nos dois últimos o internato médico. Em algumas 

universidades nacionais, como é o caso da UFG- Regional Jataí, além da divisão 

acima relatada, ainda há a organização das disciplinas em módulos, nos quais 

ocorre o ensino integrado dos conteúdos por meio de metodologias ativas que 

exigem do aluno estudo prévio e comprometimento com as atividades a serem 

desenvolvidas na sala de aula, uma vez que esse se torna componente central do 

seu processo de ensino e aprendizagem (COSTA, et al., 2016). 

Durante os quatro primeiros anos, o curso é em grande parte teórico, 

apresentando nos dois primeiros anos disciplinas norteadoras e que servem de base 

para o aprendizado dos outros anos (ciclo básico), no qual a farmacologia está 

inserida na forma de farmacologia básica, ministrada para o terceiro período, e 

farmacologia clínica, ministrada para o quarto período. 

Logo no ciclo básico, o discente, recém-ingresso no universo universitário, 

entra em contato com grande número de módulos com extensos conteúdos, o que 

pode gerar, inicialmente, dificuldades de adaptação e de criação de uma rotina de 

estudos agora direcionadas ao aprendizado continuado para sua formação 

profissional. Assim, o monitor além de atuar como auxiliador no aprendizado do 

conteúdo, também contribui no acolhimento do discente em seu período de 

graduação. 

A monitoria acadêmica foi instituída pela lei Federal nº. 5.540, de 28 de 

novembro de 1968, com o objetivo contribuir para a formação integrada do 

acadêmico nas áreas de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de ensino superior 

(LINS, et al., 2009). Assim, percebe-se que a importância da monitoria excede a 

obtenção de um título, ao proporcionar ainda ganho intelectual por parte do monitor 

e ao contribuir na formação de uma relação interpessoal de troca de conhecimentos 

entre o docente-orientador, o monitor e os acadêmicos (MATOSO, 2014).  

Também durante o ensino e o auxílio aos outros acadêmicos, o monitor 

desenvolve habilidades de locução importantes e inerentes a prática da docência, 

como também tende a se envolver mais efetivamente no seu processo de 

aprendizagem por desenvolver competências e estratégias que estimulam a sua 

autonomia com relação aos seus estudos (FRISON; MORAES, 2010). 



O ensino da Farmacologia reúne conteúdos extensos e complexos que 

podem gerar dificuldades e dúvidas, as quais podem dificultar o aprendizado pelo o 

aluno. A monitoria, neste contexto, apresenta-se como um apoio e extensão das 

atividades desenvolvidas pelo docente e um auxílio ao estudo do acadêmico, 

reafirmando a importância da Farmacologia na futura prática profissional médica e 

ampliando seus conhecimentos sobre os fármacos, suas interações 

medicamentosas e suas características farmacocinéticas e farmacodinâmicas 

(SANTOS, SILVA; 2017). 

3 OBJETIVOS 

O presente relato tem por objetivo descrever a experiência de uma acadêmica 

de medicina na monitoria relativa aos sub-módulos de Farmacologia I (básica) e II 

(clínica), do curso de medicina da Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí.  

4 METODOLOGIA 

O relato apresentado baseou-se na experiência de uma acadêmica do curso 

de medicina, da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, durante o primeiro 

semestre letivo de 2018, período no qual ocorreu a monitoria dos sub-módulos de 

Farmacologia I e II, sendo esses ofertados ao terceiro e quarto períodos do curso, 

respectivamente. As atividades da monitoria foram realizadas nas salas do câmpus 

Riachuelo, local onde ocorre a maior parte das aulas do curso de Medicina, com 

carga horária semanal de 12 horas.  

Todos os atendimentos prestados aos alunos foram agendados em horários 

disponibilizados pelos acadêmicos e pela monitora. Nestes eram realizados o 

esclarecimento de possíveis dúvidas e dificuldades dos alunos, como também 

revisões dos conteúdos abordados nas aulas relativas aos sub-módulos, com o 

objetivo de fortalecer o aprendizado do conteúdo pelos discentes. 

5 RESULTADOS/ RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Durante o período das atividades de monitoria, foi possível perceber sua 

importância como meio de continuação das atividades desenvolvidas pelo docente 

no ensino e como auxílio ao acadêmico com dificuldades no aprendizado do sub-

módulo. Na maior parte dos encontros realizados para a elucidação de dúvidas, 

verificou-se que a maioria das dificuldades no conteúdo ministrado na farmacologia 



clínica se relacionavam com os fármacos que atuam no sistema nervoso, 

principalmente em relação aos que agem no sistema nervoso autônomo simpático e 

parassimpático, tendo em vista a complexidade e a extensa quantidade de 

receptores, mecanismo de ações e variados efeitos gerados no organismo. Com 

isso, foram realizados atendimentos em grupos com o objetivo de fornecer subsídios 

e possíveis métodos que pudessem facilitar o aprendizado do conteúdo, além de 

fortalecer os conceitos já aprendidos em sala de aula. 

Além disso, foi possível perceber maior procura pelos acadêmicos da 

farmacologia clínica (4º período), quando comparado aos da farmacologia básica (3º 

período), visto a maior complexidade do conteúdo e a quantidade de informações a 

serem aprendidas, uma vez que há maior interação dos conteúdos ministrados com 

a atuação e prática médica. 

É perceptível que ao longo do semestre houve grande variação no número de 

acadêmicos que compareceram as atividades de monitoria, sendo maior quando 

próximo à semana de atividades avaliativas do sub-módulo, e significativamente 

menor quando haviam provas de outros sub-módulos agendadas. 

Como outro meio de auxiliar o acadêmico em seu processo de ensino-

aprendizagem do conteúdo, disponibilizou-se aos discentes as redes sociais, como 

Whatsapp e e-mail, com o intuito de facilitar a comunicação entre aluno-monitor-

professor para a solução de dúvidas e a troca de informações, além de permitir o 

acesso do aluno ao monitor de forma mais continuada e presente em seus estudos. 

Na realização das atividades, ainda, procurou-se despertar nos alunos a 

importância do aprendizado da Farmacologia para a profissão médica, uma vez que 

ao longo da formação seu conhecimento é cada vez mais requisitado e mais 

direcionado à aplicação clínica, visando o tratamento e a prevenção de doenças.  

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A monitoria acadêmica é certamente uma oportunidade para o discente-

monitor desenvolver habilidades relacionadas à docência, como técnicas de 

transmissão de conhecimentos e capacidades de locução. Além disso, permite 

espaço para o aprofundamento de conhecimentos, como complemento ao que é 

abordado durante as aulas da disciplina, e a permuta desses com os discentes que 



frequentam as atividades da monitoria, uma vez que ocorre a criação de um canal 

mais próximo entre monitor e aluno, o que proporciona maior facilidade de 

comunicação.  

 Ainda, mediante a monitoria, verifica-se que muitos discentes se mostram 

mais confortáveis para expor e esclarecer dúvidas e dificuldades, e mais confiantes 

para a realização das atividades avaliativas, apresentando melhor rendimento e 

desempenho no aprendizado da disciplina.   
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O programa de monitoria desenvolvido durante o primeiro semestre de 2018, 

na disciplina Sociedade, Cultura e Infância, teve como objetivo principal auxiliar a 

professora responsável pela disciplina na orientação dos alunos com dificuldade de 

aprendizagem, também aqueles que buscavam um aprofundamento maior nos seus 

estudos, e os alunos que precisavam de uma organização de seus estudos. A 

disciplina possui como foco problematizar os conceitos de: sociedade, cultura, 

modernidade, identidade, infância, educação etc., portanto, o aluno monitor teve 

acesso a uma abordagem integrada à área das Ciências Sociais, obedecendo a 

formação da professora orientadora. Ressaltamos a importância desta atividade 

coordenada pelo programa de monitora da Universidade Federal de Goiás/Jataí, pois 

possibilita tanto ao aluno monitor, quanto aos alunos matriculados nas disciplinas, 

uma oportunidade para orientar e aprofundar teoricamente os estudos, os autores e 

as diferentes teorias trabalhadas em sala de aula, principalmente quando o foco de 

atendimento é o aluno ingressante.  

 
2 BASE TEÓRICA  

Partimos da perspectiva de Philippi Ariès (2014), que afirma que a infância é 

uma categoria que surge na Modernidade, e que, além disso, é culturalmente 

construída. Nossa análise considera a partir de textos sociológicos e literários, o tema 

da educação e da infância. A visão de infância como uma construção social solidificou 
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por muito tempo a ideia de que a criança seria apenas uma cópia dos adultos, e isso 

resultou em consequências funestas do ponto de vista científico, retardando a análise 

objetiva e subjetiva dos grupos infantis até hoje. Portanto, nosso interesse na 

disciplina, visa retomar esta temática tentando contribuir para uma análise que não se 

restringe apenas à teoria sociológica, mas se expande para obras da história da 

família, da antropologia da criança, da sociologia da criança, das ciências políticas, 

dentre outras.  

No Brasil, diferentes campos do conhecimento se dedicam a investigar a 

infância, em maior escala estão na Pedagogia e na Psicologia, e em menor escala na 

História, na Antropologia, na Sociologia e na Ciência Política. Uma das dificuldades 

dessas áreas em se dedicar a esse objeto é que nem sempre são reconhecidas como 

objetos ou sujeitos legítimos de estudo.  

 Segundo as autoras Fernanda Muller e Maria Agra Hassen (2009), a infância 

foi desconsiderada pela Sociologia até o começo dos anos 80, o que se explica pela 

visão de subordinação das crianças na sociedade. A infância não deve ser analisada 

a partir de uma categoria homogênea, como se seguisse um padrão de normalidade. 

As teorias sociológicas clássicas, como por exemplo, a de Émile Durkheim (1958-

1917), confirmam a ideia de infância como uma fase da vida associada à 

irracionalidade e imaturidade, além de apresenta-la como um evento universal, igual 

para todas as crianças, independente das especificidades culturais e históricas. 

 Segundo Durkheim (1955), a educação está associada ao processo de 

socialização, e satisfaz antes de qualquer coisa, as necessidades sociais. Portanto, 

para o clássico, a criança passa a ser considerada um ser humano completo quando 

já não é mais criança, ao alcançar a maturidade e a completude supostamente 

pertencente apenas a partir da idade adulta. De acordo com os estudos da área das 

Ciências Sociais, que na década de 1960 começam a serem aprofundados, seria 

indispensável conhecer o contexto cultural para entender o lugar da criança, que ao 

invés de simples receptáculos de papéis e funções, passam a ser vistos como atores 

sociais. Esta abordagem contribuiu para o estudo da criança de acordo com os 

diferentes contextos sociais e históricos, dando origem à negação de um único 

conceito de infância, universal, somente atrelado aos aspectos físicos das crianças. 

Como sublinha Anete Abramowicz (2011), desde o século XVIII, tem-se 

elaborado um conjunto de saberes sobre a infância, um conceito disputado entre os 

diversos campos do conhecimento, e também dentro de um mesmo campo, por 



exemplo, da sociologia da infância. A infância ora é uma estrutura universal, constante 

e característica de todas as sociedades, ora ela é um conceito geracional, uma 

variável sociológica que se articula à diversidade da vida das crianças, por algumas 

perspectivas é vista como plural, já por outros é encarada como singular. 

Como afirmam Rocha e Gouvea (2010), cabe observar que o acúmulo das 

pesquisas desenvolvidas no campo da história e da sociologia da infância tem 

possibilitado observar uma diversidade de processos históricos, evidenciando que a 

experiência da infância é múltipla de acordo com categorias sociais definidoras da 

identidade infantil, categorias essas que vêm sendo contempladas, em seu 

entrelaçamento, nas investigações mais recentes. Assim, já não é possível falar da 

infância no singular, mas nas múltiplas vivências dos indivíduos de pouca idade, 

definidas por seu pertencimento social, étnico-racial, religioso, de gênero, etc. 

Podemos considerar a partir dessas novas áreas de estudo sobre a infância 

que há um grande estímulo para o desenvolvimento de novas pesquisas, desse modo, 

não analisamos a infância de forma generalizada, mas buscando auxílio da 

Antropologia da criança e da Sociologia da infância, que procuram investigar a criança 

em seus diferentes contextos sociais, culturais e econômicos. 

 

3 OBJETIVOS  
O Programa de Monitoria desenvolvido na Universidade Federal de Goiás/Jataí 

se caracteriza como um processo educativo, cujas atividades se desenvolvem de 

forma conjunta por professores e estudantes e tem por objetivos: a) incentivar a 

cooperação do monitor com o corpo docente e discente nas atividades de ensino e 

aprendizagem; b) contribuir para a melhoria dos cursos de graduação; c) desenvolver 

capacidades de análise e crítica, incentivando o estudante monitor a adquirir hábitos 

de estudo, interesse e habilidades para a docência; d) aprofundar conhecimentos 

teóricos e práticos na disciplina em que estiver atuando como monitor; e) ampliar a 

participação dos estudantes nas atividades de ensino e de aprendizagem na 

Universidade; f) contribuir com as políticas de inclusão e permanência dos estudantes. 

 
4 METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos previstos no plano de trabalho, os procedimentos, 

em síntese, foram os seguintes: a) Reuniões quinzenais de estudo e aprofundamento 

entre o professor e o monitor dos temas abarcados pela disciplina, conforme 



bibliografia das disciplinas previamente selecionada; b) Reuniões quinzenais de 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas junto aos alunos (aulas, 

seminários, atividades extraclasses, etc.) e avaliação dos trabalhos feitos. c) Resumo 

e fichamento dos textos e/ou livros por parte do monitor para aprofundamento teórico 

e discussão nas reuniões quinzenais de estudo com o professor-orientador. d) 

Elaboração, por parte do monitor, de relatórios bimestrais a serem discutidos em 

reunião de avaliação sobre os alunos mais frequentes na monitoria. Os critérios de 

avaliação da monitoria foram: responsabilidade, assiduidade, pontualidade e 

competência nas tarefas desenvolvidas.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Foi considerando a concepção que atualiza a percepção da criança, a partir de 

um resgate sociológico e histórico, que a disciplina foi ministrada, e nesse sentido, a 

monitoria também obedeceu a este pressuposto. Nesse semestre o tema da inclusão 

foi bastante trabalhado, uma vez que a disciplina contou com a presença de um aluno 

indígena, advindo da etnia Xavantes, e recebido pelo programa UFG Inclui, além de 

uma aluna surda (que contou também com o trabalho de inclusão realizado pelo 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, no apoio para seu processo de aprendizagem). 

A monitora fez um trabalho bastante importante e aproximado desses alunos, que 

envolveu auxílio na leitura e compreensão dos textos, produção textual e auxílio para 

as apresentações de seminários, bem como orientações de estudos para as 

avaliações. O resultado desse processo foi bastante satisfatório, uma vez que os 

alunos foram aprovados na disciplina, aspecto que ressalta o êxito bastante 

importante do programa de monitoria. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Consideramos que a proposta descrita acima foi cumprida com eficácia e de 

modo satisfatório, além de ter contribuído para a formação complementar da aluna de 

forma bastante interessante, além de seu desempenho no incentivo às leituras e 

organização de estudos dos alunos matriculados na disciplina de Sociedade, Cultura 

e Infância.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

A disciplina de Fisioterapia Aplicada à Neurologia compõe o núcleo especifico 

da matriz curricular do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Jataí. É 

ministrada para os alunos do 7º período e caracteriza-se como teórico prática, com 

carga horária de 96 horas, sendo 64 destinadas para atividades práticas e 32 para 

teóricas. O objetivo da disciplina é proporcionar aos alunos um amplo conhecimento 

e atuação nas diversas patologias do sistema nervoso, fornecendo subsídios para o 

processo de avaliação, na eleição de condutas adequadas e no manuseio e manobras 

fisioterapêuticas. 

No período de 2018/1 foram ofertadas 5 vagas para monitoria da disciplina e 

as atividades realizadas foram: planejamento de atividades com o professor 

orientador, auxiliar estudantes de baixo rendimento, auxiliar o professor nas aulas 

práticas, auxiliar o professor na orientação de alunos em trabalhos, tirar dúvidas e 

auxiliar os alunos nos estudos. Entre as atividades também estava inclusa a de 

acompanhar e auxiliar o docente no processo de verificação de aprendizagem e 

durante a realização desta tarefa surgiu o interesse de analisar quais são os principais 

erros que os alunos cometem na avaliação prática afim de suprir as necessidades dos 
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alunos do curso diminuindo o índice de erros e as dificuldades que surgem nos futuros 

estágios.  

 

2 BASE TEÓRICA  
As instituições de ensino superior têm buscado cada vez mais investir em 

estratégias que elevem e melhorem seus resultados afim de ter uma boa pontuação 

na avaliação do Ministério da Educação e também ter reconhecimento e prestígio 

frente aos seus egressos, e dentro destas estratégias se inserem os programas de 

monitoria acadêmica (FRISON, 2016). 

O programa de monitoria tem o intuito principal de auxiliar o desenvolvimento 

de uma disciplina atuando no processo de ensino e aprendizagem, envolvendo 3 

sujeitos: professor, monitor e alunos, beneficiando ambos de modo equivalente 

(SILVEIRA e SALES, 2016). 

Dentre os objetivos da monitoria um dos principais é despertar o interesse pela 

docência, possibilitando aos discentes uma aproximação com os docentes e um 

envolvimento maior na vida acadêmica (PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – UFG, 

2017). 

O processo de avaliação é essencial na educação, pois permite a 

problematização e reflexão sobre o conteúdo fornecido, sendo o método utilizado para 

verificar a aprendizagem (CHOTT, GÓES e MELO, 2014).  

No Ensino Superior a avaliação constitui o projeto pedagógico e tem grande 

responsabilidade por fazer parte do processo de formação profissional e deve fornecer 

subsídio para o planejamento do ensino (CAVALCANTE e MELLO, 2015). 

