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Em sua quarta edição, o Caderno de Monitoria se constitui enquanto veículo de 
transmissão de experiências relacionadas ao Programa de Monitoria desenvolvido 
no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), consolidando 
e fortificando esse Programa que é coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação 
da referida instituição. Na ocasião, a publicação contempla os projetos que foram 
premiados com as melhores avaliações em nosso Seminário de Iniciação à 
Docência, realizado no ano de 2015.

Após uma criteriosa análise quanto aos requisitos editoriais, para que 
atendêssemos ao padrão que uma publicação desse nível deve ter, os relatos 
selecionados foram revisados e diagramados para que pudessem se apresentar 
no formato que ora se revelam. Focados em destacar os projetos desenvolvidos 
nas mais diversas áreas de conhecimento, os relatos são dispostos no formato de 
capítulos conforme descritos nos parágrafos seguintes.

No texto AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO NAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS: 
o papel e a contribuição do monitor, temos o relato da experiência da monitoria 
em disciplinas de ciências agrárias na Unidade Acadêmica Especializada em 
Ciências Agrárias da UFRN, mais popularmente conhecida por Escola Agrícola de 
Jundiaí (EAJ). Destaca-se enquanto um relato de uma experiência bem-sucedida 
na melhoria da qualidade do ensino de graduação, baseando-se em questionário 
avaliativo aplicado a discentes, monitores e docentes envolvidos no projeto.

Apresentação
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No capítulo intitulado AULAS PRÁTICAS DE FARMACOGNOSIA: o aluno 
inserido no contexto real das plantas medicinais, observamos o relato da 
experiência de monitoria em disciplina do curso de Farmácia, cujo rendimento 
era historicamente baixo. O artigo nos mostra como o projeto de ensino citado 
contribuiu de forma decisiva para a melhora da qualidade na disciplina de 
Farmacognosia, promovendo a aproximação entre teoria e prática.

Na experiência de projeto de monitoria desenvolvido no Departamento de 
Nutrição da UFRN, cujo título do relato é O VIDEOENCONTRO NA EDUCAÇÃO 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL: o desafio de contar para educar, evidenciamos 
a relevância de se utilizar novas metodologias no intuito de melhorar o processo 
de ensino-aprendizagem. Abordou-se, para tanto, a utilização do videoencontro, 
o qual é caracterizado pela criação de uma história encenada e videogravada, que 
serve como base para se fomentar discussões sobre aspectos relacionados à 
Educação Alimentar e Nutricional e Justiça Social, no contexto da Promoção da 
Alimentação Saudável nas Escolas.

No capítulo seguinte, os autores do trabalho A INSERÇÃO DO MONITOR NA 
CLÍNICA ESCOLA DE ENFERMAGEM: um relato de experiência nos mostram a 
experiência de alunos do curso de enfermagem da FACISA/UFRN como monitores 
do componente curricular Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem, destacando-
se os benefícios aos graduandos e os desafios enfrentados. Ressalta-se ainda a 
experiência prática vivenciada na Clínica Escola de Enfermagem.

Ao nos depararmos com o relato de experiência intitulado AVALIAÇÃO DO 
IMPACTO DAS PRÁTICAS SUPERVISIONADAS POR MONITORES COM EXAME 
INSTRUMENTAL DO PÉ DIABÉTICO NO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA, 
observamos uma demonstração quantitativa dos resultados positivos de um 
projeto de monitoria focado na prática supervisionada do exame do pé diabético 
na disciplina de Endocrinologia do Departamento de Medicina Clínica da UFRN. Os 
autores demonstram o quanto as práticas supervisionadas apresentaram impacto 
positivo no conhecimento adquirido pelos discentes.

Em mais um texto relacionado à disciplina de Endocrinologia do Departamento 
de Medicina Clínica da UFRN, o foco se volta à elaboração, realizada pelos 
monitores de endocrinologia, de um roteiro sistematizado, ilustrado e didático, 
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para o exame do pé diabético. Intitulado por ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
ROTEIRO SISTEMATIZADO DO EXAME DO PÉ DIABÉTICO: relato de monitoria 
da disciplina doenças do sistema endócrino, esse relato consegue nos dar uma 
visão ampliada da aplicabilidade do roteiro implementado pelos monitores como 
ferramenta de auxílio no processo de ensino-aprendizagem.

No relato intitulado A MONITORIA DOS ESTUDOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E SOCIEDADE: estratégias e resultados, os autores destacam a experiência dos 
denominados Grupos de Estudos (GE) enquanto estratégia pedagógica de ensino 
e aprendizagem no componente curricular Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS, 
ministrado no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – BICT/UFRN. 
Em um estudo comparativo, vemos como o aproveitamento e o rendimento dos 
alunos que participaram dos GE são superiores em relação aos que optaram por 
não participar dos grupos.

Na sequência, temos o relato intitulado HISTÓRIA CONCRETA: a produção 
de materiais didáticos na e para sala de aula de história, por meio do qual 
verificamos o desempenho de um projeto de ensino voltado a criar estratégias de 
inovação curricular para melhorar o desempenho de alunos do curso de História 
(bacharelado e licenciatura) do Centro de Ensino Superior do Seridó da UFRN. O 
trabalho incluiu a produção de material didático e o aprofundamento de leituras em 
temáticas transversais aos componentes curriculares que compunham o projeto.

Em projeto desenvolvido no curso de biomedicina, mais especificamente na 
disciplina de patologia, temos uma experiência que buscou ampliar o contexto 
teórico-prático dos discentes que cursavam o referido componente curricular. Com 
o título de MONITORIA DE PATOLOGIA APLICADA AO CURSO DE BIOMEDICINA 
PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, o relato nos mostra, entre outras 
coisas, as experiências dos monitores em tarefas como plantões de simulações 
práticas, criação de banners ilustrativos e criação de blog virtual de patologia.

No relato de projeto desenvolvido no âmbito do Departamento de Engenharia 
Química, denominado ESTUDO EXPERIMENTAL DOS EQUILÍBRIOS ENTRE FASES 
COM APLICAÇÃO COMPUTACIONAL PARA O ENSINO DE TERMODINÂMICA PARA 
ENGENHARIA, observamos uma experiência bem-sucedida de uso de software de 
simulação computacional no intuito de melhorar o aprendizado de discentes dos 
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cursos de Engenharia Química e de Engenharia de Alimentos. Utilizando-se de 
simulações orientadas por monitores, os discentes da disciplina de Termodinâmica 
Experimental obtiveram benefícios nítidos em seus desempenhos acadêmicos.

No capítulo seguinte, intitulado METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO COMO 
FACILITADORES DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE 
QUÍMICA ORGÂNICA, temos a experiência de monitoria se utilizando da ferramenta 
da aula invertida (flipped lecture) e da instrução entre pares (peer instruction) nas 
disciplinas teóricas de Química Orgânica da UFRN. Como resultados obtidos, o 
relato nos mostra que a contribuição aos discentes foi bastante satisfatória, o que 
se refletiu nos índices de aprovação das disciplinas.

No relato seguinte, denominado UTILIZAÇÃO DE ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA NA DISCIPLINA DE QUÍMICA 
ORGÂNICA DESTINADA A ESTUDANTES DO CURSO DE FARMÁCIA/UFRN, o 
projeto se focou em outra estratégia utilizada também na monitoria das disciplinas 
de Química Orgânica, dessa vez voltada ao curso de farmácia. Nesse caso, 
foram confeccionados videoaulas e promovidas atividades dirigidas a respeito de 
assuntos considerados fundamentais ao futuro farmacêutico.

Na experiência relatada pelos autores do trabalho EXPERIÊNCIAS DE 
MONITORES DO PROJETO DE ENSINO “DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS NA DISCIPLINA DE PROCESSOS BIOQUÍMICOS VITAIS”: relato 
de experiência, observamos um estudo descritivo das atividades desempenhadas 
por monitores da disciplina de Processos Bioquímicos Vitais. O relato nos mostra 
como a monitoria alcançou resultados positivos tanto para os discentes do 
componente curricular, os quais alcançaram um rendimento satisfatório de acordo 
com as notas obtidas, quanto para os monitores, que se sentiram estimulados a 
seguir a carreira da docência.

