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RESUMO 

O presente trabalho é um relato de experiências das atividades de monitoria acadêmica 

de duas monitoras da disciplina de Patologia Geral realizadas no 1º semestre de 2015 

até o 1º semestre de 2016 do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de 

Mineiros. A monitoria é considerada uma estratégia de apoio ao ensino. Os alunos que 

se encontram a frente na formação acadêmica, colaboram no processo de construção do 

conhecimento de seus colegas, de forma articulada às dificuldades e necessidades 

apresentadas. Tem por objetivo despertar no aluno, o interesse pela carreira docente e 

promover a consolidação de conhecimentos adquiridos mediante sua participação junto 

aos professores e discentes nas tarefas didáticas. A experiência foi considerada 

gratificante para ambas monitoras, no sentido de ter aumentado consideravelmente o 

conhecimento sobre a disciplina de patologia geral, crescimento pessoal, fortalecimento 

do relacionamento com professores e alunos. O resultado da monitoria ofertada aos 

discentes foi de grande importância para a melhoria do desempenho acadêmico e auxilio 

na aprendizagem dos mesmos, bem como, o aperfeiçoamento e experiência do próprio 

monitor.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relato trata da experiência de atuação como monitoras na disciplina 

de patologia geral do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Mineiros. 

O Programa de Bolsas de Monitoria do Centro Universitário de Mineiros caracteriza-se 

como um processo educativo, cujas atividades se desenvolvem de forma conjunta por 

professores e alunos, objetivando despertar no aluno, o interesse pela carreira docente 

e promover a consolidação de conhecimentos adquiridos junto aos professores e alunos 

nas tarefas didáticas (MATOSO, 2004). 

A monitoria acadêmica é executada por alunos-monitores que auxiliam outros 

estudantes desenvolvendo as aptidões práticas e teóricas em disciplinas essenciais para 

a formação profissional deles, promovendo convívio entre discentes e docentes e até 

mesmo entre os próprios acadêmicos. As atividades de monitoria colaboram para a 

formação acadêmica do aluno-monitor (LINS et al, 2009).  

Para Faria (2003) o convívio com os professores e os alunos durante o período 

de monitoria viabiliza um reforço na formação acadêmica do monitor, criando ganho 

intelectual para os monitores e concedendo a expansão do conhecimento na área das 

atividades desenvolvidas, além de haver uma troca entre os monitores e alunos. 

Os objetivos desse relato são descrever as atividades relacionadas no auxílio ao 

professor nas tarefas didático-científicas assim como o auxílio na verificação da 

aprendizagem dos alunos nas aulas práticas da disciplina de patologia geral. 

 

 

METODOLOGIA  

 

Esse relato foi realizado com base nas experiências do programa de Monitoria 

da UNIFIMES na disciplina de Patologia Geral do curso de Medicina Veterinária, com as 

monitoras Daniela Costa Vilela e Juciene Silva Oliveira, sob orientação do prof. Dr. Daniel 

Côrtes Beretta. O Programa se caracteriza como um processo educativo, cujas atividades 

se desenvolvem de forma conjunta por professores e estudantes.  



  

O processo seletivo de monitoria foi constituído por duas etapas: prova de 

conhecimento específico e análise do histórico escolar. A prova de conhecimento 

específico foi elaborada com questões objetivas.    

A experiência teve início com o processo de seleção para monitores no primeiro 

semestre de 2015, sendo a categoria escolhida pelas monitoras, a monitoria não 

remunerada feita por voluntários, não tendo compensação financeira pela atividade 

desenvolvida. 

As monitoras ficaram no laboratório de microscopia, localizado na Fazenda 

Experimental Luís Eduardo de Oliveira Salles, no período da tarde durante as segundas 

para a realização da monitoria, sendo possível quando necessário, agendar um horário 

de acordo com a necessidade do aluno e disponibilidade das monitoras, totalizando 4 

horas semanais. A atuação das monitoras consistiu no auxílio ao professor e alunos 

durante as aulas práticas, esclarecendo dúvidas e auxiliando na realização de atividades. 

Para o desenvolvimento desse trabalho foram realizadas anotações das 

impressões pessoais obtidas pelas autoras durante o período de realização da atividade.  

Através da atividade de monitoria, é possível observar como é desenvolvida a 

docência. Tem sido primordial para o despertar do nosso futuro como profissional, uma 

vez que a prática de auxiliar o professor salienta o gosto pelas atividades acadêmicas. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO (RELATO DE EXPERIÊNCIA) 

 

Durante o tempo em que estivemos no laboratório foi possível acrescentar 

conhecimento ao nosso currículo a cada dia. O trabalho de monitoria que realizamos 

exige comprometimento e compromisso da nossa parte, já que contribuímos para o 

seguimento de formação de aprendizagem de diversos alunos. 