Conhecer os erros e dificuldades é uma ferramenta de grande relevância para 

elaboração de novas estratégias de ensino para reconstrução do conhecimento 

(CHOTT, GÓES e MELO, 2014). 

 

3 OBJETIVOS  
O presente trabalho tem como objetivo avaliar e analisar o desempenho dos 

alunos nas avaliações práticas da disciplina de Fisioterapia Aplicada à Neurologia, 

identificando os principais erros cometidos por estes. Bem como, relatar a experiência 

como monitora da disciplina. 

 

4 METODOLOGIA 



 

 

Trata-se de um estudo transversal realizado pelas monitoras da disciplina de 

Fisioterapia Aplicada à Neurologia como um dos relatórios finais de monitoria. Os 

dados aqui apresentados são provenientes das anotações da docente durante as 

provas práticas. As anotações foram analisadas e classificadas em tópicos para 

melhor apresentação dos resultados. 

 

5 RESULTADOS  
A disciplina foi ministrada no período de março a julho de 2018, durante o 

semestre foram ministradas 3 provas práticas com os seguintes temas: 

Neuropediatria, Neuroadulto – Lesado medular e Neuroadulto – Hemiplegia, 

respectivamente, todas abordando avaliação e tratamento. A turma era constituída 

por 34 alunos distribuídas em duas subturmas com 19 e 15 alunos, respectivamente. 

As provas eram compostas por 4 questões, atribuindo 2,5 pontos para cada 

uma, sendo 2 tópicos sobre a ficha de avaliação e 2 tópicos de tratamento. Os 

discentes entravam em duplas, um na posição de terapeuta e outro na posição de 

paciente e posteriormente as posições se invertiam.  

Os erros cometidos durante as provas foram organizados e classificados nos 

seguintes tópicos: postura incorreta; realizou a técnica errada; resposta e 

demonstração incompleta e/ou parcialmente certa e não soube responder e/ou não 

tentou responder. 

A primeira avaliação foi realizada por 34 alunos, ao todo foram 136 questões 

das quais 82 foram respondidas corretamente, as demais foram respondidas 

parcialmente ou totalmente incorretas como expostas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Principais erros dos discentes na primeira avaliação 

CLASSIFICAÇÃO NÚMERO DE 
QUESTÕES 

NÚMERO 
EXATO DE 
ALUNOS 

PORCENTAGEM DE 
ALUNOS 

Postura incorreta 4 4 11,76% 
Realizou a técnica 

errada 5 5 14, 70% 

Resposta e 
demonstração 

incompleta e/ou 
parcialmente certa 

44 27 74,41% 

Não soube responder 
e/ou não tentou 

responder. 
1 1 2,94% 



 

 

 

Na segunda avaliação (Tabela 2) 33 alunos realizaram a prova correspondendo 

a 132 questões, das quais 53 foram respondidas corretamente e 79 parcialmente ou 

completamente erradas. 

 

Tabela 2- Principais erros dos discentes na segunda avaliação 

CLASSIFICAÇÃO NÚMERO DE 
QUESTÕES 

NÚMERO 
EXATO DE 
ALUNOS 

PORCENTAGEM DE 
ALUNOS 

Postura incorreta 2 2 6,06% 
Realizou a técnica 

errada 6 6 18,18% 

Resposta e 
demonstração 

incompleta e/ou 
parcialmente certa 

55 26 78,78% 

Não soube responder 
e/ou não tentou 

responder. 
16 11 33,33% 

 

Já na terceira avaliação (tabela 3), que também foi realizada por 33 alunos, 61 

das 132 questões foram respondidas corretamente e 71 foram respondidas 

incorretamente. 

 

Tabela 3 - Principais erros dos discentes na terceira avaliação 

CLASSIFICAÇÃO NÚMERO DE 
QUESTÕES 

NÚMERO 
EXATO DE 
ALUNOS 

PORCENTAGEM DE 
ALUNOS 

Postura incorreta 5 5 15,15% 
Realizou a técnica 

errada 8 8 24,24% 

Resposta e 
demonstração 

incompleta e/ou 
parcialmente certa 

54 26 78,78% 

Não soube responder 
e/ou não tentou 

responder. 
4 4 12,12% 

 

A disciplina foi concluída por 33 alunos, havendo um trancamento de matrícula. 

O maior percentual de erros (Gráfico 1) foi na segunda prova, a qual os alunos tiveram 

mais dificuldade, aumentando o índice de questões não respondidas. 



 

 

 
 

6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante dos resultados observou-se que o principal erro cometido pelos alunos 

foram: demonstração incompleta e/ou parcialmente certa. A maior dificuldade foi em 

relação ao tema de lesão medular. Pela vivência na monitoria da disciplina concluiu-

se que os principais pontos que contribuíram para esse desfecho foram calendário 

acadêmico apertado devido à greve dos caminhoneiros e aos jogos da copa, havendo 

muitas reposições de diferentes disciplinas, o nervosismo durante a avaliação, 

frequentavam as monitorias apenas na semana da prova, não colocar a “mão na 

massa” durante as monitorias ou até mesmo nas aulas. 

Estudos como esse são de extrema importância para avaliar o desempenho e 

principais equívocos cometidos pelos alunos, e assim fornecem um norte e 

direcionamento às monitorias, contribuindo para diminuir o índice de reprovação e 

identificar potenciais discentes que necessitem de um acompanhamento diferenciado, 

diminuindo as desigualdades no processo de educação. 

 

 
 
 
 
 

39,70%

59,84%

53,78%

PERCENTUAL DE ERROS

1º Prova 2º Prova 3º Prova
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MONITORIA DE DIREITO DO CONSUMIDOR: RELATO DE EXPERIÊNCIAS E 

EXPECTATIVAS QUANTO AO PROJETO1 

                                          

FLEURY, Nélia Mara2; SOUZA, Carolina Ferreira3 

                                                                  

Resumo: O trabalho apresentado consiste em uma sistematização das expectativas 

e planos da disciplina, de Direito do Consumidor, provenientes do programa de 

monitoria no semestre de 2018/2. Por ser uma matéria de extrema importância ao 

atual contexto jurídico brasileiro e ao sistema econômico, faz-se essencial que os 

discentes tenham uma ferramenta auxiliar que os ajudem a aprofundar o 

conhecimento adquirido nas aulas regulares, ou até mesmo aperfeiçoar o que já foi 

apresentado pela docente. Por ser uma oferta disciplinar optativa ao curso de Direito 

da Universidade Federal de Goiás – regional Jataí – o público alvo é variado, com 

alunos de diversos períodos. O programa de monitoria em si é uma oportunidade única 

por oferecer ao bolsista a chance de interagir com acadêmicos que estão em 

diferentes momentos do curso, além de possibilitar a transmissão e a confecção de 

conhecimentos em conjunto, de maneira direta entre discentes e com a supervisão e 

orientação dos docentes para o melhor aproveitamento da experiência. Além disso, 

trata-se ainda de uma maneira para que o monitor possa conhecer melhor um pouco 

da docência e inclusive, expandir áreas de conhecimentos que já demonstra afinidade 

para a pesquisa. 

Palavras-chave: Monitoria; planejamento; oportunidades; aperfeiçoamento; Direito 

do Consumidor. 

                                                          

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 O projeto de monitoria disponibilizado pela Universidade Federal de Goiás é de 

notável importância para o espaço acadêmico. O tema desse III Congresso de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (Conepe) é “Ciência para redução das Desigualdades”. Com tal 

tema, é imprescindível fazer a relação direta com duas das partes envolvidas no 

projeto de monitoria. O monitor – bolsista – que recebe ajuda financeira para realizar 
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3 Professora do curso de Direito/UFG Regional Jataí – Unidade Acadêmica Especial de Ciências 
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tais tarefas envolvidas no programa e os acadêmicos, que muitas vezes necessitam 

de auxílio estudantil por associarem atividades da universidade acrescidas de algum 

trabalho remunerado ao qual retiram seu sustento. 

 Dessa forma, é possível entender que a ajuda financeira a qual o monitor 

recebe, poderá complementar sua renda, ao passo que os estudantes que não 

dispõem de tempo específico suficiente, em casa, para se dedicar ao estudo 

detalhado da disciplina, poderão ter a oportunidade de equiparar-se àqueles cujos 

ofícios são exclusivos dos estudos. 

 Ademais, a tentativa da superação de desigualdades financeiras, é cabível 

perceber a desconstrução de outras desigualdades, tais como de gênero e de raça. 

Isso porque o convívio direto entre acadêmicos, em um ambiente mais informal de 

conversa, diálogo e debates, possibilita a aproximação de grupos que até então 

poderiam estar segregados. 

 

2 BASE TEÓRICA 

 Para fins de aprendizado é utilizada a bibliografia básica disponível na 

resolução – CEPEC nº 1150, a qual traz autores como Antonio-Herman Vasconcellos 

Benjamin (2010), Leonardo de Medeiros Garcia (2011) e Humberto Theodoro Junior 

(2011). Agregado a esses autores, também se usa teóricos complementares como 

Ada Pellegrini Grinover et al (1998) e suplementares como Rizzatto Nunes (2012).   

                   

3 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os principais pontos discutidos e 

planejados de maneira conjunta entre a docente encarregada pela disciplina – Dra. 

Carolina Ferreira Souza – e a discente Nélia Mara Fleury, estabelecendo um 

parâmetro de modelo ao qual melhor se adequaria a demanda da disciplina. É válido 

ressaltar que por ser uma matéria optativa de apenas trinta e duas horas, é de suma 

importância dotar de horário extra para aprofundar debates e construções de ideias 

que não teriam realizações possíveis, em sala, devido à insuficiência de tempo para 

temática de grande relevância social e jurídica. 

 

4 METODOLOGIA 

Em um primeiro momento, após o processo seletivo de monitoria, houve um 

contato por parte da discente, via e-mail, com a professora Carolina, disponibilizando 



número de celular para que a comunicação se estabelecesse de forma direta, célere 

e constante. Essa conexão foi ofertada também aos acadêmicos que cursam a 

disciplina, para facilitar agendamento de reuniões e sessões de monitoria, além do 

esclarecimento de dúvidas. 

Após essa primeira etapa, a docente entrou em contato e agendou reunião para 

tratar da confecção e explanação a respeito do Congresso de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, e ainda estabelecer um planejamento para a prática das atividades de 

monitoria. Foram debatidas formas que melhor aproveitassem o recurso e um esboço 

de cronograma estabelecido para que o planejamento das atividades de monitoria 

tivesse aproveitamento máximo. 

Apontou-se a necessidade de reuniões semanais com a turma em momento 

pré-aula, isto é, a monitora se disponibilizaria a encontrar-se todas as quintas-feiras 

com os estudantes para que juntos, realizassem estudos a respeito do conteúdo já 

ministrado pela docente. Assim, seriam trazidos casos práticos que exigem a 

aplicação do Código de Defesa do consumidor (CDC), somado a questões abordadas 

em diferentes concursos para que servissem de orientação para aqueles cujo foco é 

adentrar ao serviço público. 

Ademais a esse recurso presencial, foi discutida também a possibilidade de se 

elaborar questionários virtuais, que seriam disponibilizados semanalmente ou com 

intervalo de tempo estratégico, ofertando aos acadêmicos da disciplina a possibilidade 

de firmar o conhecimento adquirido ou até mesmo incentivá-los a se manter 

atualizados acerca das diferentes decisões das relações de consumo, que são 

julgadas diariamente, e que acabam afetando a sociedade de maneira geral. 

                                                              

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O programa de monitoria abordado nesse trabalho ainda está em andamento e 

por isso, não se pode falar de resultados já obtidos, mas que estão em construção. 

Por isso, a metodologia abordada poderá sofrer alterações pois não dota de extrema 

rigidez, estando aberta a alterações que beneficiem os acadêmicos. 

 Entretanto, pode-se relatar expectativas quanto ao projeto. Algumas delas 

envolvem a própria monitora, já que há o desejo pessoal de melhoramento de oratória 

e a forma de explanação de ideias; somado ao aprimoramento da construção, em 

grupo, de conhecimentos e métodos de estudos que futuramente possam facilitar 

trabalhos de pesquisa e extensão. Ademais, a oportunidade de conhecer acerca da 



docência de forma imediata, poderá constituir como experiência nas decisões 

referentes aos rumos profissionais que serão seguidos após a formatura. 

 Quanto aos participantes da disciplina ofertada, que serão favorecidos por esse 

instrumento de aprendizado, tem-se inúmeros planos e expectativas que esperam-se 

alcançar. A principal delas, é construir uma consciência coletiva de que o Código de 

Defesa do Consumidor e as matérias que o versam são imprescindíveis para a ideal 

execução da prática jurídica, ainda mais quando se fala do modo de produção 

existente na sociedade capitalista, que faz necessário ressaltar a vulnerabilidade dos 

consumidores e protegê-los de maneira eficaz e contínua. 

 Além disso, é de interesse acadêmico a parceria entre monitores e docentes, 

já que os últimos por serem encarregados de múltiplas atividades, de extrema 

importância que serão essenciais a construção dos novos juristas, contarão com o 

auxílio da monitoria, que poderá assumir práticas que seriam impossíveis em 

decorrência da insuficiência de tempo. 

Para mais, é trazido a consequência da sofisticação, de diversos âmbitos 

universitários, que se obtém através da operação da monitoria, tanto para os docentes 

quanto para o próprio espaço acadêmico. Isso ocorre pois ao disponibilizar momento 

específico adicional para a elaboração de discussões presentes diariamente, no 

ambiente jurídico, quanto ao universo do consumo, possibilita-se que estudantes que 

até então não possuíam afinidade com a temática, encontrem uma forma dinâmica, 

que infelizmente com a obrigatoriedade da conclusão da ementa em tempo curto e 

determinado, não é possível fazer constantemente em horário regular de aula. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se, por fim, o destaque da importância dos programas de monitoria. 

Isso ocorre pois desempenha papel de extrema eficácia na educação do monitor a 

organizar-se semanalmente quanto às suas responsabilidades; no estímulo da 

aproximação acadêmica entre discentes e docentes influenciando na maior absorção 

de linhas de raciocínios distintas; além do maior alcance entre estudantes, já que se 

trata de uma aproximação clara entre eles, possibilitando um debate saudável e uma 

construção conjunta contínua de conhecimentos. 
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PROGRAMA DE MONITORIA E O BENEFÍCIO AOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO1 

BRAIT NETO, Nilson de Oliveira2;  

Palavras-chave: Monitoria. Práticas Pedagógicas.  

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

1.1 O que é monitoria? 

A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que 

colaboram para a formação integrada do aluno nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão dos cursos de graduação.  

Entende-se como meio para o aprimoramento do ensino de graduação, 

através do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas que 

visem fortalecer a integração curricular nos mais variados aspectos, também 

promove cooperação mútua entre discente e docente e a vivência com o 

professor e como as suas atividades didáticas.2,3 

Objetiva-se despertar o interesse pela docência, desempenhando 

atividades ligadas ao ensino, possibilitando a experiência da vida acadêmica 

através da participação em diversas funções da organização e 

desenvolvimento das disciplinas dos cursos, possibilita-se também a 

apropriação de habilidades em atividades didáticas.2 

 

 

1.1 História da monitoria 

A atividade de monitoria originou-se na Idade Média. Nos séculos XII e 

XIII, os mestres colocaram diferentes formas de gestão da atividade de ensino, 

formando assim corporações. No século XIV os mestres passaram a ter sempre 

um “monitor” os auxiliando2. 

No século XVI, observamos referência de monitoria pelos jesuítas, que 

possuíam uma didática exigente e, desta forma, começaram a receber auxílio 



 
 

dos alunos de destaque, chamados “decuriões”, que eram então responsáveis 

por outros colegas, recolhendo assim os exercícios e marcando os erros.  

No século XVIII, os adolescentes eram instruídos diretamente pelos 

mestres e atuavam como auxiliares ou monitores. Com o desenvolvimento das 

universidades e do sistema educacional o sistema de monitoria passou a ser 

uma atividade formalizada por documentos em que o aluno auxilia o professor. 

2 

Com a criação do sistema universitário federal brasileiro, no final da 

década de 1960, a universidade brasileira utilizou diversas normas para 

regulamentação desse sistema.  

A lei Federal nº. 5.540, de 28 de novembro de 1968, fixou as normas 

para o funcionamento do ensino superior e consta no artigo 41 a monitoria 

acadêmica.  

Relata-se que as universidades devem criar as funções de monitor para 

alunos do curso de graduação que passarem por um processo avaliativo 

específico do conteúdo da disciplina da qual o aluno iria atuar, o mesmo deve 

demonstrar capacidade de desenvolvimento em atividades técnico-didáticas da 

disciplina. No parágrafo único, o artigo dispõe que, o exercício da atividade de 

monitoria, deve ser considerado em seu currículo acadêmico.1 

 

1.2 Benefícios ao aluno monitor 

O programa de monitoria apresenta estar contribuindo para uma 

formação acadêmica cada vez mais qualificada, melhorando assim a 

experiência e o currículo do aluno monitor. Propõem-se atividades que 

priorizam que o aluno monitor possa desenvolver habilidades que o prepararão 

para a docência, além da própria ajuda que este fornece aos outros alunos.4  

O aluno monitor apoia os estudantes que pertencem à disciplina da qual 

está monitorando e ajuda na compreensão da bibliografia básica proposta no 

plano de ensino.4 

O programa de monitoria oferece um auxílio monetário, que incentiva o 

aluno monitor a realizar um bom trabalho e dedicar tempo a esta atividade. 