Por fim, o relato de experiência VIVENCIANDO A INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
EM ATIVIDADES INTEGRATIVAS NAS DISCIPLINAS DE FARMACOLOGIA E 
PATOLOGIA nos apresenta um estudo da experiência de monitoria nas disciplinas 
de Farmacologia e Patologia, ofertadas aos cursos de graduação da Faculdade 
de Ciências da Saúde do Trairi/UFRN. Com o auxílio dos monitores, os discentes 
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puderam debater mecanismos fisiopatológicos e suas implicações na aplicação 
de conhecimentos farmacológicos, melhorando o desempenho acadêmico destes.

Esperamos que as experiências relatadas nessa publicação possam contribuir 
para o enriquecimento do Programa de Monitoria do âmbito da UFRN, bem como 
norteiem futuros projetos de ensino, na medida em que apontam experiências de 
sucesso e as dificuldades encontradas em suas respectivas execuções, o que 
serve como uma forma de aprendizado. 

Os organizadores





AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
DO ENSINO NAS CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS: o papel e a 
contribuição do monitor
CORREIA, L. A. S.1; SILVA, A. B.2; SILVA, P. K. B.3; ALVES, J. G. F.4; PEREIRA, M. 
D.5; PACHECO, M. V.6

Resumo

A atividade de monitoria em cursos de graduação visa contribuir na melhoria do 
ensino, auxiliando na consolidação dos conteúdos ministrados em aula, bem como 
despertar o interesse dos monitores pela iniciação à docência. Contudo, o presente 
trabalho objetivou qualificar o desempenho dos projetos de monitoria sob a ótica dos 
discentes, dos docentes e dos alunos monitores nos cursos de Engenharia Florestal, 
Agronomia e Zootecnia da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UAECIA/UFRN). Para a análise do 
desempenho da monitoria, aplicou-se um questionário-resposta direcionado aos 
discentes e docentes contemplados pelo projeto. Segundo os resultados, sob a 
ótica dos docentes, os monitores aumentaram seus conhecimentos, contribuindo 
para sua formação, o que cooperou para o desempenho dos alunos nas avaliações, 
proporcionou melhoria e garantiu o bom andamento das aulas práticas para 100% 

1Discente. Curso de Engenharia Florestal. UFRN. E-mail: lasc.eng@gmail.com
2Discente. Curso de Engenharia Florestal. UFRN. E-mail: amandab_silva12@hotmail.com
3Discente. Curso de Engenharia Florestal. UFRN. E-mail: priscillaengflorestal@gmail.com
4Discente. Curso de Agronomia. UFRN. E-mail: guthemalve@yahoo.com.br
5Docente. Laboratório de Pesquisa em Sementes. Escola Agrícola de Jundiaí. UFRN. E-mail: mar-
cioagron@yahoo.com.br
6Docente. Laboratório de Sementes Florestais. Escola Agrícola de Jundiaí. UFRN. E-mail: pache-
comv@hotmail.com
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dos docentes entrevistados. Havendo, portanto, a perspectiva de continuidade aos 
projetos de monitoria. Para os discentes, o projeto contribuiu para sanar dúvidas 
residuais e garantiu o bom andamento das aulas práticas, facilitando assim o processo 
de aprendizagem.

Palavras-chave: Monitoria. Educação. Formação acadêmica. Docência.

Introdução

Ao longo do tempo, a academia vem buscando atividades alternativas que 
possam complementar, enriquecer e aprimorar os conteúdos expostos em sala de 
aula como recurso para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. Entre as 
atividades, destacam-se as visitas técnicas, as aulas de campo, as aulas práticas 
laboratoriais e a implantação de projetos de monitoria.

A monitoria acadêmica estava prevista na Lei n° 5540/68 que determinava 
a criação da função de monitor para alunos do curso de graduação que se 
submetessem a provas específicas, nas quais demonstrassem capacidade de 
desempenho em atividades didáticas de uma determinada disciplina. As funções 
do monitor deviam ser remuneradas e consideradas título para posterior ingresso 
na carreira de magistério superior. Com a revogação da Lei supracitada, entrou em 
vigor a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9394/96), que em seu 
Art. 84 propõe 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”.

Entre as competências do monitor estão a elaboração de protocolos, a 
organização laboratorial para a execução das aulas práticas, o auxílio na condução 
destas aulas e encontros periódicos para sanar as dúvidas residuais dos alunos 
em horários alternativos. A monitoria acadêmica baseia-se em preparar o discente 
para se inserir no magistério e para este devem ser oferecidas oportunidades para 
desenvolver atividades que orientem as ações docentes (ASSIS et al., 2006). Assim, 
a participação de alunos de graduação em projetos de monitoria favorece a formação 
profissional do aluno monitor, principalmente por vivenciar novas experiências que 
contribuem para a formação de estudantes e para o desenvolvimento da docência, 
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proporcionando de forma substancial o ensino (ASSIS et al., 2006; OLIVEIRA; 
MAZIEIRO, 2013).

O incremento na formação do monitor depende da sua vivência enquanto 
estagiário e da sua participação no processo educacional. Dessa forma, o monitor 
deve auxiliar o professor nas atividades didáticas, preparo e realização de trabalhos 
práticos e auxiliar os discentes em eventuais dúvidas. Para o aluno adquirir 
habilidades e preparo para a docência, ele precisa exercitar esses fundamentos por 
meio de práticas pertinentes ao ensino (ASSIS et al., 2006).

O contexto social atual tem forçado as Instituições de Ensino Superior a adaptar-
se em relação às práticas educacionais adotadas, por exemplo, a partir da criação de 
Programas de Iniciação à Docência (PID) ou de Programas de Monitoria, passando 
a ser admitido em diversas universidades como ferramenta de apoio ao ensino 
(JESUS et al., 2012).

O projeto Práticas e reforço: sanando carências em disciplinas das ciências 
agrárias apresenta como objetivo geral a melhoria da qualidade de ensino nos cursos 
de graduação em Agronomia, Zootecnia e Engenharia Florestal da UFRN por meio 
de aulas práticas e aulas de reforço por intermédio do programa de monitoria em 
disciplinas obrigatórias. Assim, para avaliação do desempenho do referido projeto, 
esta pesquisa objetivou quantificar o desempenho do projeto de monitoria sob a 
ótica dos discentes, dos docentes e dos alunos monitores.

Material e métodos

O presente estudo foi desenvolvido pelos monitores vinculados ao projeto de 
monitoria Práticas e reforço: sanando carências em disciplinas das ciências agrárias 
em forma de questionário semiestruturado aplicado aos docentes, discentes e aos 
monitores da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (UAECIA), da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Os questionários aplicados aos docentes e discentes visaram avaliar, quantificar 
e qualificar a importância de projetos de monitoria vistos sobre as diferentes 
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óticas dos contemplados pelo projeto e de outros membros da instituição. Desta 
forma, aplicaram-se questionários específicos voltados aos: docentes – foram 
entrevistados sete docentes objetivando quantificar quais possuíam monitores 
(projetos de monitoria), se os monitores despertaram interesse pela docência e 
pesquisa após as atividades do projeto e se o projeto contribuiu para formação desse 
monitor enquanto profissional em formação, além de conhecer o impacto que o 
projeto traz sobre a consolidação do conteúdo ministrado em sala de aula, por meio 
das aulas práticas, e o desempenho dos alunos nas atividades avaliativas, se houve 
melhoria no andamento das aulas práticas laboratoriais e se o docente pretende 
continuar a solicitar projetos de monitoria; aos discentes – foram entrevistados 
21 discentes vinculados às disciplinas de Sementes Florestais, Ecologia Florestal e 
Fitopatologia, contemplados pelo projeto Práticas e reforço: sanando carências em 
disciplinas das ciências agrárias, objetivando quantificar a importância de projetos 
de monitoria nas disciplinas dos seus cursos de graduação e se a presença 
dos monitores contribuiu para sanar dúvidas sobre os conteúdos ministrados, 
contribuindo assim no processo de aprendizagem. Os discentes também foram 
questionados sobre a aplicação de aulas práticas laboratoriais como agente 
facilitador para assimilação dos conteúdos e se a presença dos monitores garantiu 
o bom andamento destas aulas práticas; e aos monitores – foram entrevistados 
sete monitores pertencentes a este e a outros projetos objetivando conhecer se 
os projetos atenderam às expectativas do monitor e se ele participaria de seleção 
para outros projetos, se a participação no projeto contribuiu para sua formação 
acadêmica e se despertou seu interesse pela carreira docente.