Como alunas de monitoria as vezes não é tão fácil conciliar as atividades 

acadêmicas da faculdade com o trabalho realizado no laboratório, porém notamos que 

outros colegas nossos também possuem atividades similares e têm as mesmas 

dificuldades. Contudo a felicidade em auxiliar um aluno de graduação, compartir nossos 

conhecimentos, ganhar sugestões, juntamente com o ótimo ambiente de trabalho do qual 



  

participamos, é o que nos movem a continuar com a atividade da monitoria. O programa 

também permite a nós monitoras um aperfeiçoamento teórico e prático nos conteúdos 

desenvolvidos na disciplina. 

Além disso, os estudantes veteranos que integram como voluntários têm 

desenvolvido a experiência de pesquisa e criação de novos conhecimentos, bem como a 

importância de planejamento e controle das atividades de laboratórios. 

O monitor nem sempre é capaz de reparar todas as dúvidas que aparecem a 

partir dos alunos, sendo assim a orientação do professor é de suma importancia para o 

ótimo aprendizado dos alunos. A ligação direta estabelecida entre monitor e professor é 

substancial, pois através dela o monitor realiza suas atividades de maneira mais 

proveitosa. 

No decorrer da execução de provas práticas o monitor fica a disposição do 

professor para cronometrar o tempo, ordenar o laboratório, colocar lâminas, distribuir 

material e conferir o foco dos microscópios. Além de ajudar o professor a verificar o 

comportamento dos alunos, evitando situações irregulares. 

Durante as aulas ministradas pelo professor notamos que existem muitos alunos 

que se sentem envergonhados para indagar sobre uma dúvida ou pedir para o professor 

repassar o conteúdo, embora o professor abra na maioria das vezes oportunidades para 

a solução de dúvidas. Já no momento das monitorias alguns dos alunos ficavam mais à 

vontade para perguntar, já que o monitor também é um aluno, fato também verificado por 

Matoso (2004).   

Outro aspecto importante que notamos é que os alunos que frequentam as 

monitorias apresentam distintos graus de conhecimento sobre as disciplinas. Deste 

modo, ajudamos todos concomitantemente, porém aos que necessitam de mais ajuda, 

durante as monitorias é possível individualizar o aprendizado, tratando cada um de 

acordo com suas necessidades e dificuldades. Haag et al (2008) também relataram esta 

ação de aprendizado individualizado nas monitorias. 

Os alunos, na maioria das vezes, tem ótimo aceitamento pelos monitores, visto 

que a relação é facilitada por serem colegas e pessoas da mesma faixa etária 

proporcionando a comunicação. 

http://www.sinonimos.com.br/concomitantemente/


  

Foi possível perceber que boa parte dos alunos possuem muitas dificuldades na 

interpretação das atividades propostas, portanto sendo orientados neste aspecto. Ao 

término da monitoria do primeiro semestre de 2015, foi possível constatar perceptíveis 

avanços e melhorias nas avaliações práticas executados pelos discentes. Além disso, foi 

possível evidenciar que os alunos que estiveram na monitoria alcançaram um maior 

desempenho durante a execução das avaliações práticas. 

A maior dificuldade encontrada foi que os alunos não tem o hábito de procurar o 

monitor para juntos esclarecerem dúvidas sobre a matéria, e a quantidade de alunos que 

comparecem no dia da monitoria extraclasse é muito pequena. Dessa forma, o monitor 

tem que encontrar meios para se fazer presente, com o intuito de contribuir com a 

melhoria da qualidade do ensino na graduação e no desenvolvimento do aprendizado 

dos discentes. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Com base no que foi relatado anteriormente chega-se à conclusão de que a 

atividade de monitoria responde aos objetivos do programa desenvolvido pela 

UNIFIMES. Notou-se que os alunos que cursam a disciplina de Patologia Geral e que são 

ajudados pelas monitoras melhoraram seu desempenho acadêmico. Destaca-se que a 

experiência exigiu comprometimento e responsabilidade, bem como possibilitou a 

satisfação pelas contribuições significativas no processo de formação acadêmica dos 

alunos monitorados. 

O Programa de Monitoria incentiva o participante a aprimorar suas habilidades, 

sedimentar o conhecimento e aguça o interesse pela docência. O monitor oferece melhor 

suporte aos alunos da disciplina, além de aprimorar-se. 

Entretanto, é importante notar que os alunos poderiam dar uma maior atenção a 

esta ferramenta disponível, comparecendo mais frequentemente e em maior número ao 

atendimento disponibilizado. 

Pode-se concluir que os estudantes participantes das monitorias acadêmicas 

pelo menos uma vez durante o semestre, tiveram um melhor desempenho em relação 



  

aos que não participaram da monitoria. Isso demonstra a importância do programa de 

monitoria, principalmente nas disciplinas práticas.  
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