 
 

Outra vantagem do programa de monitoria acadêmica é que são consideradas 

atividades complementares.4 

Conhecer as dúvidas de outros estudantes gera uma maior 

compreensão do monitor quanto a como possuir uma linguagem mais clara e 

objetiva. A busca por explicações e soluções de forma descomplicada e criativa 

e o estudo com maior autonomia incentiva a autodisciplina do aluno 

possibilitando assim um maior desenvolvimento acadêmico e servindo até 

mesmo como o início de uma preparação para atividades de docência no 

ensino superior.4 

 

1.3 Benefícios aos alunos em geral 

Diversas Instituições de Ensino Superior têm começado a se preocupar 

em desenvolver projetos educativos e pedagógicos envolvendo acadêmicos de 

diferentes comunidades, promovendo o aperfeiçoamento de sua qualificação.  

O programa de monitoria vem tendo cada vez mais destaque para o 

auxílio dos alunos de forma que possam conseguir cumprir as metas 

curriculares propostas.2,3,4 

 

2 BASE TEÓRICA 

Utilizou-se o Edital Nº 01/2018 Monitoria - Seleção de Monitores como 

meio de cumprir os objetivos propostos. 

 

3 OBJETIVOS 

O Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação da UFG tem por 

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 na 

disciplina que estiver atuando como monitor; incentivar a cooperação do 

monitor com o corpo docente e discente nas atividades de ensino e 



 
 

aprendizagem; contribuir para a permanência dos estudantes nos Cursos de 

Graduação. 

 

4 METODOLOGIA 

Preparou-se reuniões para resolução de exercícios com alunos das 

disciplinas de química geral e orgânica de diversos cursos e criou-se um grupo 

nas redes sociais de forma que pudessem ser marcados horários extras e 

também pudesse ocorrer o envio de dúvidas antes do encontro pessoalmente.  

Preparou-se diversas ocasiões de estudo individual de forma que o 

aluno monitor pudesse adquirir melhor domínio do conteúdo a fim de possuir 

uma linguagem mais clara. 

 

5 RESULTADOS 

Os resultados obtidos foram:  

1) desenvolvimento de habilidades de ensino e de aprendizado do aluno 

monitor;  

2) aprendizado e aumento nas notas dos alunos que participaram das 

atividades de monitoria.  

3) aumento da busca ao auxílio da monitoria, principalmente em 

períodos próximos ao processo avaliativo o que, apesar de gerar resultados 

positivos, não eram equivalentes aos que buscavam com antecedência e 

estudavam em casa. 

 

6 CONCLUSÃO 

O projeto de monitoria possui grande êxito em auxiliar o aluno monitor 

em sua experiência em docência como também no auxílio aos discentes, 

aumentando o desempenho destes. É importante observar que deve-se ter 

uma melhor conscientização dos discentes a fim de que possa se aproveitar ao 

máximo o que o programa pode oferecer. 
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MONITORIA DE FÍSICA: RELATO1 

ALMEIDA, Patrícia de Assis2, FERNANDES, Henrique Almeida³ 

Palavras-chave: monitoria; atendimentos, física. 

1 Introdução/ Justificativa  

A Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, oferece semestralmente o 

programa de monitoria que serve para auxiliar estudantes que apresentam maior 

dificuldade de aprendizagem. Este trabalho tem como objetivo descrever o 

período de monitoria ofertado aos estudantes dos cursos de Engenharia 

Florestal e Física da Universidade Federal de Goiás, regional Jataí, durante o 

primeiro semestre de 2018. 

As disciplinas de Física 1 e Introdução a Física são ofertadas aos cursos de 

Engenharia Florestal e Física respectivamente, no primeiro período dos referidos 

cursos. Essas disciplinas contemplam uma introdução aos conceitos básicos de 

cinemática e dinâmica. Os mesmos não envolvem uma matemática avançada, 

quando muito, necessita-se apenas de alguns conceitos iniciais de derivadas. 

No entanto, uma questão recorrente nas disciplinas de exatas e 

consequentemente de Física é o número grande de reprovações. Esse quadro 

apresenta motivos diversos, tendo como fator primordial um ensino médio 

deficitário que prejudica os recém ingressos no ensino superior. 

A monitoria surge nesse contexto como uma forma de ajudar a diminuir esse 

quadro, sendo um espaço de socialização e trocas de conhecimentos que podem 

minimizar o problema acima citado. 

A monitoria é uma atividade que tem como propósitos: contribuir para formação 

dos monitores, uma vez que estes são apresentados a atividade de docência, 

sendo auxiliado por um professor supervisor. Além disso, a monitoria também 

serve para auxiliar estudantes com baixo rendimento através de atendimentos 

                                                            
1Resumo revisado pelo Orientador de monitoria Henrique Almeida Fernandes no componente 
curricular Física 1. 
2 Bolsista do Programa de monitoria. Universidade Federal de Goiás (UFG), Faculdade de Física. 
patricia.assis.alm@outlook.com 
³ Orientador de monitoria. Universidade Federal de Goiás (UFG), Faculdade de Física. 
ha.fernandes@gmail.com 



em horários determinados, que tem como finalidade ajudar na resolução de 

exercícios, bem como em discussões de assuntos que não ficaram tão claros no 

decorrer das aulas. 

2 BASE TEÓRICA 

O programa de monitoria está presente em todas as Universidades como forma 

de complementar as atividades educacionais dos graduandos. Segundo 

(Guedes, 1998) a prática de monitoria privilegia um espaço na vida acadêmica 

que possibilita, ao aluno, a criação de vínculos diferenciados com a universidade, 

com o conhecimento e com as questões educacionais. 

Já Para Matoso (2014) “O aluno monitor experimenta, em seu trabalho docente, 

de forma amadora, os primeiros júbilos e contratempos da profissão de professor 

universitário. ” (Matoso, Leonardo Magela Lopes). Com base nessas palavras, é 

possível perceber que a atividade de monitoria serve como forma de primeiro 

contato com atividades que serão desenvolvidas posteriormente. 

É impossível negar a importância da atividade de monitoria como atividade de 

aprendizagem no contexto universitário.  A maior parte dos autores que se 

dedicam a estudar esse tema concordam que ela serve como forma de 

complementar tanto o desenvolvimento dos alunos atendidos como dos próprios 

monitores. 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral desse trabalho é apresentar um relato de experiência das 

atividades desenvolvidas durante a monitoria de Física 1. O desenvolvimento da 

monitoria tem como objetivos específicos, auxiliar os alunos com dificuldade, 

auxiliar o professor em sala e também na avaliação da aprendizagem. 

4 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da monitoria, foram reservados dois horários semanais, 

de 4 horas cada, para atendimento aos estudantes. Das 12 horas semanais que 

os monitores devem cumprir, o restante era destinado a auxiliar o professor 

quando necessário e estudar os conteúdos referentes a monitoria.  Os conteúdos 



necessários para o atendimento dos estudantes eram preparados com 

antecedência, de acordo com o que era passado em sala de aula.  

Em uma oportunidade, a atividade de monitoria foi desenvolvida em sala de aula, 

onde auxiliei o professor de física para a Engenharia Florestal. Nesse dia a turma 

foi subdividida em 3 turmas, essas turmas foram divididas em pequenos grupos. 

Esses grupos tinham como atividade resolver exercícios e nós íamos de grupo 

em grupo tirando dúvidas quando solicitado. 

Outra atividade desenvolvida durante monitoria foi auxiliar o professor na 

aferição da aprendizagem. Como parte do plano de trabalho, o professor de 

física para a Engenharia Florestal me passou a primeira prova realizada, eu 

efetuei a correção, depois ele verificou como tinha sido a correção e discutimos 

os resultados que de forma geral refletiram as dificuldades citadas acima, já que 

todos os estudantes apresentaram notas menores do que a média necessária. 

5 RESULTADOS 

Durante o período de monitoria, foram realizados atendimentos semanais 

destinados aos cursos de física referente a disciplina de introdução a física e ao 

curso de Engenharia florestal referente a disciplina de física 1. No decorrer da 

monitoria foi possível observar que apesar das dificuldades apresentadas pelos 

estudantes e de que estes são informados dos horários de atendimento, há 

pouca adesão. Fato que fica evidente no número pequeno de alunos que 

compareceram aos horários marcados. 

De um total de cerca de 80 alunos matriculados nas duas disciplinas acima 

referidas, apenas 14 destes compareceram em pelo menos um horário destinado 

a auxiliar os estudantes. As dúvidas mais frequentes apresentadas por eles 

dizem respeito à matemática básica e também à falta de compreensão do que é 

pedido pelos exercícios, deixando claro o problema com a leitura e a 

interpretação de textos. Alguns alunos não conseguem fazer as operações 

básicas da matemática, o que dificulta muito o aprendizado. 

Em uma oportunidade auxiliei o professor orientador numa aula teórica de Física 

1 em sala de aula, nela pude conhecer os estudantes da Engenharia Florestal 

matriculados, já que poucos compareceram aos horários reservados. Nessa 



oportunidade foi onde tive mais contato com as dificuldades dos estudantes, que 

dizem respeito principalmente a uma dificuldade muito grande em questões 

relacionadas a matemática básica. Essa aula foi destinada somente à resolução 

de exercícios e o professor orientador solicitou meu auxílio já que eram muitos 

alunos. Os estudantes se organizaram em pequenos grupos e tanto o professor 

como eu íamos de grupo em grupo tentando sanar as dúvidas dos alunos tanto 

em interpretação de textos como em matemática básica. 

Além das dificuldades apresentadas, muitos estudantes também apresentam 

uma falta de engajamento nas atividades propostas pelo professor e não 

aproveitam o horário de aula para sanar suas dúvidas. Um dos pontos negativos 

referentes a essa falta de interesse, diz respeito ao fato de que muitos 

estudantes que vão a monitoria acreditam que esse horário é reservado para o 

monitor resolver listas para eles, alguns não chegam com dúvidas especificas, 

mas sim listas e sem nenhum estudo prévio dos conteúdos. Isso dificulta muito 

que o horário de monitoria seja um momento produtivo para os estudantes. Outra 

questão negativa é o fato de que muitos estudantes só procuram a monitoria 

quando estão próximos de provas, como dito anteriormente alguns não tem a 

mínima noção dos conteúdos passados pelo professor. 

Um dos pontos positivos da monitoria diz respeito ao fato de que ao ajudar os 

outros estudantes, o monitor se aperfeiçoa em relação ao conteúdo já que para 

ensinar é preciso estudar o conteúdo e aprender formas de passar isso de forma 

mais simples possível para os outros. 

6 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 O período de monitoria foi muito importante pois propiciou um 

conhecimento da prática docente, ao visualizar de perto como é o trabalho dos 

professores das disciplinas com quem tive contato. Além disso, ao estudar os 

conteúdos para ajudar os outros estudantes, também adquiri mais habilidades. 

Um ponto negativo da monitoria é o pouco engajamento dos estudantes, que 

normalmente vão aos horários marcados somente esperando que o monitor 

resolva listas e não aproveitam para tirar dúvidas sobre conteúdos que não 

ficaram claros. Um ponto positivo que quero destacar é que inicialmente alguns 

desses estudantes que iam somente com intuído de resolver suas listas sem 



nenhum estudo prévio do conteúdo, criaram hábito de estudar sozinhos. É válido 

ressaltar que as dificuldades apresentadas pelos estudantes vão muito além do 

conteúdo ministrado em sala de aula. Pelo que percebi, os alunos estão 

chegando à universidade com grandes dificuldades em leitura, escrita, 

interpretação de texto e em matemática básica, até mesmo nas quatro 

operações básicas. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA EM MONITORIA DE TEORIA DA 
CONSTITUIÇÃO¹ 

TAVARES, Stefânia Andressa²; CASTRO, Vinícius de³. 

Palavras-chave: Teoria da Constituição. Monitoria. Direito Constitucional. 

INTRODUÇÃO 

A universidade está estabelecida sobre três pilares como já é sabido, 

sendo eles, pesquisa, ensino e extensão. O trabalho dos docentes em torno 

dos Planos de Ensino (PE) e dos Projetos (Político) Pedagógicos dos Cursos 

(PPC) são essenciais para a universidade e para o aprendizado dos discentes. 

A monitoria, como parte do ensino, é um ponto importante para o fortalecimento 

do ensino dentro das universidades, neste caso a, então, Universidade Federal 

de Goiás – Regional Jataí. 

Como consta no regimento dos cursos de graduação da UFG, os cursos 

de graduação são compostos de atividades dentro das quais se articulam 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, voltados para a formação 

profissional e humanística de estudantes. É então de conhecimento da 

comunidade universitária que a universidade se estabeleça dentro destes três 

pilares, sendo o foco, aqui, o pilar do ensino. 

Consta também no regimento que rege nossa universidade, que é 

através do PPC que se norteiam as atividades desempenhadas pelos docentes 

dentro da universidade, e que, mais diretamente, através do plano de ensino 

que se traçam os caminhos a serem percorridos durante o período de 

permanência dentro dos componentes curriculares. Sendo assim é essencial a 

sólida organização dos PPCs e dos PEs para a correta condução dos discentes 

ao aprendizado. 

Além da correta estruturação do curso através dos planejamentos, as 

atividades realizadas por monitores dentro da universidade, devidamente 

orientados pelos professores responsáveis pelas disciplinas, reforça a solidez 



 

 

do pilar ensino, aumentando o grau de aprendizado dos discentes, na medida 

em que estes interagem com as atividades propostas em monitoria. O reforço 

da coluna ensino também é dado pelo contato do acadêmico monitor com a 

docência, podendo despertar o interesse na carreira de docente. Um terceiro 

fator não menos importante é a questão dos programas de bolsas de monitoria, 

que auxiliam universitários a poder se dedicar mais à universidade, não tendo 

que lidar com uma jornada de trabalho durante o período universitário, fator 

esse que causa grande evasão universitária. 

É com base no breve texto que precede este parágrafo que se justifica 

o desempenho da atividade por nós realizada, no semestre 2017-2, de 

monitoria na disciplina Teoria da Constituição, orientados pelo Professor Dr. 

Hugo Luis Pena Ferreira. 

BASE TEÓRICA 

Para o desenvolvimento das atividades de monitoria da disciplina, fomos 

orientados conforme o PPC, elaborado pelo curso, e o PE, elaborado pelo 

professor. 

OBJETIVOS 

A monitoria em teoria da constituição teve como objetivo prestar 

assistência aos alunos cadastrados na turma de Teoria da Constituição durante 

o semestre 2017-2, bem como auxiliar o professor com a elaboração de 

algumas atividades pedagógicas com a turma, identificar pontos de dificuldade 

e fragilidade no aprendizado dos discentes, aproximar os monitores da carreira 

acadêmica docente, trazer maior aprofundamento para os monitores nos 

assuntos relacionados a disciplina e a maior participação de discentes na 

formação dos conteúdos abordados em sala de aula. 

METODOLOGIA 

Durante o período em que participamos das atividades da monitoria 

foram adotadas diversas ferramentas para permitir o cumprimento dos objetivos 

almejados no plano de monitoria. 

Para prestar assistência aos alunos cadastrados na turma de Teoria da 

Constituição, foram elaborados plantões nos quais os monitores ficavam 



 

 

disponíveis para eventuais consultas dos alunos, e esclarecimento de dúvidas 

quanto aos conteúdos abordados em sala de aula. 

Para auxiliar o professor na elaboração de atividades pedagógicas com 

a turma, os monitores participaram da elaboração de questionários, que foram 

submetidos aos alunos como atividade integrante da avaliação contínua. Dos 

temas destas atividades foram elaboradas duas questões que integraram a 

prova “N2” da turma de Teoria da Constituição. 

Foi também com o interesse de identificar pontos de fragilidade e 

dificuldade no aprendizado, por parte dos discentes, que se programaram os 

plantões de dúvidas com a turma, nos quais através das principais dúvidas 

captadas, seria possível mapear quais os pontos de maior dificuldade. 

Para proporcionar uma maior aproximação dos discentes da carreira 

docente, ficou definido no início da atividade de monitoria que os discentes 

ministrariam uma aula, acompanhados pelo professor orientador, aula a qual o 

tema deveria ser definido pelos próprios monitores, respeitando o eixo temático 

da disciplina, e elaborariam o questionário que foi há pouco citado, e a questão 

presente na avaliação. 

O segundo contato com o conteúdo da disciplina, foi útil para o maior 

aprofundamento dos monitores nos conteúdos relacionados à Teoria da 

Constituição, conjuntamente ao preparo da aula ministrada e a elaboração das 

atividades pedagógicas, visto que isso tende a proporcionar uma leitura mais 

atenta e precisa dos conteúdos. 

Por fim, as atividades elaboradas pelos monitores, as aulas preparadas, 

e a possibilidade de sugestão de temas para aulas durante o período da 

disciplina, proporcionou uma diversificação dos conteúdos, bem como uma 

participação maior de alunos na formação da disciplina, expressando uma 

gestão de sala de aula mais focada no aprendizado e menos engessada pelos 

mecanismos institucionais, sem lesar os parâmetros norteadores tanto do curso 

quanto da disciplina. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 



 

 

A monitoria pode proporcionar de fato a melhoria da qualidade do ensino 

dentro da universidade. Há barreiras no alcance dos objetivos propostos no 

plano de trabalho da monitoria, o que pode tornar a experiência de monitoria 

um tanto frustrante para os monitores. Com a correta orientação dos 

professores e com a devida habilidade para fazer adequações nas atividades 

dos monitores a monitoria se torna um espaço de construção de ensino de 

qualidade dentro da universidade. 

 Há experiências bem-sucedidas de monitorias dentro da universidade, 

na qual com a devida participação dos acadêmicos nas atividades propostas 

pela monitoria, como os plantões de dúvidas, a resolução de questionários e 

atividades, entre outros, o desempenho das turmas seja melhorado. 