Resultados e discussão

A avaliação voltada à perspectiva do docente foi aplicada a sete professores 
componentes do quadro dos cursos de Engenharia Florestal, Agronomia e 
Zootecnia da UAECIA. Os resultados demonstram que apenas 71% dos docentes 
entrevistados possuíam projetos de monitoria ativos. Apesar dessa constatação, 
todos os entrevistados afirmaram que pretendem continuar solicitando projetos 
de monitoria junto à instituição de ensino e órgão fomentadores de projetos dessa 
natureza (Figura1)
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Entre os professores que possuíam projetos de monitoria, quando questionados 
sobre a participação do monitor e sua contribuição para a realização das aulas práticas, 
todos os entrevistados afirmaram que, além de garantir o bom andamento das aulas 
práticas, a presença do monitor proporcionou melhorias no desenvolvimento das 
aulas práticas laboratoriais. Em estudo realizado por Assis et al. (2006), as atividades 
desenvolvidas pelo monitor, desde o preparo até a execução de atividades práticas 
laboratoriais e exercícios foram consideradas importantes ou muito importantes por 
91% dos orientadores entrevistados.

Todos os entrevistados afirmaram que a presença do monitor contribuiu para o 
desempenho dos alunos durante as avaliações nas disciplinas obrigatórias, assim 
como contribuiu para a formação acadêmica do aluno monitor, ampliando os seus 
conhecimentos e tornando-o mais especialista na área de atuação. Os discentes que 
participam da monitoria aprendem de forma mais interativa e dinâmica, desenvolvem 
o controle de seu próprio processo de aprendizagem (JESUS et al., 2012) e o reflexo 
disso está no desempenho destes nas avaliações. Outro ponto importante é que a 
atividade de monitoria contribui para formação acadêmica do aluno monitor, agrega 
novos conhecimentos e experiências e desperta o desejo pela carreira docente 
(PEREIRA, 2009), de modo que ao assumir o papel, este desenvolve uma linguagem 
docente inspirada no professor (KOPKE, 2006).

Os resultados do questionário aplicado aos discentes matriculados nas disciplinas 
contempladas pelo projeto Práticas e reforço: sanando carências em disciplinas das 
ciências agrárias (Figura 2) mostram que para 98% dos entrevistados a presença 
do monitor garantiu o bom andamento das aulas práticas laboratoriais. Além disso, 
todos os entrevistados concordaram que as aulas práticas cooperaram para o êxito do 
processo de aprendizagem.
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Para 93% dos discentes entrevistados a presença dos monitores durante as 
aulas práticas foi útil para sanar dúvidas relacionadas ao conteúdo apresentado. 
Para 95% destes discentes as aulas práticas laboratoriais são importantes 
por facilitar a assimilação do conteúdo ministrado anteriormente em sala de 
aula. Outros estudos reforçam essa constatação, nos quais para os discentes 
entrevistados, a atividade da monitoria se mostrou eficaz e competente, facilitando 
a compreensão do conteúdo e auxiliando no processo de aprendizagem (OLIVEIRA, 
2015; PEREIRA, 2009). Tendo em vista as contribuições positivas de projetos de 
monitoria, 100% dos discentes se mostraram favoráveis à presença de monitores 
nas disciplinas do seu curso.

Os resultados do questionário aplicado aos monitores ativos em projetos de 
monitoria na UAECIA demonstraram que a participação em projetos de monitoria 
pode trazer benefícios à formação do monitor enquanto aluno de graduação, 
tornando-o um futuro profissional com visão mais ampla. Para 86% dos monitores 
a participação no projeto de monitoria despertou o interesse destes pela carreira 
docente (Figura 3), talvez pelo contato direto com o processo de ensino e com os 
outros alunos, auxiliando-os a sanar dúvidas durante as aulas práticas. 
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Entre os entrevistados, 100% afirmaram que a participação no projeto contribuiu 
para sua formação acadêmica, o que pode estar relacionado ao fato de o monitor 
fazer parte do processo de formação ao participar das aulas práticas desde a sua 
produção, com a criação de protocolos e a organização do ambiente laboratorial, até a 
sua execução junto ao orientador. Ensinar e aprender são práticas inter-relacionadas, 
dependentes, de modo que quem ensina, conjuntamente está aprendendo ao ensinar, 
assim como quem aprende ensina ao aprender (FREIRE, 1996).

A monitoria consiste em um estágio, uma docência em nível superior para a 
formação inicial do aluno monitor, possibilitando a convivência com a realidade 
do ensino superior, despertando interesse pessoal e motivação pela busca de 
conhecimento por meio da leitura, desta forma, cooperando com o processo de 
aprendizagem (OLIVEIRA, 2015). 

Para 100% dos monitores o projeto contribuiu para a melhoria do ensino da 
disciplina, visto que as aulas práticas facilitam a assimilação do conteúdo. Entre os 
monitores entrevistados, 86% afirmaram que o projeto atendeu às suas expectativas, 
como também participaria novamente de outras seleções que visam o ingresso em 
outros projetos de monitoria.

A Monitoria Acadêmica é uma oportunidade ímpar para formação docente do aluno, 
pois coloca frente a frente o professor, com toda a sua experiência e conhecimentos, 
e o aluno iniciante, imaturo e ávido em busca de novos saberes. Esse é um momento 
que deve ser considerado pelos professores como de suma importância para preparar 
os novos profissionais, dando-lhes apoio e transmitindo-lhes conhecimentos que irão 
garantir sua atuação nos espaços sociais (ASSIS et al., 2006).
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Considerações finais

A implantação do projeto de monitoria Práticas e reforço: sanando carências 
em disciplinas das ciências agrárias proporcionou melhoria na qualidade das 
aulas práticas, auxiliou na consolidação dos conteúdos ministrados, ampliou os 
conhecimentos dos monitores e despertou o interesse dos monitores pela carreira 
docente. 

Diante do exposto, conclui-se que o emprego de Projetos de Monitoria em 
Instituições de Ensino Superior é uma alternativa viável que beneficia os discentes 
matriculados em disciplinas contempladas por estes projetos, os alunos monitores 
vinculados e os docentes responsáveis pelo projeto, contribuindo para o sucesso 
do processo de ensino e aprendizagem.
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AULAS PRÁTICAS DE 
FARMACOGNOSIA:  
o aluno inserido no contexto real 
das plantas medicinais
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Resumo

A disciplina de Farmacognosia é um componente obrigatório do curso de 
Farmácia em que se observa baixo rendimento dos alunos. O projeto de monitoria 
visa promover a melhoria do ensino para atender de forma eficiente o perfil do 
egresso do curso no que se refere à área de produtos naturais. As atividades 
desenvolvidas pelos monitores são: atualização da apostila de aulas práticas, 
organização do laboratório, preparo de reagentes e materiais e realização de teste 
prévio das metodologias de aulas práticas, participação presencial nas aulas 
práticas, auxílio para elaboração do trabalho final da disciplina e plantão de dúvidas. 
Os principais resultados desta proposta são: total envolvimento dos alunos com 
a disciplina; melhora no rendimento acadêmico dos alunos e contribuição na 
formação científica, acadêmica e didática dos monitores. Conclui-se, portanto, 
que o projeto de ensino contribui de forma decisiva para a melhora da qualidade 
na disciplina de Farmacognosia.
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Introdução

A disciplina de Farmacognosia é um componente obrigatório da estrutura 
curricular do curso de Farmácia e é ministrada no terceiro e quinto períodos, 
dos turnos diurno e noturno, respectivamente (BRASIL, 2002). Trata-se 
de uma disciplina que apresenta aulas práticas, tendo duas subturmas no 
noturno e três subturmas no diurno, totalizando, ao final, cinco turmas de 
aulas práticas por semestre. 

A carga horária da disciplina em atividades práticas no laboratório é 
elevada, sendo, muitas vezes, observada a falta de interesse dos alunos 
e o baixo rendimento no desenvolvimento dessas atividades, problema 
possivelmente desencadeado pela falta de integração interdisciplinar e 
a utilização de metodologias não muito inovadoras. Dessa forma, há a 
necessidade de uma maior integração e atualização dessas práticas no 
processo ensino-aprendizagem. Dentro deste contexto, também é visível 
a necessidade de implantar e fortalecer novas estratégias de ensino que 
possibilitem capacitar e estimular os alunos a desenvolver trabalhos 
voltados para o cenário real que encontrarão após concluírem a graduação.

O projeto de monitoria visa promover a melhoria do ensino a partir 
da implantação de novos métodos de ensino e o monitor, por sua vez, 
desempenha papel importante no processo de ensino-aprendizagem da 
disciplina, que, infelizmente, apresenta taxa de reprovação considerável.