 Houve problemas na execução da monitoria, que tornaram a experiência 

da monitoria relativamente frustrante, como a baixa participação dos alunos nos 

plantões de dúvidas, ou a participação mais frequente na semana que 

antecedia as provas, ainda assim tendo uma procura baixíssima. Durante todo 

o período de monitoramento da turma foi feito em plantão de dúvidas apenas 1 

(um) atendimento, sendo os demais (poucos) atendimentos, feitos via redes 

sociais como o Whatsapp e Messenger (Facebook), mormente na semana de 

provas e na semana anterior. A presença deste desinteresse foi sem dúvida o 

maior fator de desestímulo durante a monitoria, e cremos que caiba à 

universidade criar mecanismos institucionais que impulsionem à comunidade 

discente a maior participação nas monitorias, para a consequente melhoria na 

qualidade de ensino dentro da universidade. 

 Apesar dos problemas apresentados anteriormente, a correta orientação 

do professor Hugo, no sentido de nos direcionar a nos dedicarmos mais ao 

aprofundamento dos conteúdos, à produção de atividades pedagógicas e ao 

contato com a experiência docente, nos levou a perceber que as atividades de 

monitoria não precisam consistir em apenas plantões de dúvidas e auxilio da 

correção de provas e atividades, podendo consistir também nas atividades de 

prática dentro da sala de aula, acompanhamento do professor na elaboração 

de um plano de ensino diversificado, entre outros aspectos. 

CONCLUSÃO 



 

 

É justo que se faça a análise de que a monitoria cumpriu a maior parte de seus 

objetivos, ficando, portanto, a necessidade de se pensar a respeito de outras 

formas de engajar os alunos, principalmente os com mais dificuldade, na 

participação das atividades realizadas dentro da monitoria. 

 



MONITORIA DE INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA1 

ALMEIDA, Stephany Lobão2; ARRUDA, André Felipe Soares de3. 

 

Resumo: O presente trabalho consiste na apresentação dos relatos e experiências 

adquiridos com o programa de monitoria no período de 2018/1. As atividades 

realizadas tiveram como público alvo os acadêmicos do primeiro período do curso 

de Direito da UFG Regional Jataí referente à disciplina de Introdução ao Estudo do 

Direito. O programa de monitoria da Universidade Federal de Goiás é um 

instrumento essencial para que os discentes adquiram experiências na carreira 

docente, bem como o aperfeiçoamento nos conteúdos outrora estudados, sendo 

importante e eficaz para os monitores, acadêmicos contemplados com reforço 

estudantil, bem como para os professores. A monitoria de Introdução ao Estudo do 

Direito fora contemplada com bolsa estudantil potencializando o incentivo aos 

estudantes para a participação. 

Palavras-chave: Monitoria; experiência; aperfeiçoamento; Introdução ao Estudo do 

Direito. 

 

Justificativa 

A Lei 9.394 de dezembro de 1996, em seu artigo 84, legitima as atividades de 

monitoria que pode ser exercida pelos discentes de educação superior nas suas 

instituições de acordo com o rendimento. Ademais, conforme o Decreto Federal nº 

7416/2010, há previsão de concessão de bolsas para o exercício dessa atribuição. 

Nesses termos, a monitoria é uma atividade de suma importância para a 

comunidade universitária, bem como possui bolsas que incentivam a participação 

dos discentes.  

                                                           
1 Resumo revisado pelo professor orientador: André Felipe Soares de Arruda. 
2 Acadêmica do curso de Direito/UFG Regional Jataí-Unidade Acadêmica Especial de Ciências 
Sociais Aplicadas – e-mail: stephanylobao06@gmail.com 
3 Professor do curso de Direito/UFG Regional Jataí-Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais 
Aplicadas – e-mail: andrefsarruda@ig.com.br 
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A atividade de monitoria é amplamente positiva. Os monitores, por meio dela, 

têm a oportunidade de adquirir experiências docentes, aprofundar o conhecimento 

da disciplina e aproximar-se dos alunos. No âmbito dos monitorados, a atividade de 

monitoria é produtiva, pois há a possibilidade do esclarecimento de dúvidas em 

horários que o professor da disciplina está encarregado com demais atividades; a 

formação de debates, em menor quantidade de alunos favorecendo os discentes 

tímidos e a facilidade de comunicação em horários estratégicos. Quanto aos 

professores, a atividade de monitoria é positiva, tendo em vista que permite o 

crescimento intelectual e o amadurecimento do monitor e da turma, além do auxílio 

dos monitores na execução de suas atividades previstas. De acordo com a 

Resolução do CEPEC nº 1418, em seu artigo 1º, o programa de monitoria da 

Universidade Federal de Goiás comporta como objetivos: 

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. (RESOLUÇÃO 

CEPEC Nº 1418, ART.1) 

A disciplina de Introdução ao Estudo do Direito é ministrada por um docente 

para o primeiro período do curso de bacharelado em Direito da UFG/Jataí. A matéria 

em questão comporta-se da base filosófica, sociológica e tecnicista do direito, sendo 

de suma importância para o decorrer do curso. Sua função é preparar os alunos com 

um prévio conhecimento do que será abordado ao longo da graduação, portando 

conteúdos geralmente novos para a maioria dos acadêmicos, o que exige a 

necessidade de um reforço. A monitoria nessa disciplina possui um papel 

fundamental no auxílio estudantil. O exercício das atribuições referentes a essa 

disciplina foram conduzidas no primeiro semestre de 2018.  

Objetivos 



 O objetivo do presente trabalho é relatar as experiências tidas no exercício da 

monitoria de Introdução ao Estudo do Direito coordenada pelo professor André 

Felipe Soares Arruda e ministrada pela discente Stephany Lobão de Almeida para 

os alunos do primeiro período do curso de Direito da UFG/Jataí, ressaltando a 

importância dessas atividades para a comunidade acadêmica.  

Metodologia 

 Este trabalho aborda a experiência de uma acadêmica do curso de Direito da 

Universidade Federal de Goiás como monitora da disciplina de Introdução ao Estudo 

do Direito, ministrada para os alunos do primeiro período do curso de Direito em 

2018/1. 

 Primeiramente, houve a apresentação da monitora feita pelo professor da 

disciplina aos alunos, e repassados e-mail e contato telefônico para os discentes, 

visando à facilidade de comunicação e liberdade para o envio de questões virtuais e 

o sanar de eventuais dúvidas. 

 Após o primeiro contato, foram estabelecidos, em conjunto com a turma, 

horários estratégicos para plantão de dúvidas individuais semanais, visando um 

contato mais próximo e a abordagem de dificuldades pontuais dos discentes da 

disciplina, bem como horários coletivos para a exposição de conteúdos, em que 

houvesse uma demanda coletiva da turma. 

 Com o auxílio e incentivo do professor-orientador, delimitou-se uma data e 

tema específico para a exposição de uma aula feita pela monitora, com o intuito de 

cumprir com os objetivos propostos para o exercício das atividades. O tema da 

explanação do conteúdo foi: “Sistemas Jurídicos: Common Law e Civil Law” 4.  

 No decorrer da disciplina, foram construídos mapa-mental e resumos das 

obras estudadas para facilitar o aprendizado. Os materiais elaborados são 

                                                           
4 GALIO, Morgana Henicka. Historia e formação dos sistemas civil Law e common Law: a influência do direito 
romano e a aproximação dos sistemas. Disponível em: < 
http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=c79d3508e2dc8fe8>. Acesso em: 12 de setembro de 2018. Artigo 
utilizado como base para a elaboração da aula ministrada pela monitora sob supervisão do professor da 
disciplina. 
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referentes às obras de Miguel Reale (Lições Preliminares do Direito5), Norberto 

Bobbio (A era dos direitos6) e artigos virtuais.  

 Ademais, houve assistência para os alunos da disciplina na elaboração de 

trabalhos avaliativos quanto á estruturação, conteúdos e sites de estudo, bem como 

auxílio na revisão geral dos conteúdos visando um maior rendimento nas atividades 

avaliativas. 

Relato da Experiência (resultados e discussão) 

 Para que o desenvolvimento das atividades de monitoria na disciplina de 

Introdução ao Estudo do Direito fosse concluso com êxito, foi essencial a 

participação direta e disponibilidade do orientador no auxílio e confecção das ideias 

e programações para o exercício do ofício. Na primeira reunião de monitoria com o 

professor-orientador, foram estabelecidas metas e planos de trabalho programáticos.  

 Tendo em mente o desafio de um trabalho de monitoria numa disciplina 

complexa e introdutória do curso de Direito, bem como das expectativas dos 

estudantes recém-chegados no ambiente universitário, fez-se necessário um ritmo 

de estudos avançados visando aprofundar o conhecimento na disciplina em questão, 

acarretando no aprimoramento de ideias. 

 Além disso, avaliou-se os métodos mais eficazes para fixação e 

aprendizagem da disciplina no exercício da função, facilitando a linguagem, trazendo 

exemplos e analogias para os conteúdos abordados, o que propiciou melhora na 

didática de apresentação de trabalhos orais nas disciplinas da grade.  

Conclusão 

 Conclui-se que a monitoria na disciplina de Introdução ao Estudo de Direito é 

de suma importância para a comunidade acadêmica tendo em vista os desafios 

primários na adequação ao curso. Ademais, contribui para o aprofundamento dos 
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monitores de bases teóricas que percorrem o curso. Diante do exposto, a monitoria 

foi conclusa com êxito, alcançando os objetivos propostos.  
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 MONITORIA: DIÁLOGO ENTRE O  ENSINAR E O APRENDER1 

FERREIRA, Susane Gomes2 

 
Palavras-chave: Ensino. Mediação. Aluno professor. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 

O presente texto tem por objetivo analisar o trabalho realizado pela monitoria, 

junto à universidade Federal de Goiás - Unidade Riachuelo, no curso de Licenciatura 

em Pedagogia, auxiliando a disciplina de Arte e Educação, que possui na grade 

curricular 144 horas dividida entre aulas teóricas e práticas. Antes de discorrer sobre 

a monitoria e a importância do trabalho realizado, se faz necessário indagar: o que 

vem a ser monitoria? 

 Em busca por uma resposta, recorreu-se aos autores Lins, et. al (2009, p. 01), 

os quais afirmam que: “a monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que 

contribui para a formação integrada do aluno nas atividades de ensino,[...].” Em outras 

palavras  a monitoria implica em uma imbrincada relação entre o ensinar e o aprender. 

Os autores complementam a ideia enfatizando que a monitoria auxilia na melhoria do 

ensino de graduação, pois será um reforço para melhorar o desempenho do discente, 

e para o monitor, um veículo de  aprendizagem, pois se aprende ensinando. A 

monitoria se caracteriza ainda, em uma possibilidade para o professor que está em 

formação, evidenciar na práxis a profissão escolhida. 

A partir da compreensão do que se refere a monitoria, constata-se  que há uma 

grande dificuldade, principalmente no primeiro ano em que os/as alunos/as veem as 

disciplinas de Fundamentos (Arte, Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, 

História da Educação e Sociedade, Cultura e Infância). É nesse momento que a 

monitoria desenvolve um papel de relevância na compreensão desses temas em sua 

densidade teórica. 

Para que esse objetivo de apoio seja alcançado, a monitoria desenvolve uma 

metodologia que envolve: estudos teóricos do monitor; acompanhamento das 
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atividades propostas pela professora da disciplina; contato com os alunos a partir de 

um plano de estudo. 

A base teórica que se desenvolve como formação para acompanhamento da 

disciplina, será apresentada nesse estudo seguido dos objetivos almejados, da 

metodologia e resultados/relato de experiência que buscam evidenciar o que é a 

monitoria e seus desafios. 
 

2 BASE TEÓRICA 
 

A pesquisa teórica teve um caráter complementar ao vivenciado na monitoria, 

e possibilitou o desenvolvimento e compreensão de questões que se apresentaram 

no decorrer da prática e que impulsionou a necessidade de aprofundar em temas 

como o plágio, a importância da monitoria e a formação cultural. Outro elemento 

aglutinador desse processo de conhecimento teve o Laboratório de Arte como um 

espaço que proporciona o conhecimento da cultura, possibilitando a formação cultural 

dos indivíduos. 
Para aprofundar os temas teóricos que surgiram no contexto deste trabalho, 

recorreu-se a autores como: Diniz e Munhoz (2011, p.11) que em seu texto “cópia e 

pastiche: plágio na comunicação científica”, analisa o plagio na universidade, 

definindo-o como violação aos direitos autorais. Os autores discorrem que “O plágio 

define-se como uma apropriação indevida de criação literária, que viola o direito de 

reconhecimento do autor e a expectativa de ineditismo do leitor”. Com estes autores 

compreende-se a seriedade de que copiar uma ideia e se apropriar dela como sendo 

seu, fere os direitos autorais e se configura em crime. No relato de experiência 

apresenta-se como este tema foi emergencial, sendo necessário inculcar nos 

discentes a ideia de que o plágio vai além da nota, trata-se de um crime. 

Ao escrever sobre importância da monitoria os autores Lins et.al (2009) em seu 

texto “a importância da monitoria na formação acadêmica do monitor”, discorre sobre 

o que é ser monitor e a sua importância para a comunidade acadêmica, colocando a 

monitoria como suporte fundamental para o bom desempenho acadêmico.  

Neste sentido, os autores Frison e Moraes (2010) complementam que as 

práticas de monitoria auxiliam os processos de autorregulação das aprendizagens 

discentes, que possibilitou pensar a monitoria como forma de aprender e reelaborar o 

conteúdo que se aprende por meio da revisão textual. Voltar ao texto faz com que 



além de um empoderamento maior do que é estudado, também fornece ao monitor 

ferramentas para falar com propriedade sobre os conteúdos estudados. 

Os estudos demonstraram que atividades realizadas em um laboratório 

possibilita contar com o espaço apropriado para formação da sensibilidade. Para 

Nogueira (2008, p.54) 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.” Em outras 

palavras, o Laboratório de Arte se configura como esse espaço. 

A disciplina Arte Educação, como já citado, ocorre em dois semestres, sendo 

que no semestre um, os conceitos cultura, educação e arte (música) são fundamentais 

para a compreensão e formação do aluno nesta área. Autores como Brandão (2002, 

1988), Coelho (2003), Coli (1991), Nogueira (2008), Cunha (2012), Brito (2003) 

demonstram a importância da relação entre a cultura, a educação e a arte no processo 

de formação cultural do aluno. No semestre dois, a disciplina envolve esses conceitos 

a partir da escola, da leitura de imagens e da cultura visual como processos de 

compreensão e inserção do educando no tempo histórico e cultural. O Ensino de Arte 

passa a ser o foco principal no processo de formação, ainda, as artes visuais e os 

espaços culturais como museus e centros de cultura como mediadores desse 

processo de formação, embasados em autores como: Barbosa (2003), Hernandez 

(2011). O Estudo e o aprofundamento desses teóricos ampliam a capacidade 

científica do/a aluno/a monitor/a. 
 

3 OBJETIVOS 
 

Este estudo objetiva demonstrar a importância da monitoria, para a comunidade 

acadêmica, evidenciando o trabalho desenvolvido e a experiência adquirida pela 

monitoria a partir da relação professor/aluno/monitor e da compreensão dos pontos 

fortes e fracos desenvolvidos nessa relação. 

 

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, possibilitando ir muito além do senso comum, na relação de orientação. 



Esse estudo, norteado por teóricos que abrangem o assunto, ou tema investigado na 

disciplina possibilita um diálogo entre o ensinar e o aprender. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Ser monitor é antes de tudo, aprender e ensinar. De acordo com Frison e 

Moraes (2010, p.147) é uma prática na qual, “estudantes mais adiantados nos 

programas escolares, auxiliam na instrução e na orientação de seus colegas”, ou seja, 

é uma prática em que são alunos e alunas que já cursaram a disciplina e tiveram bom 

desempenho, são escolhidos para auxiliar os discentes ingressantes ou não. É 

interessante perceber que a educação, segundo Brandao (1988), não ocorre apenas 

em espaços formais de educação, ela ocorre no cinema, no teatro em associações, 

na igreja, etc. Pensando assim, a monitoria se torna um elo entre a educação que o 

indivíduo já traz consigo e a universidade na busca pela apreensão do conceito, 

servindo de auxilio e complementando as dúvidas decorridas das aulas. 

Em relação aos conteúdos desenvolvidos na disciplina nos semestres que a 

compõem, foi realizado seminário como metodologia para explorar os textos teóricos 

estudados e, na sequência, foi pedido que os discentes fizessem um roteiro de aula 

com o mesmo tema do seminário. Essa proposta resultou em um acúmulo de 

atendimento em um mesmo dia, ou seja, uma média de 20 alunas/os dia. Esse fato 

se constituiu em uma experiência nova para a monitora, mas também decepcionante, 

pois se observou que a experiência dos discentes em procurar a monitoria se acentua 

nos períodos de avaliação, no entanto, percebe-se também, a não leitura do texto, 

fazendo com que em alguns momentos a monitoria se configurasse em aula expositiva 

sobre o conteúdo. 

Ressalta-se que a monitora teve oportunidade de ler e conhecer o projeto de 

ensino o qual estava vinculada a monitoria, cumpriu-se as atividade propostas que 

foram: atendimento a aluno; auxílio aos estudantes de baixo rendimento; auxilio à 

professora em planejamento de atividades para aulas teóricas e outras atividades 

afins. Contar com um laboratório – Laboratório de Arte, para o desenvolvimento das 

aulas práticas, também foi um aliado no processo de formação tanto dos/as alunos/as 

quanto da monitoria pois, favorece a interação entre alunos por meio das poéticas 

visuais ali desenvolvidas.  



A experiência de ser monitora possui pontos fortes e fracos, destaca-se como 

ponto forte o fato da monitora ser uma professora em formação e com a ação de ser 

monitora aprende-se a lidar com situações adversas, imersa nessa relação entre o 

ensinar e o aprender, o que a torna apta a escrever e refletir sobre a disciplina e a 

área acadêmica em que está inserida – a arte. Com isso, se abriu caminhos para 

pesquisar e escrever artigos, apresentando trabalhos em eventos acadêmicos. E 

como ponto fraco que se constituem em desafios a serem superados, coloca-se em 

ênfase o fato dos/as alunos/as acreditarem que a monitoria estará sempre à sua 

disposição, e com isso há uma procura de alunos/as em horários indevidos. O 

segundo ponto ruim que fica sutilmente evidenciado é o fato dos/as alunos/as 

entenderem que a monitora tem conhecimento da prova, e querem que a monitora 

fale o que está escrito, isso reduz a finalidade da monitoria. 

Na profissão docente se prepara aula pensando nos conteúdos e objetivos, 

esperando um determinado resultado, porém os alunos nem sempre conseguem o 

resultado almejado. Um desses pontos negativos observados na posição de monitora 

foi o plágio, que se apresentou como uma questão séria, necessitando de um debate 

com as/os alunas/os. Ao se acharem incapazes de criar foram conduzidos ao plágio. 

Isso provocou novas propostas metodológicas para a disciplina no segundo semestre 

e consequentemente, mais estudos e envolvimento do trabalho da monitoria, a ser 

realizado ainda nesse semestre. Será desenvolvido um projeto de minicurso sobre 

metodologia científica a ser planejado e executado pela equipe de monitores da 

Unidade Acadêmica Especial de Educação (com acompanhamento de professoras 

orientadoras) e ofertado aos discentes dos anos iniciais. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Contata-se que a experiência de ser monitora é importante para a formação 

acadêmica e uma oportunidade para renovar os conhecimentos adquiridos, é nesse 

momento que se aprende o que é ser professor/a. É importante ressaltar, que a 

experiência de ser monitora vai além de estar perto da profissão escolhida, também 

se configura em uma oportunidade de interação junto ao universo acadêmico, que se 

caracteriza em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Isso exige da monitoria 

conhecimento e criatividade para atuar em diferentes situações, como dominar 



ferramentas ou software que auxiliarão o desenvolvimento das atividades em sala de 

aula. Essa diversidade de oportunidades são fundamentais para uma formação solida. 
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de Jataí. 

1. INTRODUÇÃO 

 O projeto de monitoria acadêmica surgiu nas universidades brasileiras 

no ano de 1968 com o intuito de auxiliar os alunos nas disciplinas e possibilitar 

experiência do discente monitor com o ensino em sala de aula. Na monitoria da 

disciplina de química geral e inorgânica do curso de ciências biológicas da 

Universidade Federal de Jataí não é diferente, segundo o edital geral de 

monitoria de abril de 2017, a função do monitor é auxiliar o estudante e 

juntamente com o professor orientador desenvolver um plano de trabalho, 

dentre outras atribuições. Com isso, é de grande importância que o discente 

tenha domínio da matéria ministrada, ainda mais quando se trata de química 

geral. Esta é uma disciplina básica e a maioria dos alunos provenientes de 

escola publica, onde seu conhecimento não é satisfatório, apresentam muita 

dificuldade ao longo da disciplina. O intuito deste trabalho então foi avaliar, por 

meio de um questionário, o conhecimento prévio acerca da disciplina, 

dificuldade, afinidade e frequência nas monitorias. Os dados obtidos 

comprovam uma deficiência no ensino de base, já que mais de 45% dos alunos 

responderam que seu conhecimento prévio foi ruim ou regular e mais de 40% 

sentem algum tipo de dificuldade no aprendizado de química. Em contrapartida, 

mais de 40% também marcaram que frequentaram a monitoria raramente. Por 

fim, a experiência para o discente monitor  no primeiro período de 2018 foi de 

suma importância e de grande aprendizado, ajudando na sua formação e 

crescimento pessoal. 

___________________________ 
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2. BASE TEÓRICA  

A atividade de monitor surgiu em 1968 com a Lei 5.540/68 (Pinheiro, 

Ana Claudia Medonça et al) com o principal objetivo de oferecer ao discente 

uma experiência em sala de aula ainda durante a graduação.  Segundo 

Azevedo Filho et al, o programa de monitoria que um dia teve um caráter 

complementar, hoje assumiu uma posição importante na formação pedagógica 

do discente, sendo fundamental pelo seu enriquecimento intelectual. O monitor 

então assume hoje um papel de suma importância no contexto do ambiente 

acadêmico, tanto no auxílio ao professor orientador, quanto tendo a 

possibilidade de realizar trocas de experiências com os alunos tornando a 

monitoria uma via de mão dupla e benéfica para ambos.  

A matéria de química geral está no currículo escolar de todas as escolas 

brasileiras e é uma das principais componentes para se entender cada 

organismo e reações que a eles pertencem, porém pelo falho ensino público 

muitos alunos chegam à universidade com um conhecimento prévio raso e 

distorcido.  Muitas vezes o aluno não consegue associar o que foi aprendido 

em sala de aula com o seu cotidiano, tornando-o desinteressado pela disciplina 

(Veiga, Marcia S. Mendes et al, 2012). Esse desinteresse pode se transformar 

em dificuldade e aversão a área, agravando mais ainda a situação do discente 

ao chegar na universidade. 

A área de química geral e inorgânica é uma das bases do curso de 

ciências biológicas, sendo assim muito estudada e aprofundada ao longo do 

curso. Porém, a maioria dos discentes apresenta média ou grande dificuldade 

na disciplina, sendo responsável por grande índice de reprovação nas áreas de 

biológicas. Por isso, a presença de um monitor para auxilio do professor e dos 

alunos é de grande importância, dando oportunidade ao professor entender 

melhor o lado aluno e o aluno ter a opção de procurar ajuda fora de sala de 

aula para auxilio do aprendizado e tirar duvidas.  

Na Universidade Federal de Jataí, a disciplina de química geral e 

inorgânica no curso de ciências biológicas é sempre ministrada para o primeiro 

período, ou seja, os quais as salas ficam mais cheias pelos novos 



ingressantes. Esse aumento de aluno nas salas, aumenta mais ainda a 

necessidade de um monitor já que é muito difícil para o professor conseguir 

sanar todas as duvidas, sendo o monitor o responsável por esse auxilio 

(Silveira, Eduardo et al. 2016). 

3. OBJETIVOS  

1. Divulgar a atividade de monitoria na disciplina de Química Geral e Inorgânica 

para os cursos de Ciências Biológicas da Regional Jataí da UFG;  

2. Analisar e apresentar dados preliminares sobre a atividade de monitoria 

associada ao processo de ensino-aprendizado na disciplina de Química Geral e 

Inorgânica para Ciências Biológicas a partir da percepção discente e do 

monitor.  

4. METODOLOGIA 

Os dados da percepção discente apresentados neste trabalho foram coletados 

por meio de aplicação de questionário de avaliação numa amostra de 41 

alunos de um total de 94 alunos de Ciências Biológicas, modalidade 

bacharelado e licenciatura, que cursaram a disciplina de Química Geral e 

Inorgânica no primeiro semestre de 2018. Os questionários foram aplicados de 

forma aleatória e anônima (sem identificação do aluno). O questionário foi 

composto de 10 perguntas envolvendo três aspectos: 1) Experiência dos 

alunos e afinidade com a disciplina de Química no Ensino Médio; 2) Relevância 

do conteúdo de Química para a formação profissional do aluno; e; 3) 

Contribuição da atividade de monitoria no processo ensino-aprendizagem na 

disciplina. As respostas foram divididas em cinco opções de marcar (de 1 a 5), 

onde 1 representava a resposta menos favorável e 5 a mais favorável, sendo 

as alternativas de 2 a 4 valores intermediários. Além da passagem de lista de 

chamada em todas as monitorias afim de colher a frequência. Após a aplicação 

do questionário e contagem das frequências, os dados foram tabulados em 

planilha do software Microsoft Excel e convertidas em valores percentuais. A 

percepção do monitor é apresentada de forma descritiva.  

5. RELATO DA EXPERIÊNCIA 



 Por meio do questionário aplicado aos 41 discentes foi possível perceber 

a carência de base que muitos possuem no ensino médio, já que mais de 40% 

dos alunos marcaram que seu conhecimento prévio é ruim ou regular. E como 

essa falta de base influencia diretamente na relação do discente com a 

química, porque 44% marcaram que quase sempre possuem dificuldade no 

aprendizado da matéria. Porém, mesmo com as dificuldades e falta de 

afinidade, mais de 30% disseram gostar da componente e 40% admitem que 

ela seja de muita importância para a formação de um biólogo.  

 Ainda que a maioria possua dificuldade com a área, apenas 2% deles 

realmente estudaram mais de cinco horas por semana a disciplina e somente 

5% frequentaram a monitoria toda semana, enquanto 26% nunca foram. 

Mesmo com o baixo índice de discentes que não frequentaram, mais de 40% 

reconhecem que a monitoria possui importância no desempenho do aluno ao 

longo da disciplina cursada.   

 Além de fatores como falta de base e estudo, também foram relatados 

problemas particulares, demonstrando assim a importância de um bem-estar 

mental para um bom entendimento dentro de sala de aula.  

 A experiência particular da monitoria foi muito positiva, principalmente 

pelas experiências em sala de aula. Mesmo como estudante de bacharelado, 

foi despertado o interesse pela docência nunca pensado anteriormente. As 

trocas de conhecimentos com os alunos também foi muito significativa, sendo 

gratificante o agradecimento dado pelos frequentadores no final das aulas e 

ainda maior quando conseguiam ir bem nas avaliações. A feição de 

compreensão por parte dos discentes também foi demasiadamente apreciada e 

comemorada internamente pela monitora.  

 O maior contato com a professora orientadora foi de grande importância 

também, aumentando ainda mais o interesse da monitora em áreas que 

envolvam a química, e ainda despertando interesse por outras áreas como a 

fisiologia humana.  

 A monitora observou o esforço dos alunos que mais frequentaram a 

monitoria, mesmo com uma base ruim que tiveram no ensino médio. Vê-los 



superando sua dificuldade foi muito gratificante. Porém, diversas vezes foi 

notado o problema dos discentes, principalmente, com cálculos matemáticos 

como conversões de medidas e regra de três. A monitora também foi 

surpreendida pela facilidade que tiveram ao aprender estequiometria, que é a 

matéria mais difícil para a maioria dos que cursam química geral. 

 Por fim,  a monitora  se sentiu desmotivada, algumas vezes, pelo fato de 

mais de 90 alunos estarem cursando a disciplina e ter apenas uma média de 7 

alunos por monitoria. Levando em consideração a grande dificuldade que os 

alunos estavam tendo, pela falta de base e dificuldade com o aprendizado. 

Contudo, a monitora obteve ótimas experiências ao longo do período que 

esteve exercendo o projeto de monitoria e pretende continuar em sala de aula 

até o final do curso.  

6. CONCLUSÃO 

 Pode-se perceber pelo questionário aplicado a falta de base no ensino 

médio na matéria de química geral e inorgânica, demonstrando a forte 

correlação entre a falta de conhecimento prévio e a dificuldade do aluno em 

estudar a disciplina. Entretanto, mesmo com todas as dificuldades, os 

discentes em sua grande maioria, não demonstraram interesse em procurar as 

monitorias, sendo a média de frequentadores por monitoria de 7 dos 94 alunos 

que cursavam a disciplina.  

Por fim, para a monitora a experiência foi muito positiva e despertou um 

interesse pela docência, que até o momento não havia sido cogitada. Outro 

ponto a ser destado é a relação positiva que pode ser feita entre química e a 

disciplina de fisiologia humana. Esta relação despertou na monitora um 

interesse por esta  área que pode ser  seguida como linha de pesquisa dentro 

do curso de ciências biológicas. 
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CONTRIBUIÇÃO DA CIÊNCIA E DA FORMAÇÃO DOCENTE 
PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS  

ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA1 

COSTA, Vanderlei Balbino2; LIMA, Adrielle Martins3. RODRIGUES, Vânia Ramos4. 

MAIA, Sâvio Silva5. 

Palavras-chave: Formação docente. Construção da ciência. Desigualdade social. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
O mundo contemporâneo vem sendo marcado pelas mais variadas 

transformações políticas, econômicas e sociais. O "fim das ideologias comunistas" no 

leste europeu, o adormecer da Guerra Fria (Estados Unidos e União Soviética), queda 

do muro de Berlin, dissolução de países, difusão de ideias neoliberais, expansão da 

globalização mundial, dentre outras mudanças, poder-se-ia dizer que foram as 

transformações mais significantes entre o fim do século XX e o início do século XXI. 

Disseminar o conhecimento científico, o saber elaborado, a troca de 

experiências, construir escolas abertas às diferenças, formar professores, 

democratizar o acesso à educação, a Declaração Mundial de Educação para Todos – 

Jomtien (UNESCO, 1990), talvez tenha sido os discursos mais difundidos presentes 

no mundo a partir dos anos de 1990 ao redor do planeta. 

Considerando todas essas transformações políticas, econômicas, sociais e, por 

conseguinte, educacionais que borbulharam na esfera global, fazemos algumas 

indagações: a escola efetivamente se abriu para todas as pessoas? A ciência 

"presente" nos discursos dos dirigentes políticos vem contribuindo na prática para a 

1 Resumo revisado pelo coordenador do projeto de extensão e cultura (Prof. Vanderlei Balbino da 
Costa), código Proec PJ624-2018  
2 Professor/orientador/coordenador do Projeto de extensão intitulado “Projeto Acessibilidade e Inclusão 
no ensino superior”; Universidade Federal de Goiás (UFG)/Regional Jataí; curso de Pedagogia; 
profvanderleiufg@gmail.com 
3 Discente/bolsista do Projeto de extensão intitulado “Projeto Acessibilidade e Inclusão no ensino 
superior”; Universidade Federal de Goiás (UFG)/Regional Jataí; curso de Pedagogia; 
adriellemartins56@gmail.com  
4 Bolsista do Projeto de extensão intitulado “Projeto Acessibilidade e Inclusão no ensino superior”; 
Universidade Federal de Goiás (UFG)/Regional Jataí; curso de Pedagogia; vaniaramosr@gmail.com 
5 Bolsista do Projeto de extensão intitulado “Projeto Acessibilidade e Inclusão no ensino superior”; 
Universidade Federal de Goiás (UFG)/Regional Jataí; curso de Ciências da Computação; savio-
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redução das desigualdades entre povos? As pessoas com deficiência estão podendo 

acessar o conhecimento por meio da ciência? Essa tríplice indagação nos leva a fazer 

outra reflexão. No Brasil, indígenas, quilombolas, despossuídos sociais, pessoas com 

deficiência, dentre outros estão sendo beneficiados com a difusão do conhecimento 

científico proliferado nos discursos? 

 São muitas as justificativas que legitimam a necessidade de que a ciência pode 

e deve atuar como mecanismo de redução das desigualdades entre os diversos 

seguimentos sociais. Quando nos referimos aos negros – escravizados durante 

séculos, aos indígenas – dizimados pela dominação europeia, quilombolas – 

refugiados da exploração agrícola, enfim, das pessoas com deficiência – 

marginalizadas na sociedade, vemos a veemente necessidade de apresentar 

pesquisas dessa natureza. 

 O presente ensaio de pesquisa, ora em debate, tem como questão suleadora: 

em que a formação docente pode contribuir para a redução das desigualdades na 

ciência, quando essa se refere a escolarização dos estudantes com deficiência nos 

diversos níveis do ensino? 

 
2 BASE TEÓRICA 
 O século XXI, nasce marcado pelas mais diversas mudanças sociais e 

culturais, principalmente, no que concerne à educação influenciada por dois 

fenômenos mundiais: neoliberalismo e globalização. 

 Pensar nas ciências como mola propulsora das transformações do 

conhecimento científico, do saber elaborado, da troca de experiência entre redes de 

saberes é poder refletir sobre as possibilidades que esta ciência tem de reduzir as 

desigualdades, ainda muito presente no cenário brasileiro, envolvendo negros, 

indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e despossuídos sociais, alijados do 

processo ensino-aprendizagem. 

 Em recente publicação mundial sobre o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) – (CLAVERY, 2018), em 189 países pesquisados, o Brasil ocupa a 79ª posição 

no ranking mundial. Em se tratando da América do Sul, ocupamos o quinto lugar, 

perdendo inclusive para a Venezuela. Importa aqui assinalar que a Venezuela 

encontra-se arrasada pela crise interna que assola seus habitantes há uma década. 

 Parece-nos um tanto quanto difícil promover nos bancos escolares a ciência, 

se na nossa formação inicial, não tivemos disciplinas que nos habilitasse para atuar 



com as diferenças (COSTA, 2014). Isso nos revela que sem essa formação, 

seguramente, não daremos conta de promover a inclusão escolar, garantir o 

conhecimento científico, o saber elaborado e, por conseguinte, produzir ciência, ação 

esta capaz de reduzir as desigualdades sociais entre negros, indígenas, quilombolas, 

pessoas com deficiência e despossuídos sociais. 

 

3 OBJETIVOS 
 Neste ensaio de pesquisa nossos objetivos foram: apontar as contribuições da 

formação docente para a redução das desigualdades sócio educacionais nas ciências; 

discutir as razões pelas quais, a ciência ainda não se faz presente para todas as 

pessoas; identificar as causas políticas, nas quais a produção das ciências ainda não 

se configura para indígenas, quilombolas, despossuídos sociais e pessoas com 

deficiência nos diferentes níveis escolares. 

 

4 METODOLOGIA 
 Nossa opção neste ensaio foi pela pesquisa qualitativa. Deste modo, apoiamos 

em Lüdke e André (1986, p. 11) ao acentuarem que "a pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento". 