De forma geral, o objetivo deste projeto de monitoria é que o curso de 
Farmácia possa contribuir para a melhoria do ensino do egresso, no processo 
de formação de recursos humanos, bem como despertar no monitor 
o interesse pela carreira docente. O projeto visa à interdisciplinaridade 
entre as disciplinas e o desenvolvimento, à adaptação e implantação de 
novas técnicas para a análise de drogas vegetais, trazendo a realidade 
que o profissional irá encontrar após o egresso da Universidade. Nossos 
esforços se concentram em fazer com que os alunos vivenciem práticas 
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atuais, de acordo com as legislações vigentes, no que se refere à análise e ao 
controle de qualidade de drogas vegetais. Assim, procura-se fortalecer o ensino de 
forma complementar e transdisciplinar para atender de forma eficiente o perfil do 
egresso do curso de Farmácia no que se refere à área de produtos naturais. Para 
os monitores, os principais objetivos são: iniciação à carreira docente, cooperar 
com os professores para melhorar a qualidade do ensino da graduação, auxiliar 
os professores no cumprimento das tarefas predeterminadas, aprimorar seus 
conhecimentos nas disciplinas e auxiliar os alunos no manuseio de equipamento 
e possíveis dúvidas durante as aulas práticas e plantões de dúvidas.

Desenvolvimento do trabalho

O O objetivo geral da disciplina de Farmacognosia é fazer com que o 
aluno conheça os principais grupos de metabólitos secundários de interesse 
farmacêutico, os exemplos clássicos de espécies vegetais que os contêm e 
suas aplicações, além de métodos de extração e cromatografia, assim como dos 
métodos de análise especificados em farmacopeias para o controle de qualidade 
de drogas vegetais.

Aulas teóricas

As aulas teóricas da disciplina tomam como base o livro Farmacognosia: 
da planta ao medicamento (SIMÕES et al., 2001), além de artigos científicos 
publicados em revistas nacionais e internacionais. A parte teórica é ministrada 
na forma de aulas expositivas e também a partir de discussão de artigos, 
momento em que os alunos elaboram relatórios e comentários sobre os textos. 
Dentro desse contexto, os monitores atuam por meio dos plantões de dúvidas 
presenciais com os alunos (Figura 1).
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Figura 1 – Plantão de dúvidas.

Fonte: Fabrício Ramon Azevedo Dantas.

Os plantões de dúvida são realizados em horário planejado para que possa 
atender tanto alunos do turno diurno como alunos do turno noturno. De fato, é uma 
ferramenta que ajuda aos alunos que comparecem. Verifica-se que poucos alunos 
procuram voluntariamente os monitores, exceto em datas de provas teóricas, 
momento em que a procura aumenta, devido ao recorrente baixo rendimento 
obtido nas atividades avaliativas. 

Na tentativa de incentivar a participação dos alunos nos plantões, visando 
melhorar ainda mais o rendimento acadêmico, começou-se a exigir que os alunos 
respondessem aos exercícios da apostila de aulas práticas, que ficam no final de 
cada aula, para apresentar ao professor. Considerando a influência das mídias 
sociais atualmente, tem-se como perspectiva a elaboração de videoaulas com 
tópicos do conteúdo teórico que também, consequentemente, se aplicam à 
realidade das aulas práticas. Dessa maneira, o conteúdo ficaria disponível aos 
alunos on-line e poderia ser consultado a qualquer momento.
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Aulas práticas

Para a realização das aulas práticas, os alunos contam com a apostila da 
disciplina (Figura 2), elaborada pelas professoras Silvana Maria Zucolotto 
Langassner e Raquel Brandt Giordani, que contém: normas de segurança no 
laboratório; aula de métodos de extração; aulas práticas para identificação de 
metabólitos secundários (fenóis, flavonoides, antraquinonas, taninos, saponinas e 
alcaloides); aula de análise macroscópica de drogas vegetais e determinação de 
impurezas e aula de métodos cromatográficos, especialmente Cromatografia em 
Camada Delgada (CCD). Para cada aula, há uma introdução sobre o assunto, o 
objetivo da aula, o método utilizado, os resultados esperados e exercícios sobre o 
assunto. O conteúdo da apostila foi desenvolvido de acordo com os conceitos e 
atividades propostas pela Sociedade Brasileira de Farmacognosia.

Figura 2 – Capa da apostila de aulas práticas utilizada na disciplina.

Fonte: Arquivo pessoal
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As aulas práticas concentram a maior atuação dos monitores, os quais 
desempenham as atividades de atualização e revisão do conteúdo escrito da 
apostila, organização do laboratório (Figura 3), preparo de reagentes e materiais, 
realização prévia dos testes de identificação de metabólitos secundários (Figura 
4), além de participarem de forma direta durante as aulas (Figura 5).

Figura 3 – Organização do laboratório para as aulas práticas.

Fonte: Fabrício Ramon Azevedo Dantas.
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Figura 4 – Alguns testes para identificação de metabólitos secundários realizados 
durante as aulas práticas.

Fonte: Fabrício Ramon Azevedo Dantas.

Figura 5 – Monitores participando de forma direta nas aulas práticas.

Fonte: Fabrício Ramon Azevedo Dantas.
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Trabalho final

O trabalho final da disciplina envolve uma monografia escrita, desenvolvida a 
partir de resultados obtidos em aula prática, confecção de vídeo de entrevista com 
vendedores ambulantes de ervas no comércio popular, confecção de propaganda 
fictícia de fitoterápicos e apresentação em forma de seminário.

No método utilizado, os alunos recebem plantas medicinais adquiridas no 
comércio popular da cidade do Natal e, durante a primeira aula, devem identificar 
a planta a partir das características macroscópicas e organolépticas, comparando 
com as descrições presentes no Volume 2 da Farmacopeia Brasileira, e determinar 
o percentual de impurezas (Figura 6). Nas aulas seguintes, eles verificam a 
qualidade e identidade das plantas através dos testes de identificação dos 
metabólitos secundários de acordo com a apostila da disciplina e da realização de 
CCD, de acordo com os métodos previstos em compêndios oficiais, tais como a 
Farmacopeia Brasileira.

Figura 6 – Aula prática para identificação da droga vegetal, análise macroscópica e 
determinação de impurezas, realizada no trabalho final.

Fonte: Fabrício Ramon Azevedo Dantas.

Com base nos resultados obtidos nas análises e a partir de pesquisa na 
literatura, os alunos devem elaborar um trabalho escrito, que é composto por 
Introdução, Revisão Bibliográfica, Resultados e Discussão e Conclusão. A 
Figura 7 ilustra uma das atividades do trabalho final que consiste em propor um 
medicamento fitoterápico ou um produto tradicional fitoterápico para ser lançado 
por uma indústria fictícia.
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Figura 7 – Exemplo de propaganda fictícia feita pelos alunos da turma 2015.1 do turno 
noturno.

Fonte: Autoria própria.

Os monitores auxiliam os alunos durante todas as etapas do trabalho final, 
desde a pesquisa de artigos nas bases de dados até a elaboração do trabalho 
escrito, seminário, vídeo e propaganda.

Durante as aulas práticas foi observado um maior interesse e participação dos 
alunos, o que é resultado da maior integração do conteúdo teórico e prático e 
de uma maior inclusão dos alunos em um cenário cada vez mais próximo da 
atuação do farmacêutico na área de produtos naturais. Entretanto, também foi 
verificada uma certa falta de conhecimento prévio dos alunos sobre noções 
básicas de laboratório, principalmente alunos do turno diurno, que cursam a 
disciplina já no terceiro semestre. Então, pretende-se inserir uma aula prática 
inicial sobre noções gerais de laboratório, que abordará os principais materiais e 
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equipamentos utilizados, além dos principais procedimentos realizados no dia a 
dia de um laboratório.

O trabalho final da disciplina, por sua vez, é de extrema importância para a 
melhoria do ensino-aprendizagem. A partir dele, os alunos vivenciam o problema 
de falta de qualidade das plantas vendidas à população de uma forma mais concreta 
e interativa além de produzirem um trabalho escrito cuja conclusão reproduz um 
laudo industrial de controle de qualidade, o qual é rotina na atuação profissional 
do farmacêutico. Verificamos que os alunos se envolvem com a comunidade e 
também praticam a redação científica, oportunidade em que eles têm contato com 
referências bibliográficas, inclusive em idioma estrangeiro.