 Por se tratar de um estudo qualitativo, de cunho exploratório, lançamos mão da 

pesquisa bibliográfica, aqui descrita por Severino (2007) ao assinalar que  

 
a pesquisa bibliográfica é entendida como aquela que se realiza a partir do 
registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 
impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de 
categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente 
registrados (SEVERINO, 2007, p. 122). 

 

 Analisando os discursos da classe política dirigente, dos gestores da educação 

pública e até de professores que defendem a implantação das ciências como forma 

de reduzir as desigualdades sociais, observamos em  resoluções, conferências, 

diretrizes, documentos oficiais, Declarações (UNESCO, 1994), legislações como A Lei 

Brasileira de Inclusão (LBI) – Lei Nº 13.146 (BRASIL, 2015),  a veemente necessidade 

de que, por meio da ciência, possamos promover o acesso de todas as pessoas ao 

conhecimento cientifico e ao saber elaborado. 

 



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Não são satisfatórios os resultados que estamos alcançando ao longo dessa 

pesquisa, uma vez que alunos indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência 

estão chegando ao ensino médio e, por conseguinte, na universidade sem conhecer 

a língua portuguesa (alunos indígenas), e a Língua Brasileira de Sinais (alunos 

surdos). 

 Os resultados vêm nos mostrando que há uma considerável barreira a ser 

superada entre os três níveis do ensino, ou seja, há lacunas didático-pedagógicas 

entre o ensino fundamental, médio e superior. 

 Enquanto profissionais da educação, convivendo com a necessidade de 

promover a inclusão de negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência nos 

diversos níveis de ensino, pensamos que a educação pública precisa passar 

imediatamente por reformas, uma vez que há uma alargada distância entre os 

diversos seguimentos, razão pela qual registramos tamanha desigualdade nos 

espaços educativos. 

 Considerando o exposto, pensamos que a formação docente associada à 

ciência difundida para todos os seguimentos sociais, muito pode contribuir para a 

redução das desigualdades, principalmente, se aventarmos para a possibilidade de 

que a educação é a mola propulsora deste processo. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Consideramos neste ensaio de pesquisa que, em relação a formação de 

professores, a inserção dos diferentes/deficientes nos espaços educativos, a 

proliferação das ciências como forma de reduzir as desigualdades, estamos 

caminhando a passos lentos, uma vez que a cultura da inclusão escolar bateu ontem 

às nossas portas, nos pegou (des)preparados, sem formação, seja a nível inicial, seja 

continuada, para atuar com as diferenças na e para a diversidade. 

 Ao se referir a preparação na educação básica, envolvendo negros, indígenas, 

quilombolas, pessoas com deficiência e despossuídos sociais, oriundos de escolas 

sem estruturas mínimas, pensamos que produzir ciência, cuja meta é reduzir as 

desigualdades, a tarefa ainda está distante, considerando  que no mundo neoliberal,  

hoje nossas escolas buscam alcançar eficiência, habilidades, competitividade e 

produtividade, óbvio, sem preocupar com a formação libertadora, humana e  e 

humanizante (FREIRE, 1992). 



 O modelo educacional que ora se desenha, em especial na educação básica 

no assusta, porque nossos educandos estão chegando a universidade sem saber ler, 

escrever, dominar conceitos mínimos da língua portuguesa. Este fenômeno vem 

ocorrendo, por exemplo, com indígenas, que não dominam "nossa língua"; pessoas 

com surdez, que não sabem a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e alunos cegos, 

que não são alfabetizados nos sistema Braille. 

 Neste ensaio de pesquisa, nossas reflexões, não conclusivas, nos levam a 

pensar: Em que a universidade enquanto promotora do conhecimento científico e do 

saber elaborado, pode contribuir para que a ciência possa ser um direito social de 

todos? Até que ponto a formação inicial dá conta de fazer ciência e, por conseguinte, 

contribuir para a redução das desigualdades sociais entre nossos educandos? Enfim, 

efetivamente, a ciência que está sendo produzida no país hoje, dará conta de reduzir 

os processos excludentes nos quais estão inseridos negros, indígenas, quilombolas, 

pessoas com deficiência e despossuídos sociais – alijados de direitos há séculos? 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA
A monitoria é um dos Programas de apoio ao ensino oferecido pela 

Universidade Federal de Goiás (UFG), que possui como objetivo promover o auxílio 

no desenvolvimento de uma disciplina, apoiando no ensino e a aprendizagem. 

Segundo Fernandes et al., (2015) a mesma, atua como uma ferramenta de 

apoio pedagógico oferecido aos discentes interessados em aprofundar conteúdos e 

sanar dúvidas nos assuntos trabalhados em sala de aula.

Para a universidade, o programa pode ser uma oportunidade de iniciar a 

formação de futuros professores. Por meio dele, o aluno pode interessar-se pela 

carreira acadêmica, pois, o monitor-aluno vivência juntamente do professor as 

atividades inerentes à docência e, com isso, existe a possibilidade de que isso 

desperte seu interesse Matoso (2014).

A disciplina de fruticultura é de grande importância no processo de formação 

do engenheiro agrônomo, devido ao crescimento econômico que a área tem sofrido, 

com potencial para expansão em mercados internacionais e também agregação de 

valor em seus produtos ao longo de sua cadeia comercial além de sua função social.

2 BASE TEÓRICA
A relevância da monitoria nas disciplinas do ensino superior excede o caráter 

de obtenção de um título, seja no aspecto pessoal de ganho intelectual do monitor, 

1Resumo revisado pela coordenadora da disciplina de fruticultura, código da disciplina ICA0476.
2Discentes do Curso de Agronomia – Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, 
vanessabschaves@gmail.com, karminnevalle@gmail.com, kassiaferreiraps@gmail.com, 
analaura.1997.pereira@gmail.com, 
3Docentes –Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, marcelo.marques.costa@gmail.com, 
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seja na contribuição dada aos alunos monitorados e, principalmente na troca de 

saberes entre o docente da disciplina e o aluno monitor (Matoso., 2014). 

O exercício da monitoria é uma oportunidade para o estudante aprofundar 

conhecimentos na área específica e contribuir com o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos monitorados.

O Programa os ajuda de uma maneira complementar, influenciando de forma 

positiva, pois o monitor já passou por aquela disciplina, assim tem facilidade em 

dialogar com os alunos e solucionar possíveis dúvidas que possam surgir. Lopes., 

(2010) ressalta que os alunos que entram na universidade têm vivência escolar 

muito distinta, uns com uma boa formação escolar e outros nem tanto. Assim, o 

Programa proporciona também para os alunos uma forma a mais de auxiliar na 

assimilação do conteúdo para aqueles que possuem mais dificuldade com as 

disciplinas em estudo.

3 OBJETIVOS
Objetivou-se descrever a experiência acadêmica como aluna-monitora da 

disciplina de Fruticultura, desenvolvida durante o primeiro semestre de 2018, para o 

curso de Agronomia da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí.

4 METODOLOGIA
Este trabalho foi elaborado como um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, realizado a partir das informações observadas ao longo período de 

vigência da monitoria da disciplina de Fruticultura, no curso de graduação em 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí. A monitoria foi 

ofertada aos discentes do nono período que correspondeu ao semestre 2018.1, esta 

iniciada em abril de 2018  e finalizada em agosto do mesmo ano.

O presente trabalho validou-se de levantamento bibliográfico acerca de 

artigos com a temática da monitoria no âmbito acadêmico e sobre a iniciação da 

docência, bem como utilizado por Matoso., (2014) em relatos de experiência. A 

disciplina de fruticultura trabalha conhecimentos acerca de aspectos da produção de 

frutas, cadeia pós-colheita e mercado de frutas, em aulas teóricas com carga horária 

total de 64 horas, o atendimento aos alunos foi realizado de forma individualizada e 

coletiva, usando, como ferramenta metodológica, levantamento literário acerca das 



culturas estudadas em sala de aula. Além disso, a monitoria deu suporte aos alunos, 

durante a realização das atividades avaliativas propostas pela decente da disciplina, 

como seminários e interpretação de artigos científicos.

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA
As atividades de monitorias realizadas objetivavam complementar e auxiliar 

os alunos em conhecimentos teóricos da disciplina, em prol de sanar dúvidas acerca 

dos assuntos ministrados pela docente. Assim, a prática da monitoria contribuiu no 

processo de ensino-aprendizagem, tornando possível a qualificação da discente-

monitora, que como descrito por Nunes. (2012) torna-se um uma ponte entre os 

discentes matriculados na disciplina e a docente-instituição. 

A professor da disciplina fora incumbido à supervisão da execução do 

programa. As atividades que se tornaram responsabilidade da monitora-aluna 

incluíram o cumprimento de horários estabelecidos, auxílio nas atividades avaliativas 

e quando solicitado e o atendimento aos alunos, possibilitando ao aluno matriculado 

na disciplina a oportunidade de tirar as dúvidas que ficaram pendentes no decorrer 

do componente e relembrar os conteúdos aprendidos em sala de aula. Assim, o 

programa, entre outros benefícios, promove uma integração entre os docentes e os 

discentes assim como descrito por Silveira & Sales (2016).

O programa de monitoria foi de extrema importância para o amadurecimento 

social e acadêmico, atuando sobre o aprendizado dos discentes e da monitora- 

aluna para com a disciplina e solidificação dos conhecimentos adquiridos 

anteriormente com atividades que proporcionam uma base teórica que serão 

necessárias para o desenvolvimento acadêmico e profissional.

Foram realizadas reuniões com a professora orientadora para descrever o 

andamento das atividades e a elaboração dos seminários e confecção do relatório 

de monitoria. 

Com as experiências em monitoria, a monitora consolida as noções de 

aprendizado, responsabilidades, compromisso e dedicação que são fundamentais 

para a formação acadêmica. Logo, a monitoria é realizada em prol da melhoria no 

aprendizado dos discentes como mecanismo fundamental para apropriação dos 

conteúdos apresentados na disciplina, possibilitando a ampliação dos 



conhecimentos tanto dos discentes quanto do monitor com auxílio extraclasse 

(MATOSO, 2014). 

Relata-se que durante o período de atendimento aos alunos, pudera ser 

notado elevado nível de interesse vindo da parte dos alunos da disciplina, em pontos 

específicos da matéria, onde foi gerado duvidas na hora da confecção dos 

seminários, sendo todas as dúvidas sanadas e os alunos apresentado o seminário 

de forma bem satisfatória. 

As atividades desenvolvidas durante o projeto estiveram coerentes com os 

objetivos propostos no edital, pois estas foram realizadas com o intuito de auxiliar os 

alunos que cursaram a disciplina a obterem um melhor desempenho, as mesmas 

foram realizadas com o intuito de auxiliar os alunos que cursaram a disciplina a 

obterem um melhor desempenho, sendo realizadas sob orientações repassadas de 

maneira clara e objetiva contribuindo para a formação acadêmica da aluna-monitora, 

através do aprofundamento em questões que durante o período no qual se cursa a 

disciplina possam passar despercebidos, além de troca de conhecimentos no 

decorrer das questões levantadas, tanto por alunos quanto pela monitora.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível observar que os alunos que solicitaram a monitoria obtiveram um 

desempenho satisfatório nas atividades avaliativas propostas, conforme relatos dos 

mesmos e observações feitas pela docente. Torna-se evidente, portanto, que o 

programa de monitoria ajuda todas as vertentes possíveis, a Universidade, o 

docente no aporte ao discente e ao aluno-monitor por proporcionar experiências e 

aprofundamento do conteúdo.
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MONITORIA DE GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA I 
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Palavras-chave: Geometria Euclidiana Plana, Monitoria. 
 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
O Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da Universidade Federal 

de Goiás, criou o Programa de Monitoria UFG, fixou os objetivos e estabeleceu as 

estruturas de funcionamento da monitoria nesta instituição. Este programa é vinculado 

à Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD da UFG. 

O texto em questão é um relato de experiência e atividades referentes a bolsa 

de monitoria da disciplina Geometria Euclidiana Plana I, programa institucionalizado 

pela Universidade Federal de Jataí, curso de licenciatura em Matemática. A monitoria 

é oferecida para todos os interessados, e tem como objetivo elucidar eventuais 

dúvidas relacionadas ao conteúdo programático previsto utilizando as estratégias e 

atividades propostas pelo professor orientador.  

A geometria que estamos tratando aqui recebeu esse nome em homenagem a 

Euclides, que descreveu esses saberes em seu livro ‘’Elementos’’. Literatura, aliás, 

disponível no acervo bibliográfico da UFG/Jataí. Entretanto, vale ressaltar que esta 

disciplina é estudada de um ponto de vista axiomático, diferentemente da análise feita 

no ensino médio e fundamental. Nós começamos com um conjunto de elementos 

(pontos, retas, planos), e aceitamos como verdade um conjunto de regras básicas 

bem-definidas que utilizam esses elementos. O objetivo é classificar e determinar 

algumas características das figuras planas através dos: Teoremas, Proposições ou 

Corolários. A geometria é um conceito inerente do homem. Vários povos, por exemplo, 

os Egípcios, já tinham noções de ângulo e medidas de áreas. Vale ressaltar como a 

geometria é presente no nosso dia a dia. Desde, quando vamos estacionar nosso 

carro ou até mesmo determinar nossa posição geográfica, através do GPS. 

Devido a essa nova abordagem que se faz da Geometria Plana no curso de 

licenciatura em matemática, a presença de um monitor é muito valiosa. Visto que os 

alunos do curso (de um modo geral) nunca estudaram geometria por esta perspectiva. 

                                                           
1 Resumo revisado pelo orientador. Prof. Dr. Benedito Leandro Neto. blenadroneto@ufg.br. 
² Bolsista do Programa de Bolsas de Monitoria Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí, 
Departamento de Matemática. vrezendefilho@gmail.com 



 

 

A monitoria é um projeto que, dentre outros fatos, valoriza a interação entre o 

monitor e seus colegas. Para Gomes “A monitoria contribui significativamente para os 

alunos devido à possibilidade de maior interação e a facilidade de comunicação com 

o monitor, pois este também é aluno [...]”, ou seja, como o monitor é aluno, do mesmo 

modo que os participantes da monitoria, isso facilita a comunicação, favorecendo o 

aprendizado. Ela é entendida como um 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. Tem como finalidade promover a cooperação mútua entre 

discentes e docentes e a vivência com o professor e suas atividades técnico-didáticas. 

Em seguida, vamos discutir os objetivos, métodos e resultados do projeto de 

monitoria da disciplina de geometria Euclidiana plana I. Primeiramente, destacaremos 

o objetivo e em seguida a metodologia empregada. Então faremos um relato da 

experiência aluno/ monitor/ professor. E finalmente, faremos nossa análise final na 

conclusão.  

 

2 OBJETIVOS 
O projeto de monitoria em si apresenta muitas demandas que precisavam ser 

atendidas pelo discente monitor ao longo do período de monitoria. Entre elas, o 

momento de auxiliar os estudantes de baixo rendimento (8h); planejar as atividades a 

serem desenvolvidas no período vigente da bolsa (1h); desenvolver e estimular o 

aluno monitor tecnicamente (contempla o primeiro item); auxiliar o professor 

orientador no processo de verificação de aprendizagem (correção de trabalhos 

avaliativos) (1h); auxiliar o professor na organização de trabalhos e eventos 

acadêmicos (seminários, cursos, debates, e sessões de estudo) (1h); redação e 

submissão do relato de experiência de monitoria (1h).    

            Estas atividades têm como objetivo: incentivar a cooperação do monitor com 

o corpo docente e discente nas atividades de ensino e aprendizagem; contribuir para 

a melhoria dos cursos de graduação e educação básica; aquisição de capacidades 

crítico-analíticas; incentivando o monitor a adquirir hábitos de estudo; interesse e 

habilidades para a docência e aprofundar conhecimentos teóricos-práticos na área de 

monitoria para a qual o estudante foi selecionado. 
 

3 METODOLOGIA 



 

 

Este trabalho promove uma interação direta com o monitor e os alunos da 

disciplina, então, a estratégia foi proporcionar um tempo de qualidade durante as 

atividades de monitoria. Por exemplo, alguns exercícios, de cada capítulo do livro, 

foram escolhidos para que o monitor os resolvesse. Dessa forma, um estudo dirigido 

foi uma maneira de fazer com que o bolsista dedicasse sempre um tempo para 

aperfeiçoamento técnico.  Mesmo quando não procura por atendimento, o monitor 

tinha atividades: Terça-Feira de 13h30 as 18h00 e Quinta-Feira de 13h30 as 17h00. 

Além disso, o diálogo entre o monitor e o orientador foi constante. Isso 

proporcionou uma troca de percepções sobre o desenvolvimento técnico dos alunos, 

tanto por parte do monitor quanto por parte do orientador, possibilitando ao professor 

saber quais eram as dificuldades, com relação às aulas e ao conteúdo, que os alunos 

apresentavam ao monitor, que possui um canal de comunicação mais aberto com os 

discentes.  

Outra atividade proposta foi a aula de resolução de exercícios, acompanhada 

pelo professor orientador. Com o objetivo de auxiliar os alunos em exercícios voltados 

aos conteúdos das provas e ajudar o aluno a ter uma compreensão geométrica melhor 

na interpretação de tais exercícios. De forma geral, essa atividade possibilitou a 

ampliação da experiência do monitor em sala de aula e colaborou com o entendimento 

dos alunos em tais exercícios escolhidos pelo professor.  

            Neste primeiro momento de resolução de exercícios com o monitor e aluno, foi 

utilizado o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática (CEPEM), como 

espaço de aplicação para tais monitorias. Através destas monitorias que foi possível 

o bolsista ter o momento de observação nas dificuldades de cada aluno em particular, 

e aplicar os conhecimentos aprendidos em sua formação acadêmica.  

           Nos encontros semanais propostos pelo orientador, o tempo reservado para 

essas orientações se destinava a verificação da aprendizagem; redação e submissão 

do resumo de experiência; e a planejar as atividades a serem desenvolvidas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Sob uma perspectiva geral, o projeto apresentou bons resultados. O orientador 

pôde estabelecer um diálogo maior com seus alunos e dessa maneira se adaptar as 

suas aulas para que elas fossem mais bem aproveitadas pelos discentes. O monitor 

teve a oportunidade de ter uma experiência didática e de acompanhar e experimentar 



 

 

algumas atividades do docente. Bem como desenvolver muito no aspecto técnico, 

revisando e aperfeiçoando o conteúdo de Geometria Plana.  

Notou-se que durante o semestre, o número de alunos que procuravam por 

atendimento caiu, porém, os resultados foram satisfatórios visto que as dúvidas foram 

solucionadas pelo monitor, de um modo geral. Parte desse decrescimento deve-se ao 

fato da própria evasão do curso de licenciatura em matemática, que é elevado.  

Fazendo uma análise das provas dos alunos, inicialmente e no decorrer da 

monitoria, é notável o aumento das notas em relação às primeiras provas aplicadas 

pelo professor orientador. Então, o desempenho dos alunos que tinham frequente 

participação das monitorias se mostra mais satisfatório do que os alunos que não 

compareciam na monitoria. Os momentos que os alunos mais tiveram dificuldades 

foram quando o professor estava tratando em sala de aula sobre ‘’Axioma das 

paralelas’’ e ‘’Congruência de triângulos’’, sendo assim, a procura foi muita, pois a 

compreensão dos Teoremas e Axiomas relacionados a esses assuntos mostraram-se 

mais abstratos. 

Em relação ao monitor da disciplina, o desempenho nos saberes de Geometria 

Euclidiana Plana I aumentou, pois o projeto de monitoria possibilita aos participantes 

momentos de estudo aprofundados e orientação com o professor, então é evidente 

que para realizar os momentos de monitoria com os alunos, é preciso que o monitor 

tenha conhecimento dos assuntos que irão ser tratados em sala de aula, logo, é 

inevitável o momento de estudo do monitor, além de que para melhor desempenho, 

esse momento era incluído nas horas semanais que o monitor tinha que cumprir.  

É relevante dizer também sobre a interação do monitor com o orientador. 

Durante o semestre o orientador mostrava-se interessado nas atividades que o 

monitor tinha que cumprir e o auxiliava nos momentos de dúvidas. Ressalto também, 

que os alunos relataram que gostaram do trabalho realizado pelo monitor.  

 

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Podemos concluir de modo geral que, mesmo o número de alunos e a busca 

sendo poucas levando em consideração todos os fatores que ocorreram durante a 

monitoria, os resultados apresentados pelos alunos foram positivos. O desempenho 

dos alunos que compareceram melhorou em comparação a situação dentre aqueles 

que não procuraram por ajuda. 



 

 

Considerando a situação do monitor, os resultados foram bons, pois aumentou 

sua interação, participação e interesse pelo curso de licenciatura em matemática. O 

rendimento de um modo geral do monitor melhorou, em todas os aspectos. Como o 

aluno adquiriu mais experiência com estudo dirigido pelo orientador, seu 

comprometimento com o curso aumentou.  

E por fim, podemos mencionar a experiência do discente com o professor orientador, 

que por sinal foi boa, pois o professor possui interesse pelas atividades do monitor e 

o auxiliou em vários momentos durante o período de monitoria. O professor contribuiu 

também na ajuda de compreensão do monitor em exercícios que são considerados 

complexos e com interpretações mais sofisticadas, além de inserir o discente em 

assuntos acadêmicos e na realidade da Universidade.  
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Palavras-Chaves: Química Analítica, Monitoria, Química Geral, Ligações Químicas, 

Equilíbrio Químico.

1. INTRODUÇÃO
   As disciplinas ministradas no programa de monitoria foram Química Geral e 

Analítica. Elas são ferramentas indispensáveis para os discentes dos cursos de 

Química e de outras áreas como Agronomia, Engenharia Florestal, Biomedicina, 

Biologia, Zootecnia, etc. Muitas das vezes, a Química é denominada de “Ciência 

Central”, devido a sua vasta aplicação nas mais diferentes áreas do conhecimento 

desde a Medicina até à Astronomia, da Agricultura até à Metalurgia, precisam, de 

alguma forma, dos conceitos Químicos [ATKINS E JONES, 2012].

   Na disciplina de Química Geral, são abordados e aprofundados tópicos como 

modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Além do mais, são 

discutidas às soluções, problemas, aplicações, falhas de cada modelo em questão. O 

estudo desta evolução dos modelos tópicos é importante, porque, não só, possibilita 

a compreensão destes e de outros conceitos posteriores, mas também, entende-se 

parte do desenvolvimento da Química e da Ciência [ATKINS E JONES, 2012]. 

   Em seguida, geralmente, trabalha-se o tópico de propriedades periódicas. 

Isto é, a forma como à tabela periódica é dividida, como encontrar informações 

referentes a cada elemento químico, propriedades subatômicas, prótons, nêutrons, 

elétrons, número de camadas eletrônicas, isótopos, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos, 

etc. Ademais, ainda dentro deste tópico, é imprescindível o entendimento de conceitos 

como raio atômico, energia de ionização e eletronegatividade [ATKINS E JONES, 

2012]. 

   A Química Analítica é o campo do conhecimento responsável por quantificar 

e qualificar as espécies químicas presentes em uma amostra. Se divide em Química 

Analítica qualitativa e Química Analítica Quantitativa [SKOOG et al, 2008].



 

A Química Analítica, assim como a Química Geral, tem uma vasta aplicação, 

seja na indústria, seja na Agricultura, Medicina, Ecologia, Ciências Forenses, 

Zoologia, Paleontologia, Arqueologia, Meteorologia, Oceanografia, etc [SKOOG et al, 

2008] 

Na Química Analítica Quantitativa, para a determinação de espécies químicas, 

normalmente, utiliza-se métodos gravimétricos, métodos volumétricos, métodos 

eletroanalíticos e métodos espectroscópicos. Os dois primeiros métodos têm relação 

intrínseca com conceitos teóricos de cálculos estequiométricos e de equilíbrio químico 

[SKOOG et al, 2008]. 

  Utiliza-se métodos gravimétricos com o intuito de determinar a massa da 

espécie química de interesse, em uma amostra. Nos métodos volumétricos, usa-se o 

volume da solução na reação com analito de interesse. Já os métodos eletroanalíticos, 

utilizam-se medidas de corrente, potencial, resistência elétrica e carga elétrica. Ou 

seja, através das propriedades elétricas é possível quantificar uma espécie. Os 

métodos espectroscópicos se respaldam em interações das espécies químicas do 

analito com a radiação eletromagnética [SKOOG et al, 2008]. 

 Métodos volumétricos, baseados em titulação, são bastante empregados nas 

aulas experimentais, dentro do laboratório de Química e na indústria em análises 

química de rotina. A titulação, que por sua vez, baseia-se na determinação da 

concentração de uma espécie química, a partir da concentração e volume conhecidos 

de uma outra espécie química [BACCAN et al, 2001]. 

 Uma análise quantitativa se divide em algumas etapas como: Escolha do 

método, obtenção de amostras, processamento da amostra, eliminação de 

interferentes, medidas das propriedades físico-químicas, cálculo dos resultados e 

estimativa da confiabilidade dos resultados [SKOOG et al, 2008]. 

Todo esse processo, depende de vários fatores, dentre eles, são grau de 

exatidão necessário para determinada amostra, tempo disponível, recursos materiais 

e financeiros, disponibilidade de amostras, caráter homogêneo ou heterogêneo, 

dentre várias outras variáveis que interferem em uma análise quantitativa ou 

qualitativa [SKOOG et al, 2008]. 

Para exemplificar situações de aplicação da Química Analítica, em uma 

amostra de sangue, para diagnosticar e curar doenças, é necessário determinar de 

oxigênio e dióxido de carbono. Também é aplicada para determinar concentração de 

hidrocarbonetos, óxido de nitrogênio e monóxido de carbono [SKOOG et al, 2008].  



 

  Outra situação possível, se dá em análises do ácido e se faz necessário 

regular o teor de elementos como níquel, ferro, alumínio, carbono, cromo para que 

tenha a melhor dureza, resistência à corrosão e impactos mecânicos [SKOOG et al, 

2008]. 

  E por último, as ferramentas da Química Analítica permitem rastrear rotas 

comercias de civilizações antigas, através da identificação e determinação de fontes 

de vidros vulcânicos [SKOOG et al, 2008]. 

 

2. BASE TEÓRICA 
Para executar essas atividades, é necessário conhecer outros conceitos 

trabalhados na disciplina de Química Analítica. 

  Um desses conceitos é o de equilíbrio químico que mostra a relação entre 

produtos e reagentes de uma reação química. Além do mais, permite calcular o quanto 

de reagente foi convertido a produto e o quanto restou após atingir o equilíbrio 

químico. 

Outro conceito imprescindível é a teoria de ácido e base (Arrhenius, Bronsted-

Lowry e Lewis) que dão em muitas situações apresentam reações que envolvem 

equilíbrio químico. Em seguida, aborda-se o conteúdo relacionados às soluções 

eletrolíticas e não-eletrolíticas. Também, aborda-se a questão sobre cálculo de 

concentração de íons hidroxônios (H3O+), expressa em escala de pH, a qual depende 

das constantes de acidez e basicidade das espécies químicas. 

Outro caso, são as reações de precipitação, que envolvem formação de 

compostos insolúveis em meio aquoso. 

 
3. OBJETIVO 

Os objetivos da monitoria em química analítica e geral são beneficiar e auxiliar 

estudantes com níveis de aprendizado não satisfatório, ajudar o docente nas 

atividades didático-científicas, planejamento de atividades de monitoria, busca pela 

evolução dos cursos de graduação, aprofundamento nas disciplinas ministradas pelo 

monitor. Tudo isso aplicado à realidade das disciplinas de Química Geral e Analítica. 

 

4. METODOLOGIA 
Para que os objetivos propostos pelo programa de monitoria fossem realizados 

e satisfeitos, foram executadas várias atividades para que as dificuldades dos 



 

discentes que procurassem à monitoria, fossem solucionadas. Dentre elas, resolução 

de lista de exercícios propostas pelo orientador e docentes das disciplinas, 

atendimentos individuais e coletivo para estudantes que tinham baixo rendimento nas 

disciplinas em questão, reuniões com o orientador para solucionar eventuais dúvidas, 

dificuldades e aprofundar o conhecimento. 

 Inicialmente, o orientador propôs listas de exercícios relacionadas às 

disciplinas de Química Geral e Analítica, as quais possibilitaram uma aproximação 

com a realidade dos estudantes, solucionando diversas dúvidas a respeito dos 

conteúdos em questão. 

Em relação ao atendimento, vários estudantes dos mais variados cursos foram 

em busca da monitoria para compensar eventuais dificuldades na compreensão e 

assimilação nas disciplinas de Química Geral e Analítica. Como por exemplo, 

estudantes de Bacharelado em Química, Licenciatura em Química, Zootecnia, 

Engenharia Florestal, Agronomia, Biomedicina, Biologia, dentre outros. 

Os tópicos mais abordados com os estudantes foram equilíbrio químico, 

coeficiente de solubilidade, estequiometria de reações químicas, titulação ácido-base, 

definição de ácido-base de acordo com os critérios de Arrhenius, Bronsted-Lowry e 

Lewis. 

Além do mais, os conteúdos abordados com os discentes, possibilitaram sua 

aplicação em aulas da disciplina de Química Analítica Experimental e na confecção 

de relatórios referentes aos experimentos da mesma disciplina. 

Alguns estudantes procuraram a monitoria para revisar, solucionar dúvidas, 

realizar exercícios sob supervisão do monitor, às vésperas de provas.  

O atendimento individual possibilitou que as dúvidas fossem solucionadas de 

uma forma mais precisa, ou seja, modos mais fáceis na resolução dos exercícios, 

foram propostos, com o intuito de encurtar o caminho, além de economizar tempo. 

 
5. RESULTADOS 

O Programa de Monitoria se mostrou benéfico para todas as partes envolvidas 

no processo de aprendizagem das disciplinas de Química Analítica e Geral. Para os 

estudantes, a monitoria foi importante. Porque, através dela, soluciona-se dúvidas 

relativas ao conteúdo ministrado, busca atenuar eventuais deficiências vindouras do 

ensino médio. Outra vantagem é o fato de que a linguagem entre o monitor e o 

discente é mais compatível, o que facilita a compreensão da matéria, além da troca 



 

de conhecimento.  Além do mais, a monitoria pode ser determinante na aprovação na 

disciplina, pois algumas vezes, o discente procura o atendimento, somente na 

situação complicada em questão de aprovação, em momentos próximos ao da 

avaliação. 

Para o professor, o monitor pode ser um auxiliar importante, respeitando às 

atribuições de ambas partes, o que possibilita uma aproximação dos estudantes com 

o conteúdo. 

Já o monitor se beneficia do programa, no que se refere à busca e 

aprofundamento do conteúdo em questão. Ademais, é importante ressaltar que a 

monitoria propicia o estímulo à carreira acadêmica, desenvolvimento das habilidades 

sociais, pois, é necessário lidar com pessoas de diferentes nichos e objetivos 

diferentes.  

Portanto, o programa de monitoria é indispensável para estudantes, 

professores e para o desenvolvimento e crescimento da universidade. 

 

6. CONCLUSÃO 
A partir da experiência no programa de Monitoria, pode-se concluir que foi muito 

benéfica. Ela possibilitou o desenvolvimento de senso crítico e analítico diante dos 

problemas. Além do mais, desenvolve habilidades de ensino, comunicação e diálogo 

entre as pessoas com o intuito de oferecer o suporte necessário para os estudantes. 

O que coincide com os objetivos propostos pelo programa. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem o intuito de elucidar e apontar a utilização de              

novos métodos e estratégias de expandir as tradicionais aulas expositivas com           

a aplicação de questionários criados na plataforma online Google Forms. Esta           

proposta foi implementada pela constatação da influência das novas         

tecnologias, cada vez mais presentes na vida dos acadêmicos, e por acreditar            

que esta ferramenta poderia ser aplicada nas atividades de monitoria com a            

finalidade de torná-las mais dinâmicas, interativas e agradáveis, agregando         

valor ao processo ensino-aprendizagem. Além do exposto, a iniciativa visava a           

utilização de novas tecnologias para motivar os alunos e aumentar a procura            

pela monitoria nas disciplinas de Epidemiologia e Saúde Pública para o curso            

de Biomedicina e Epidemiologia e Bioestatística para Enfermagem, ambas         

pertencentes à Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde (UAECS)          

da Universidade Federal de Jataí .  1

  

JUSTIFICATIVA 

A monitoria acadêmica se consolidou nas universidades brasileiras com a           

implementação da Lei nº 5.540/68, art. 41, na qual estabeleceu que as            

1  Resumo revisado pela professora orientadora: Christiane Ricaldoni Giviziez 
1,2. Unidade Acadêmica Especial em Ciências da Saúde, Curso de Biomedicina, 
Regional Jataí . UFG. Emails:1. Vitor.gabriel.felipe@gmail.com, 2. chrisgiviziez@hotmail.com 
 



universidades deveriam criar as funções de monitor para alunos dos cursos de            

graduação que se submeterem a provas específicas, nas quais demonstrem          

capacidade de desempenho em atividades técnico-didáticas de determinada        

disciplina.¹ 

Na disciplina de Epidemiologia abordam-se temas que envolvem conceitos,          

análise de dados, gráficos, tabelas, emprego de fórmulas, procedimentos,         

cálculos estatísticos e interpretação de texto. Desta forma, para o bom           

desempenho na referida disciplina torna-se necessário conhecimentos prévios        

de matemática e interpretação de texto. Porém, quando se analisa a realidade            

do estudante brasileiro, segundo dados do Programa Internacional de Avaliação          

de Estudantes (PISA) de 2015 e Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),            

estes conhecimentos muitas vezes são insuficientes.  

Frente ao exposto, é enfatizado o papel do monitor como um suporte             

fundamental para auxiliar os estudantes que estejam apresentando baixo         

rendimento na aprendizagem da disciplina, bem como a necessidade de          

adaptação da atividade de monitoria frente a novas tecnologias que podem ser            

inseridas no contexto educacional.  

 

OBJETIVO 

 

Relatar a experiência do monitor e a relação dos alunos com a disciplina de               

Epidemiologia por meio de listas de exercícios online pela plataforma Google           

Forms, plantões e acompanhamentos individuais.  

 

METODOLOGIA 

 Conforme o edital do Processo Seletivo de Monitoria da UFG - Regional            

Jataí n°.01/2018, são atribuições do monitor: a) Desenvolver o Plano de Trabalho            

elaborado em conjunto com o professor orientador; b) Auxiliar os estudantes que            

estejam apresentando baixo rendimento na aprendizagem da disciplina; c)         

Auxiliar o professor orientador nas tarefas didático-científicas; d) Cumprir a carga           



horária semanal de doze (12) horas; Preencher, em conjunto com o professor            

orientador, o relatório final de monitoria.2 

A monitoria foi aplicada seguindo o planejamento semanal de horas e as             

atribuições do monitor; o mesmo utilizou-se de livros de epidemiologia          

encontrados na biblioteca da instituição, internet e aulas do professor-orientador.  