A disciplina de Farmacognosia apresenta uma tradição entre os alunos do 
curso de Farmácia da UFRN devido ao referido trabalho final, no entanto, a cada 
semestre, novos elementos são agregados para aperfeiçoar os resultados dessa 
metodologia e isso é possível devido à dedicação conjunta dos docentes, do técnico 
do laboratório e dos monitores, figuras importantes no processo. O sucesso dessa 
iniciativa pode ser exemplificado com a apresentação de um trabalho em forma 
de banner na Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura – CIENTEC 2015 (Figura 
8), onde os alunos de graduação 2015.1 demonstraram os resultados obtidos em 
aula prática.Com o objetivo de compilar os resultados produzidos pelos alunos e 
gerar um retorno à sociedade, no que se refere à qualidade das plantas medicinais 
comercializadas em Natal, pretende-se publicar um artigo escrito pelos monitores 
com resultados obtidos nas aulas práticas.
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Figura 8 – Alunas apresentando trabalho na CIENTEC 2015 sobre os resultados obtidos 
durante as aulas práticas.

Fonte: Fabrício Ramon Azevedo Dantas.

De modo geral, foi observado que a atuação dos monitores fortalece a 
integração dos alunos com a disciplina e favorece o aprendizado. Em relação 
aos alunos, foi observado um maior envolvimento com a disciplina, melhora no 
rendimento acadêmico com diminuição do índice de reprovação, contribuição 
no desempenho dos alunos no laboratório, capacitação dos alunos em pesquisa 
em bases de dados e redação de trabalhos científicos e fornecimento de visão 
geral de um farmacêutico que atua no controle de qualidade de drogas vegetais. 
Para os monitores, este projeto contribuiu para a introdução na carreira docente, 
despertando interesse pela área, promoveu o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas às atividades de ensino, contribuiu na formação científica, acadêmica 
e didática e proporcionou um aprimoramento dos conhecimentos teóricos e 
práticos da disciplina.
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Considerações finais

É possível concluir que o projeto de ensino contribui de forma decisiva para a 
melhoria da qualidade na disciplina de Farmacognosia do curso de Farmácia da 
UFRN, sendo uma ferramenta essencial para o processo ensino-aprendizagem, a 
qual favorece a formação acadêmica de alunos e também dos monitores. O projeto 
promove contínuo processo de renovação na disciplina e maior proximidade entre 
teoria e prática, além de aproximar cada vez mais os alunos da realidade do campo 
de atuação, o que vem aumentando o interesse e participação dos alunos na aula 
e melhorando o rendimento acadêmico. As estratégias utilizadas visam melhorar 
cada vez mais o perfil egresso do curso de Farmácia da UFRN, capacitando-o para 
o mercado de trabalho e para pesquisa.
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Resumo

Este projeto baseia-se no teatro-encontro, atuação cênica inspirada no teatro 
do Oprimido. Objetiva conjugar estratégias de criação com habilidades em TIC 
(Tecnologias de Informação e Comunicação) em três componentes curriculares 
do curso de Nutrição. Foram elaborados vídeos e histórias. Os resultados 
foram favoráveis, despontando a ampliação do conhecimento da cultura geral 
e do contato com as “humanidades”; o fortalecimento da dialogicidade para 
resolução de conflitos e a construção da noção de Justiça Social; todas essas 
habilidades e competências contribuem no experienciar de atividades voltadas 
para o ensino da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e caracterizam-se 
como saberes indispensáveis na prática profissional da Educação em Saúde. As 
principais dificuldades encontradas foram a falta de habilidade dos estudantes 
para criar histórias e trabalhar com as tecnologias de comunicação e informação. 
Os monitores tiveram a oportunidade de desenvolver estas habilidades e 
competências e puderam apoiar os estudantes nas elaborações das histórias e 
dos vídeos criados.
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de Informação e Comunicação.

Introdução

Pensando no ainda presente modelo cartesiano de ensino dentro da 
formação universitária e, em especial, percebendo a fragilidade dos alunos – e 
futuros profissionais de saúde – de lidarem com as questões subjetivas, foi 
criado o Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição (2009), que possui como 
um dos objetivos o rompimento deste caráter de objetividade científica e de 
formação tecnicista, valendo-se da transdisciplinaridade e da complexidade dos 
fenômenos para a construção de uma formação menos verticalizada e mais 
abrangente (MORIN, 2005; NICOLESCU, 1999).

As palavras de Iribarry (2003, p. 486) lembram-nos o desafio da 
transdisciplinaridade, que é “gerar uma civilização, em escala planetária, 
movida pela força de um diálogo intercultural”. Para isso é preciso trabalhar na 
formação de pessoas capazes de adentrar nesse “diálogo”, sabendo e refletindo 
que não há especialistas em transdisciplinaridade, mas, sim, profissionais 
que assumem uma atitude transdisciplinar. Contudo, mudar atitudes requer a 
construção de ideias arejadas por novos conhecimentos e novos saberes sendo 
a perspectiva de uma formação que contribua na construção desse “arejamento” 
que nos motivou a conduzir e a elaborar este projeto inovador, pertinente a três 
componentes curriculares do curso de Nutrição, um deles apresentado aqui: a 
disciplina de Educação Alimentar e Nutricional (EAN).

Foi neste cenário dinâmico de pensar um projeto que contemplasse uma 
formação complexa, buscando integrar os conhecimentos fragmentados 
dentro e fora da formação do profissional Nutricionista, que surgiu a ideia do 
Videoencontro: cultura, pesquisa, educação e Justiça Social na Promoção da 
Alimentação saudável nas Escolas. Essa prática elaborada por nós seria uma 
constante experiência de ampliar a qualidade de ensino, por meio de novas 
metodologias, “aventuras pedagógicas” e outras estratégias baseadas no sonho 
de educar melhor. 
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Assim, o projeto, o qual foi parte desse empenho, esboçou uma necessidade 
primeira: fazer algo além de provocar o pensamento, ou seja, suscitar a reflexão 
para reforçar a formação do estudante de Nutrição. A ideia que o permeou foi 
a de construir entre docentes e discentes envolvidos um conhecimento que, 
como menciona Morin (2003, p. 18), deve ser “permanentemente revisitado e 
revisado pelo pensamento”, e o pensamento, como bem nos lembrou Norbert 
Elias (1987), anda a reboque dos acontecimentos.

Neste sentido, intentamos conjugar estratégias que articulam alimentação 
e nutrição com a cultura humanística e as novas tecnologias, relembrando que 
existe um elo que une as ciências da saúde (Nutrição e Promoção da Alimentação 
Saudável nas Escolas), com as ciências humanas (Teatro e Justiça Social) e as 
tecnológicas (Tecnologias da Informação e Comunicação), as quais foram os 
três elementos fundamentais para a criação deste projeto de ensino.

O primeiro deles, a alimentação saudável, é um dos pilares da promoção 
da saúde, e nesse contexto, a escola é o cenário perfeito e fundamental na 
“Promoção da Alimentação Saudável” (BRASIL, 2004), visto que é um ambiente 
de reflexividade e de desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, espaço 
este enaltecido pela portaria interministerial 1010 (Ministérios da Saúde e 
da Educação), o qual oferece as diretrizes para a Promoção da Alimentação 
Saudável nas Escolas – PASE (BRASIL, 2006). Entretanto, esse trabalho 
constitui grandes desafios para os nutricionistas e ainda maiores para aqueles 
que estão formando esses futuros profissionais nas universidades, por tratar-se 
de uma atividade que exige e associa: criatividade, habilidades de comunicação 
(verbal/não verbal, real/virtual) e capacidade de trabalhar em equipe. Para isso, 
os profissionais devem ser capazes de sair do “campo” de conhecimento 
específico e realizar atividades articuladas coletivamente que contemplem não 
exclusivamente a Nutrição, mas também a Educação, a Cultura e a Sociedade.