Assim com base nas ementas da disciplina de Epidemiologia, de ambos os             

cursos, a monitoria abordou os temas relacionados aos indicadores de saúde e            

qualidade de vida, delineamentos de estudos epidemiológicos, medidas de         

associação, transição demográfica e epidemiológica, epidemiologia descritiva:       

variáveis relativas às pessoas, ao lugar e ao tempo. Contemplou os aspectos            

epidemiológicos das doenças infecciosas e não infecciosas e auxiliou os alunos           

na utilização e análise de fontes de dados e Sistemas de Informação em Saúde. 3 

Uma alternativa disponível para criação de formulários eletrônicos online é a            

plataforma Google Forms, que é uma ferramenta que oferece suporte para a            

criação de formulários personalizados de forma simples (GOOGLE, 2017). A          

estratégia inicial planejada pelo monitor e orientador baseava-se nos seguintes          

pontos:  

1. A elaboração de listas online pelo Google Forms, deu ênfase na parte            

prática da matéria, a qual é composta por elaboração de exercícios           

matemáticos e estatísticos, construção de tabelas e a interpretação dos          

dados com direcionamento teórico.  

2. As questões foram elaboradas pelo monitor. Após sua elaboração, as          

questões práticas e teóricas foram discutidas e aprovadas pela         

orientadora antes de serem disponibilizadas aos alunos, com a intenção          

de orientar   o   monitor   na   execução   do   seu   Plano   de   Trabalho.  

3. No que tange a construção das listas, teve-se os seguintes cuidados:           

utilizar exercícios demonstrados em aula teórica, de concursos públicos,         

livros e sites de estudos; na grande maioria tomando conta de alterar            

valores e readequando às propostas de aprendizagem, evitando a         

possibilidade de consulta direta dos mesmos na internet e evitando          

trabalhar aspectos que fugissem ao conteúdo trabalhado em sala de aula.  



4. Referindo-se aos exercícios, dispunham de uma ordem na qual os          

primeiros fossem mais fáceis e complementassem outros de maior         

complexidade. Quanto às questões básicas de identificação do aluno foi          

solicitado obrigatoriamente o nome completo, curso, e-mail e se o mesmo           

já havia cursado a disciplina anteriormente, a fim de direcionar uma           

atenção diferenciada aos alunos que já tivessem apresentado dificuldade         

anteriormente na disciplina. A participação foi registrada das atividades         

dos mesmos. 

5. Uma das vantagens do método escolhido foi permitir que o aluno tivesse            

acesso ao conteúdo no momento em que ele julgasse oportuno e por            

meio de qualquer equipamento digital com acesso à internet, por exemplo:           

o celular. Outra vantagem, foi a resolução das listas de “forma limpa”, pois             

diminuiu a utilização de material impresso.  

6. Após o prazo de realização online e correção presencial, o monitor           

disponibilizou gabaritos oficiais a todos os matriculados da disciplina.         

Ampliando a possibilidade de estudo dos demais alunos que por razões           

pessoais não realizaram as listas e/ou compareceram aos plantões. 

7. Durante todo o período da monitoria, foram elaboradas três listas,          

abrangendo os assuntos que seriam cobrados nas avaliações, no referido          

caso: Mortalidade, Fecundidade e Medidas de associação. Os números         

de exercícios variaram de 10 a 20 questões. Ao final do prazo de             

realização das atividades, o aplicativo bloqueava o envio e fornecia os           

dados em planilhas com as respostas individuais e gráficos com os           

resultados das questões. Desta forma, foi possível acompanhar os         

discentes que realmente realizaram de forma satisfatória os exercícios,         

mesmo que apresentando erros. 

8. As dúvidas e correção dos exercícios foram realizadas em consulta          

presencial com o monitor.  

9. A resolução das listas foi pontuada e acrescentada na porcentagem da           

nota final dos alunos destinada à atividades e trabalhos, como forma de            

incentivar a adesão a monitoria. As pontuações foram acordadas entre          

professor e alunos no início da disciplina.  



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o fechamento total de notas das turmas de biomedicina e enfermagem,             

foi possível avaliar o desempenho participativo na realização das listas com as            

aprovações. 

A turma de biomedicina apresentou dos 22 alunos matriculados, 3           

reprovações por média final inferior a seis: uma não realizou nenhuma atividade            

proposta pela monitoria, outra participou de todas as atividades, enquanto a           

terceira reprovação apresentou 3 das 4 atividades propostas.  

A turma de enfermagem apresentou dos 37 alunos matriculados, 8           

reprovações por falta e/ou desistência e 14 reprovações por média final inferior a             

seis, sendo destas: 2 com nenhuma pontuação, 1 com uma pontuação, 2 com             

duas pontuações, 4 com três pontuações, 5 com todas as pontuações           

destinadas ás atividades de monitoria.  

Mesmo que houvesse o estímulo à procura pelo monitor para a correção             

das listas, a consulta individual para demais dúvidas e auxílio teórico não foi             

relatado na grande maioria. Entre os alunos de Biomedicina, 5 alunos           

procuraram ajuda particular para sanar dificuldades com a matéria, enquanto a           

turma de Enfermagem não foi registrada nenhuma procura. 

É possível notar que a aplicação de novos métodos é ainda pouco rotineira, e               

causam certo desconforto inicial, porém ao longo das atividades os alunos foram            

se familiarizando, assim como o próprio monitor na realização e modo de            

repasse de conteúdo aos mesmos.  

Contudo, foi possível notar que a realização online e a bonificação foram             

bons estímulos para a realização das atividades. Vale ressaltar, que esta           

metodologia oferece o benefício de não ser preciso entregar exercícios na forma            

física e em horários de aulas teórica ou prática, forçando o aluno a inserir              



determinadas atividades em um cronograma que por vezes pode não ser           

favorável naquele momento acadêmico e/ou pessoal.  

  

 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 O programa de monitoria é fundamental para o processo de          

ensino-aprendizagem, criando uma aproximação do monitor com o conteúdo, o          

professor e os demais alunos, oferecendo um enriquecimento a todos. É de            

extrema importância o uso da didática na monitoria e revisar a realidade            

acadêmica dos envolvidos a fim de facilitar a relação monitor-aluno e amplificar            

a assimilação do conteúdo por estes, o que permite o sucesso na avaliação da              

disciplina e reconhecimento do papel do monitor.  

Conclui-se que é bem-vinda e necessária a aproximação e utilização de           

novas ferramentas metodológicas ao ensino tradicional nas universidades        

brasileiras, bem como nas atividades desempenhadas pela monitoria, com o          

intuito de familiarizar os monitores com novas tecnologias voltadas ao ensino,           

otimizar o tempo do educador, potencializar o diagnóstico de dificuldades e,           

consequentemente, melhorar o desempenho e motivação dos alunos. 
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CONTRIBUIÇÃO DA MONITORIA NO DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 
DOS DISCENTES NA DISCIPLINA DE ANATOMIA HUMANA1 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
A anatomia humana é uma ciência descritiva que estuda a forma das 

estruturas do corpo humano (CARDINOT et al., 2014; FOUREAUX et al., 2018). 

Na Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, a disciplina de anatomia é 

ministrada para a maioria dos cursos dividida em Anatomia Humana I, que é 

ofertada no 1° semestre letivo de cada ano, e Anatomia Humana II no 2° 

semestre. São ministradas aos cursos de fisioterapia, enfermagem, educação 

física licenciatura e bacharelado, medicina, psicologia, ciências biológicas 

licenciatura e bacharelado e biomedicina, atendendo em média de 400 alunos 

semestralmente. 

A monitoria consiste numa prática que necessita de um monitor 

competente para atuar como mediador da aprendizagem dos seus colegas. 

Além disso, implica a dedicação, o interesse e a disponibilidade dos demais 

envolvidos nesse processo (FRISON, 2010). 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 (NATÁRIO et al., 

2010), além de aprimorar a interação entre alunos e professores.  

                                                           
1 Resumo revisado pelo orientador, Prof. Fabiano Campos Lima. 
2 Bolsista do Programa de Monitoria da Universidade Federal de Goiás (UFG), curso de 
Fisioterapia. vivianefranciscodossantos@gmail.com 
3 Docente do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
odeonypaulo@gmail.com 
1 Docentes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
braulioefiso@gmail.com; carolina.noronha.s@gmail.com; fabianocl21@hotmail.com 



Sendo a disciplina de anatomia humana a base para o conhecimento dos 

acadêmicos das áreas da saúde, aprimorar as técnicas de ensino e 

aprendizagem nesta área se mostra de suma importância para estabelecer uma 

base sólida de ensino.  

 

2 BASE TEÓRICA  
A monitoria no ensino superior tem se caracterizado como incentivadora, 

especialmente à formação de professores. As variadas atividades que ocorrem 

mediante a relação teoria e prática necessitam configurar-se em trabalhos 

acadêmicos estimuladores de múltiplos saberes inerentes aos componentes 

curriculares, contribuindo para a formação crítica na graduação e na pós-

graduação, e despertar, no formando, o interesse pela docência na educação 

superior (DANTAS, 2014). 

O Programa de Monitoria caracteriza-se como um processo educativo, 

cujas atividades se desenvolvem de maneira conjunta por professores e alunos 

em perspectivas diversas. Para se candidatar à monitoria, o interessado deverá: 

ser aluno de graduação da UFG; comprovar ter sido aprovado na disciplina da 

qual pretende ser monitor com bom grau de aproveitamento; não ter sofrido 

sanção disciplinar; não estar recebendo outro tipo de bolsa na UFG, exceção 

feita a Bolsa de Assistência Estudantil (UFG, 2018). 

O aluno monitor experimenta em seu trabalho docente, de forma 

amadora, os primeiros júbilos e contratempos da profissão de professor. O fato 

de estar em contato direto com alunos, na condição também de acadêmico, 

propicia situações extraordinárias e únicas, culminando com o aprendizado 

(MATOSO, 2013; ASSIS, 2003). 

 

3 OBJETIVOS 
O presente estudo teve como objetivo analisar o desempenho de duas 

turmas com referência à frequência nas monitorias e o desempenho na 

disciplina de Anatomia Humana I. 

 



4 METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo descritivo realizado na UFG/REJ onde foi 

analisado a frequência na monitoria e o desempenho de duas turmas de cursos 

distintos da área da saúde na disciplina de Anatomia Humana I, ministrada no 

primeiro semestre de 2018. Os dados obtidos do Sistema Integrado de Gestão 

de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e por meio do caderno frequência de 

monitoria foram: número de alunos por turma, nota final por aluno, número de 

monitorias frequentadas por aluno.  

Para análise foi utilizado o programa SPSS (versão 23) onde foram 

realizados os testes de Mann-Whitney, Kruskal Wallis e Correção de Spearman's 

rho. 

 

5 RESULTADOS 

Os dados para número total de alunos, número de reprovados, aprovados 

e média final de notas estão contidos na tabela 1. 

Tabela 1: Total de alunos, número de aprovados, reprovados e média final das turmas 

A e B. Fonte: Sigaa, 2018.  

 Turma A Turma B 

Número de alunos 34 48 

Aprovados 24 37 

Reprovados 10 11 

Média final 5,76 6,56 

A turma A era composta por 34 alunos, o índice de aprovação foi de 

70,6% e de reprovação foi de 29,4%. A média final de nota da turma foi de 5,76 

e a de monitorias por alunos foi de 1,91. A turma B era composta por 48 alunos, 

o índice de aprovação foi de 75,5% e o de reprovação foi de 24,5%. A média 

final de nota foi de 6,56 e a de monitorias por aluno foi de 8,59. 

Houve uma diferença estatisticamente significativa em relação as médias 

finais e também em relação ao número de monitorias frequentadas entre as 

turmas A e B. Isso pode ser justificado devido ao maior comparecimento e 



comprometimento da turma B nas monitorias, sendo que esta solicitava auxilio a 

monitoria periodicamente para auxilio nos seus estudos, não somente na 

véspera da avaliação. 

Não existe correlação estatisticamente significativa entre o número de 

monitorias frequentadas e a média final dos alunos da turma A. Possivelmente 

pode ser explicado porque, no geral, toda a turma frequentou poucas monitorias 

e, portanto, a baixa média dos alunos acabou não sendo influenciada (Figura 1). 

Figura 1: frequência, média de nota e média de aprovação da turma A 

No teste de Correlação de Spearman's rho observa-se correlação positiva 

baixa (0.20 ≤ | ρ = 0.347 | < 0.40) entre a média obtida pelos alunos da turma B 

e o número de monitorias frequentadas (p < 0,001, IC 95%).  Isso é justificado 

pois no geral a turma como um todo frequentou muitas monitorias e obteve boas 

notas, portanto, isso não influenciou a média final (Figura 2). 

 Figura 2: frequência, média de nota e média de aprovação da turma B. 
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6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto conclui-se que a turma que mais frequentou monitorias possui 

melhor aproveitamento na disciplina de Anatomia Humana I. 
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disciplina é base para diversas outras disciplinas no curso de Ciências da

Computação como, por exemplo, Análise e Projeto de Algoritmos, Compiladores,

Inteligência Artificial, entre outras. Neste sentido, a monitoria para a disciplina de

Estrutura de Dados foi destinada para servir de auxílio, reforço e revisão de

conceitos vistos em sala de aula, como também na aprendizagem de tais conceitos.

A monitoria teve como objetivos: favorecer o processo de ensino-aprendizagem,

despertar o interesse dos alunos pelos conteúdos da disciplina e incentivar a

construção de conhecimento.

2.0 Objetivos

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência vivida durante o período que

se deu a monitoria da disciplina de Estrutura de Dados do curso de Ciências da

Computação da Regional Jataí – Universidade Federal de Goiás. Pretende-se

também explanar os procedimentos utilizados durante este período e que serviram

como apoio ao ensino-aprendizado de conteúdos relacionados a esta disciplina.

Além disso, também será relatado o ponto de vista do monitor em termos de

experiências vividas.

3.0 Metodologia

A monitoria aconteceu durante o primeiro semestre de 2018 no Laboratório de

Ensino de Computação 1. O horário da monitoria foi definido para de tal modo que

não houvesse conflito com outras monitorias e/ou disciplinas. Assim, os alunos

disponibilizaram de 8 horas semanais para atendimento na monitoria de Estrutura de

Dados 1.

Durante a monitoria questões eram levantadas, pelos alunos, referentes tanto

ao conteúdo quanto a listas de exercícios que eram passadas em sala de aula. Para

sanar tais dúvidas era feito o uso de quadro branco e slides. Dúvidas pontuais

também eram atendidas como, por exemplo, a correção e resolução de exercícios.

Ao final de cada dia de monitoria ministrada eram colhidas as assinaturas dos

alunos presentes, com o intuito de saber quais alunos estavam usufruindo às 8 horas

semanais de auxílio para a disciplina.



4.0 Relato de experiência

Foi uma experiência incrível atuar como apoiador do ensino. Tenho a

completa certeza de que a monitoria acrescentou valores tanto para a minha vida

acadêmica como também acrescentará quando me tornar um profissional. Algumas

barreiras foram encontradas durante este trajeto em que estive como monitor. Tais

dificuldades sempre existem, independente da atividade a ser realizada. Foi um

processo onde não apenas auxiliei a professora dando apoio aos alunos, como

também foi um processo de aprendizagem pessoal.

A monitoria propiciou a troca de experiências entre estudantes. Por ser voltada

aos alunos, ela tem justamente essa característica, despertar nos estudantes o

interesse pelo ensino e colaborar para a construção de conhecimento dos colegas.

Assim como foi almejado, a monitoria proporcionou resultados positivos para

os alunos. De maneira geral aqueles que se sentiam inseguros com relação ao

conteúdo e buscaram apoio através da monitoria para melhorar seu desempenho

acadêmico, conseguiram a aprovação na disciplina.

A turma de 2018-1 teve um total de 36 alunos. Parte desses alunos foi

repetente, mas a maioria foi composta por calouros. Dos 36 alunos, 23 foram

aprovados, 8 foram reprovados por média e 4 foram reprovados por média e falta. A

média final das notas da turma foi de 5.06 e esta 0,12 pontos a menos que a média

de notas do curso de Ciências da Computação. Dentro da turma de 2018-1, a maior

nota foi 8.5 e a menor foi 0.0.

Na figura 1 é possível observar o desempenho geral dos discentes que

fizeram parte da turma da disciplina de Estrutura de Dados 1 2018-1.



Figura 1. Gráfico de desempenho dos alunos de Estrutura de Dados 1.

5.0 Considerações Finais

O interesse dos discentes em participar ativamente da monitoria não foi tão

significativo quanto o esperado. Seja pelo fato de que alguns alunos acreditam ser

desnecessário devido ao fato de já dominarem o conteúdo, ou ainda falta de tempo

disponível para estar presente na monitoria. O esforço de tentar convencer os alunos

a comparecerem à monitoria não é fácil, mas é feito o possível para trazer estes

alunos para que possam fazer proveito deste recurso que eles têm a disposição que

é a monitoria. Percebe-se que houve uma melhoria no desempenho daqueles que

participavam ativamente das monitorias, com aproveitamento de 100% de aprovação.

A monitoria teve uma importância significativa ao agregar valores à formação

acadêmica, pois propiciou rotinas de estudo e prática para a docência. Além, claro,

na dedicação de se obter um conhecimento ainda mais profundo no conteúdo da

disciplina.

Existem algumas opiniões relacionadas com a forma com que a monitoria

deve ser incentivada pela instituição. Alguns defendem a ideia de que o aluno deve

ser bonificado em seu boletim através de sua participação ativa na monitoria. Outros

são contra essa conduta, devido ao fato de que a monitoria é um direito que o aluno
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detém e que é facultado a ele gozar ou não deste direito. Acredito que não deve

haver bonificação alguma para o aluno que participa da monitoria, pois esta não é

uma obrigação e sim um direito. Portanto, deve ser facultado ao aluno frequentá-la,

sem a imposição de ser concedida tal bonificação para quem a frequente.
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