A incitação de ir além das delimitações do “campo de conhecimento”, 
desvinculando-se do modelo biomédico-nutricional, proporcionou que o teatro 
conviesse como segundo elemento para se pensar a Educação dentro da PASE. 
O teatro-encontro tornou-se, então, a base para a criação do projeto. A ideia 
criada por Laura Presa, atriz e educadora social espanhola, caracteriza-se como 
uma forma de atuação cênica cuja intenção é utilizar o teatro para educar para 
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o diálogo transformador e para a resolução de conflitos sociais. Isso ocorre por 
meio da criação de uma história curta que será contada/encenada expressando 
um conflito social a um indivíduo ou a um pequeno grupo. Esse relato deve 
preferencialmente ser mediado por um objeto e finalizar com interrogantes a 
serem dialogados com os ouvintes. O teatro-encontro teve como forte inspiração 
o teatro social de Augusto Boal e a pedagogia freireana. Outro aspecto importante 
é a preocupação com as questões de Justiça Social que esta forma de teatro 
se dedica a “dialogar”, podendo ser este diálogo plural dos problemas sociais 
enfrentados e a reflexividade frente à fonte dos problemas, um modelo a se 
pensar os próprios problemas de saúde, evidenciando que a vontade política é 
a chave para resolução dos problemas sociais – como os alimentares –, sendo 
imprescindível a pressão e a participação popular nesse processo.

O último elemento acolhido foi a utilização das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) que seria uma possibilidade de aproximação do espaço virtual 
com o diálogo em torno da saúde, da nutrição e da educação, compondo a sua 
utilização uma estratégia não só para melhoria da experiência de aprendizagem 
e auxílio da redução do abandono escolar, mas também para preparação dos 
jovens para o mundo do trabalho (UNESCO, 2012, p. 29).

Esses três elementos, aglutinados, originaram a ideia do Videoencontro, 
que é caracterizado pela criação de uma história encenada (criada pela própria 
pessoa ou reelaborada a partir de uma história já existente) e videogravado, que 
serve como base para se fomentar discussões sobre aspectos relacionados à 
Educação Alimentar e Nutricional e Justiça Social, no contexto da Promoção da 
Alimentação Saudável nas Escolas.

O presente trabalho reflete o relato desta experimentação pedagógica 
vivenciada pelos monitores e docentes da disciplina de EAN no projeto de 
iniciação à docência Videoencontro. Objetivamos apresentar as estratégias de 
expressão e criação utilizadas ao longo do componente curricular e estabelecer 
reflexões sobre a educação e a formação de estudantes e profissionais que 
atuarão como educadores em saúde.
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Materiais e métodos

Trata-se de um relato de experiência inspirado a partir da vivência na disciplina de 
Educação Alimentar e Nutricional, dentro do Projeto Videoencontro: cultura, pesquisa, 
educação e Justiça Social na Promoção da Alimentação saudável nas Escolas, cujos 
elementos norteadores foram as ideias de transdisciplinaridade e complexidade da 
Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas, do teatro-encontro, da Justiça 
Social e das TIC, imprescindíveis para a elaboração da metodologia do projeto. Esta 
consistiu-se inicialmente na utilização do “videoencontro”, que visou integrar as TIC 
e o teatro-encontro, além da ideia de Justiça Social. 

Inicialmente, foram apresentados aos alunos da disciplina de EAN esses 
conceitos, para que pudessem se inteirar a respeito destes e compreendê-los. 
Posteriormente, realizaram-se jogos-teatrais para ampliar as habilidades criativas, 
sendo um deles o jogo do teatro-imagem, que consistia na escolha de uma entre 
várias imagens apresentadas, cujas figuras representavam elementos artístico-
culturais imagéticos que expressavam conflitos relacionados ao tema Justiça Social. 

A partir disso, os discentes escolhiam uma imagem que representasse o conflito 
social que desejavam abordar e organizavam-se para criar uma história. Aqueles 
que optavam por não criar poderiam escolher histórias já existentes e adaptá-las 
para utilização no projeto. Em seguida, ainda nesta fase, ocorreu a escolha de um 
objeto metafórico (qualquer objeto como: espelho, lápis, livro etc.), o qual deveria 
ser utilizado durante a história e que serviu como base para sua escrita e adaptação. 

Em seguida, eram apresentadas as Tecnologias de Informação e Comunicação, 
voltadas para a produção de vídeos, os quais poderiam ser capturados por qualquer 
tipo de câmera, profissional ou não. Professores e monitores das disciplinas 
elucidaram tais tecnologias e auxiliaram os discentes quanto ao uso das TIC para 
a preparação, gravação e produção da mídia que seria produzida. Destaca-se que 
essa encenação poderia incluir a atuação dos discentes, a técnica de stop motion, 
a utilização de imagens subsequentes ou de objetos para compor a história. Tal 
procedimento era determinado pelos criadores dos vídeos. 

Por fim, quando os materiais audiovisuais foram finalizados, houve a socialização 
desses com todos os discentes, docentes e monitores, a fim de promover discussões 
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e reflexões acerca dos conflitos sociais apresentados e sobre a utilização das 
Tecnologias da Informação e Comunicação explicitada nos vídeos.

Resultados e discussão

O desafio de educar: monitores e docentes na Educação Alimentar e Nutricio-
nal

A execução do projeto de ensino foi um dos desafios enfrentados pelos 
docentes e monitores da disciplina, uma vez que a mudança de atitude e a 
criação de “ideias arejadas” por novos conhecimentos e saberes é sempre um 
caminho difícil de ser trilhado; neste projeto não foi diferente. Voltados para 
uma educação tradicional, o alunado e nós, monitores e docentes, sentimos os 
entraves criativos – produção de histórias, contato com as formas de expressão 
artísticas – e de estranhamento durante sua execução, reflexo do processo 
histórico, cultural e social dos procedimentos acadêmicos inspirados nos 
princípios positivistas da ciência moderna, evidenciando-se necessário reavaliar 
e romper com a visão de ensino tecnicista e alienante (CYRINO; PEREIRA, 2004).

No entanto, mesmo que os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem 
não consigam atender muitas das necessidades dos estudantes, nem contribuir 
eficazmente para a formação crítica dos profissionais, esses ainda são vistos 
como os mais cômodos modelos de ensino pela majoritária parte dos docentes 
e discentes.

É importante ressaltar que essas dificuldades causadas pelas novas 
propostas pedagógicas são reflexos da problematização do novo, como bem 
definiu Krastrup (2001, p. 17): “Não se trata de mera ignorância, mas de 
estranhamento e tensão entre o saber anterior e a experiência presente”. E é 
este estranhamento o responsável por tornar estudantes e educadores sensíveis 
a aspectos que antes eram despercebidos. 

Neste sentido, nós, docentes e monitores, precisamos ser constantemente 
desafiados ao novo e ao enfrentamento da aceitação dos alunos em participarem 
de aventuras pedagógicas e metodologias diferenciadas. Já que é função do 
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educador contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades na 
formação de nutricionistas capazes de criar e aplicar métodos e técnicas de 
ensino diferenciadas, visando uma formação crítico-reflexiva. 

É este “movimento inovador” o responsável pelas mudanças e transformações 
sociais, o qual mostra que mesmo ocorrendo no âmbito microinstitucional 
pode ser tão importante quanto o movimento do todo institucional (CYRINO; 
PEREIRA, 2004), pois pode ocorrer “uma síntese (dialética) entre as condições 
objetivas institucionais e o surgimento dos interesses de mudança individuais” 
(LEITE, 1999). Desta maneira, as estruturas cristalizadas e o modelo de ensino 
tradicional não são mais vistos como um caminho para se formar profissionais 
de saúde com competências que lhes permitam recuperar a dimensão essencial 
do cuidado: a relação entre humanos e as questões de subjetividade dos sujeitos; 
cabendo aos professores o desafio de educar para transformar.

O desafio de criar e contar: monitores e discentes na Promoção da Alimenta-
ção Saudável nas Escolas

A importância deste projeto reside na oportunidade de transgredir as fronteiras 
epistemológicas das disciplinas, viabilizando “uma visão mais significativa do 
conhecimento e da vida” (SANTOS, 2008). É esta aposta na ideia de que os 
estudantes devem aprender a transitar reciprocamente em sua área de origem 
e na área dos parceiros, cunhando uma “circunstância paradigmática”, que 
permite a geração de novos dispositivos no enfrentamento dos problemas 
vivenciados.

Foram as dificuldades do alunado de expressar em EAN a criatividade, em 
especial para conceber situações educativas lúdicas e menos verticalizadas, que 
permitiram com que a aplicação das TIC e das experiências do teatro-encontro 
ocasionassem experiências que transgrediram as fronteiras da educação formal, 
sendo possível a ampliação do conhecimento da cultura geral e do contato com 
as “humanidades”, tão fragilizados pelas metodologias utilizadas.

Ademais, houve o fortalecimento da dialogicidade para resolução de 
conflitos e a construção da noção de Justiça Social, uma vez que ao se trabalhar 
com a construção de histórias com temas relacionados à justiça social foi 
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possível refletir em torno deste conceito e buscar “soluções” para os conflitos 
apresentados. Nesse sentido, Cunha et al. (2001, p. 44) assinalaram que 
experiências inovadoras no limite de uma disciplina ou entre disciplinas de um 
mesmo curso podem contribuir para a “ruptura com o paradigma dominante, 
fazendo avançar em diferentes âmbitos [...]”, como no universitário.

Assim, com a utilização do Teatro foi possível melhorar a interação 
necessária ao acolhimento, no qual o caráter humano prevalece sobre o técnico 
e, consonantemente, com o exercício das TIC foi possível aprimorar a linguagem 
oral dos discentes. Essas questões permitiram aos alunos menos comunicativos 
o enfrentamento das dificuldades de comunicação e interação interpessoal com 
pessoas de origens sociais distintas e entre os próprios colegas. Enfatiza-se que 
as habilidades e competências proporcionadas a partir do uso das TIC também 
estimulam o surgimento de discentes e profissionais capazes de atuar mais 
plenamente e com autonomia, visto que tais tecnologias englobam e concedem 
instrumentos que facilitam o processo de aprendizagem e de formação. 

Em se tratando das atividades desenvolvidas pelos monitores do projeto, 
estas representaram relevante contribuição para o enfretamento das principais 
dificuldades encontradas pelos alunos: a falta de habilidade para criar histórias 
e trabalhar com as tecnologias de comunicação e informação. Os monitores 
tiveram a oportunidade de desenvolver estas habilidades e competências e 
puderam compartilhá-las, apoiando os estudantes nas elaborações das histórias 
e dos vídeos criados. Além disso, ressalta-se o fortalecimento da capacidade do 
trabalho em equipe, tendo em vista que o projeto foi marcado pela existência de 
grupos, temas e procedimentos diversificados. 

De acordo com Perrenoud (2002, p. 57), “os sistemas educacionais devem 
aplicar estratégias de inovação que permitam lidar com os problemas não 
resolvidos, aprender com a experiência e compartilhar saberes”. Foi nesse espírito 
que tecemos esse projeto de ensino, no compromisso de que as atividades 
vivenciadas pudessem ampliar as potencialidades de resolução de problemas 
complexos – como é o caso da adoção de práticas alimentares saudáveis e da 
resistência ao novo e diferente –, e que efetivamente não têm sido solucionados 
pelas limitações impostas pela simplificação, redução, fragmentação e disjunção 
dos conhecimentos. E neste desafio de criar novas metodologias e de contar as 
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experiências vivenciadas, seja na promoção da Alimentação Saudável ou em 
qualquer área do conhecimento, que transgredimos as fronteiras da educação.

Considerações finais

Acreditamos que a utilização de novas experiências pedagógicas, mesmo que 
aparentemente solitárias, podem criar um ambiente fértil para a disseminação de 
novas ideias, a construção de espaços mais propícios ao diálogo e para a resolução 
dos problemas enfrentados pela sociedade. Essas experiências favorecem a 
ruptura com o modelo tradicional de ensino e são capazes de levar a mudanças 
mais amplas, sejam no âmbito microinstitucional ou no todo institucional.

Mesmo alcançando os objetivos que nos propusemos, desenvolvendo 
competências e habilidades fundamentais na formação de nutricionistas que 
pensam a educação como prática criativa, ainda devemos avançar sobre outras 
questões, como a de tornar a educação uma prática emancipatória para buscarmos 
uma sociedade melhor, mais justa e mais humana. Esse desafio ainda continua.
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Resumo 

Os projetos de ensino, como a monitoria, visam, entre outros objetivos, 
assessorar os alunos a fim de que estes assimilem os conteúdos ministrados 
pelos professores. Para tanto, o monitor desenvolve atividades acadêmicas em 
sala de aula, laboratório e cenários reais de práticas sob supervisão docente. 
Nesse contexto, o presente trabalho objetiva descrever a experiência de alunas 
do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/
UFRN), como monitoras do componente de Semiologia e Semiotécnica da 
Enfermagem, cujas atividades foram realizadas também dentro da Clínica 
Escola de Enfermagem da instituição. A monitoria contribuiu para despertar nas 
monitoras o interesse pela carreira docente, na medida em que colaborou com 
a aproximação do fazer docente e o fortalecimento do vínculo docente-discente-
comunidade.
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Introdução

O projeto de monitoria Educador e Educando: promovendo qualidade no ensino 
de Enfermagem da FACISA/UFRN, iniciado em 2010 com outro título, tem como 
objetivo geral contribuir para a formação de um enfermeiro crítico, reflexivo, 
questionador e criativo, capaz de aprender a aprender e ter responsabilidade 
e compromisso com a sua educação e das futuras gerações de profissionais. 
Desse modo, o aluno-monitor é estimulado a desenvolver habilidades requeridas 
pelo enfermeiro, como capacidade de relacionar-se com outras pessoas, 
comportamento proativo e flexível para, neste caso, assessorar os alunos que 
apresentam um ritmo e tempo de aprendizagem diferentes.

O projeto tem suas atividades desenvolvidas nos componentes curriculares de 
Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem e Atenção Básica e Saúde da Família. 
No que se refere ao primeiro componente, o aluno tem o contato inicial com o 
tronco profissional do curso, assim aprende os fundamentos éticos e científicos 
da profissão. No segundo, em linhas gerais, ele aplica esses fundamentos na 
assistência de Enfermagem ao paciente nos diferentes ciclos de vida, articulando 
com os conhecimentos anteriores dos componentes das Ciências Biológicas, 
Humanas e Sociais.

Na visão de Haag et al. (2008, p. 2016), “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.” Além 
disso, a monitoria ajuda a fixar o conteúdo, sobretudo, o prático vivenciado no 
Laboratório de Habilidades em Enfermagem e possibilita o contato do aluno-
monitor com a docência, ampliando seu leque de opções profissionais.

A monitoria é desenvolvida fora dos horários de aula e sem a presença do 
professor; esse encontro pode ocorrer de forma individual ou em grupo, essas 
duas formas deixam o aluno mais tranquilo para esclarecer as dúvidas e se situar 
ante as exigências do componente curricular (KESSLLER; ERDTMANN, 2013).

No processo ensino-aprendizagem, o monitor é um elemento dinamizador. É 
um facilitador e mediador da aprendizagem de outro aluno. Ele interage e forma 
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vínculos com colegas e professores (SCHMITT et al., 2013). Ademais, o monitor, 
por ser ainda aluno, mostra ao professor como melhor se aprende.

Para Assis et al apud Matoso (2014, p. 78), “o aluno monitor experimenta, em 
seu trabalho docente, de forma amadora, os primeiros júbilos e contratempos da 
profissão de professor universitário. ”

Nesse sentido, este estudo objetiva relatar a experiência vivenciada por alunas-
monitoras, do 7º período do Curso de Enfermagem, no componente curricular de 
Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem, que também acontece em cenários 
reais de práticas, particularmente, na Clínica Escola de Enfermagem, da Faculdade 
de Ciências da Saúde do Trairi/Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(FACISA/UFRN). 

Apresentando a Clínica Escola de Enfermagem da FACISA/UFRN: lócus de 
ensino, pesquisa e extensão na região do Trairi

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

As atividades das monitoras na Clínica Escola de Enfermagem da FACISA/UFRN 
ocorreram no período de 28 de abril a 28 de maio de 2015 para o componente 
de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem. O público-alvo da Clínica neste 
momento foi composto por crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A Clínica Escola de Enfermagem está, atualmente, instalada no bairro do 
Paraíso, o mais carente e populoso da cidade de Santa Cruz/RN. Implantada 
desde 2011 em um espaço cedido pela prefeitura dentro do SCFV, é fruto do 
projeto de extensão intitulado Salvando Vidas com Educação: promovendo ações 
de educação em saúde para crianças, adolescentes e idosos na cidade de Santa 
Cruz/RN.

Desde então, a Clínica Escola de Enfermagem passou a compor o campo de 
práticas dos alunos da FACISA/UFRN nos componentes curriculares Semiologia e 
Semiotécnica da Enfermagem (1º semestre) e Atenção Básica e Saúde da Família 
(2º semestre) como laboratório de conhecimento cotidiano do processo saúde-
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doença para alunos e professores, o que fortalece o primeiro tripé da universidade 
– o ensino. Ressalta-se que a vivência em cenários reais para estes componentes 
possibilita uma maior aproximação com a realidade comunitária e, por conseguinte, 
com as necessidades sociais. 

Incorporando-se as ações da Clínica, em 2014, foram acrescentadas atividades 
voltadas para a Saúde Sexual e Reprodutiva da Mulher por meio do projeto de 
extensão Atenção Integral à Saúde da Mulher: ações de promoção da saúde, 
prevenção de agravos e educação em saúde no município de Santa Cruz/RN. 
As atividades de extensão e de ensino se agregam e se articulam nesse espaço 
de formação, singular, para os alunos com a imersão na realidade local, melhor 
compreensão dos determinantes sociais da saúde e possibilidade de realização 
da clínica ampliada.

Dentre as ações desenvolvidas na Clínica estão:

1) Ações educativas em saúde no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, escolas, creches, e outras instituições do município, sobre temas em 
saúde mais presentes no cotidiano, buscando a promoção da saúde e a prevenção 
de doenças; sendo para crianças: higiene corporal e bucal, enteroparasitoses, 
desnutrição, obesidade, infecções respiratórias/cutâneas/gastrintestinais, 
desidratação, entre outros. Para adolescentes: doenças ou riscos ligados à 
vulnerabilidade, transtornos psíquicos mais comuns como depressão e ansiedade, 
uso de drogas, álcool, gravidez na adolescência, violência, prostituição, modificações 
corporais de meninos e meninas, entre outros. Para a população idosa: qualidade 
de vida, prevenção e controle da hipertensão arterial e diabetes mellitus, Mal de 
Alzheimer, depressão e outras doenças mentais, riscos de violência e exposição a 
situações de vulnerabilidade. 
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2) Consulta de Enfermagem, compreendendo anamnese e exame físico cefalocaudal, 
sendo, a partir disso, solicitados exames laboratoriais ou de imagem e ofertados, 
posteriormente, conduta terapêutica e tratamentos ambulatoriais. Vale destacar que 
as Consultas de Enfermagem são realizadas pela equipe (bolsistas, voluntários e 
professores) dos dois projetos de extensão e alunos matriculados nos componentes 
curriculares supracitados, com apoio das monitoras e que, atualmente, os projetos e 
a Clínica trabalham em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, Assistência 
Social e Educação.

Figura 1 – Assistência à Saúde da Mulher na Clínica Escola de Enfermagem da FACISA/
UFRN.

Fonte: Profa. Daísy Vieira de Araújo, Clínica Escola (2015).
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3) Tratamentos ambulatoriais são realizados de acordo com as necessidades 
e o surgimento das infecções como enteroparasitoses, pediculoses, infecções 
bacterianas e fúngicas da pele, doenças sexualmente transmissíveis, corrimento 
vaginal.

Figura 2 – Tratamento de enteroparasitoses no Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos.

Fonte: Profa. Fábia Barbosa, Clínica Escola (2015).

4) Ações coletivas são realizadas frequentemente pelos integrantes dos projetos, 
visto que são intervenções que necessitam de uma maior periodicidade, para 
que assim as crianças e adolescentes entendam a necessidade e a importância 
de tornar rotina hábitos saudáveis de vida. Dentre essas ações estão o corte das 
unhas, lavagem das mãos, banhos de aspersão, lavagem dos cabelos e retirada de 
pedículos, sendo realizada também a educação em saúde em pequenos grupos, 
que se mostra de muita relevância para que possam compreender a necessidade da 
ação e os benefícios para sua saúde.
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Figura 3 – Ação coletiva de limpeza e corte de unhas no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos.

Fonte: Profa. Fábia Barbosa, Clínica Escola (2015).
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5) Realização de visitas domiciliares, destarte a realização de visitas domiciliares 
para famílias que se encontram em vulnerabilidade social, a fim de acompanhar 
e supervisionar esse indivíduo ou familiar em situação de risco. Para tanto, foi 
realizada ainda a elaboração do mapeamento do bairro do Paraíso, a partir dos dados 
disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), observando 
os setores que compreendem o bairro por completo, as Unidades Básicas de Saúde, 
os mapas das ruas adscritas, e o levantamento na Secretaria de Assistência Social 
de Santa Cruz, a partir do cadastro do programa “bolsa família”, sendo uma variável 
usada para filtrar famílias com carência socioeconômica, conferindo a atenção 
específica, identificando os problemas persistentes e atuando na erradicação e 
minimização dos prováveis problemas comuns as famílias assistidas, ressalta-se 
ainda que essa proposta de acolhimento e aproximação permitirá que os alunos 
mantenham um trabalho educativo pautado na vigilância social e em saúde.

No âmbito das atividades de pesquisa, Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e 
outras produções científicas têm sido realizados na Clínica Escola de Enfermagem e 
divulgados em eventos científicos e periódicos nacionais e internacionais indexados

Relatando a experiência das alunas-monitoras na Clínica 
Escola de Enfermagem da FACISA/UFRN

As monitoras atuaram junto aos professores na Clínica Escola para auxiliar no 
acompanhamento e orientação dos alunos do 4° período, à época cursavam o 
componente de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem, desde a organização 
do ambiente até as condutas tomadas em relação à promoção da saúde e prevenção 
de agravos. Nisto, consistiu em manter um ambiente propício para o acolhimento 
dos pacientes que ali eram atendidos, proporcionando conforto e tranquilidade no 
momento da consulta.

Somou-se a estas ações a organização do trabalho, quanto à leitura dos registros 
anteriores, ocorrências diárias e notificações. As monitoras, neste momento que 
antecedia o contato direto com os pacientes, contribuíram com o professor para 
a execução correta do processo de trabalho do enfermeiro, orientação dos alunos 
quanto às atividades gerenciais do enfermeiro e, desse modo, passaram a incorporar 
o fazer docente e da própria profissão.
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Destaca-se, desse modo, um dos quatro pilares da Educação, o aprender a 
conhecer. Segundo Delors e Eufrazio (2003, p. 12), “o processo de aprendizagem do 
conhecimento nunca está acabado, e pode enriquecer-se com qualquer experiência. 
Neste sentido, liga-se cada vez mais à experiência do trabalho, à medida que este se 
torna menos rotineiro.”

Quando da realização das consultas, foi possível que as monitoras prestassem 
auxílio aos alunos e aos professores no momento da anamnese, etapa em que 
são colhidos os dados de identificação do paciente, queixas, históricos pessoais, 
familiares, cirúrgicos. As monitoras seguiram com os alunos e professores na 
segunda etapa da consulta, mediante a autorização do paciente de permitir mais 
outra pessoa na sala de exames, pois neste momento realiza-se o exame físico 
cefalocaudal, e depois a consulta é concluída com a avaliação da história do 
paciente, dos achados clínicos, de exames anteriores ou solicitação de novos 
exames laboratoriais ou de imagem e, se necessário, realização de encaminhamento 
e prescrição de medicamentos.

Em todas essas etapas as monitoras seguiram assessorando os alunos e 
interagindo com os pacientes e os professores. Assim, a monitoria proporcionou 
o primeiro contato das alunas com a docência e estimulou o estabelecimento de 
um bom relacionamento interpessoal (JERONYMO; LIMA; SCIO, 2014) entre os 
envolvidos, destacando-se, portanto, um segundo pilar da Educação, o aprender 
a viver juntos, que segundo Delors e Eufrazio (2003) a descoberta do outro passa, 
necessariamente, pela descoberta de si mesmo.

A inserção das monitoras nos cenários reais de práticas, além das atividades 
que eram desenvolvidas no Laboratório de Habilidades em Enfermagem e em sala 
de aula, contribuiu para estabelecer um vínculo de confiança com os alunos e 
professores e proporcionou o crescimento intelectual dessas aprendizes, dada a 
necessidade de revisão dos conteúdos estudados.

Conforme Ayres (2015), tem-se uma forte tendência a separar, em nosso 
imaginário, o saber do fazer, teoria de um lado, prática do outro, e quase sempre 
atribuindo à teoria uma posição superior em relação à prática. Em contrapartida, 
acompanhar os alunos em cenários reais de prática possibilitou a articulação 
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da teoria e prática, resultando em aquisição de segurança pelas monitoras no 
assessoramento das atividades desenvolvidas pelos alunos.

Dentro desse contexto e cenário de ensino e aprendizagem, destaca-se outro 
pilar da Educação, o aprender a fazer, que, segundo Delors e Eufrazio (2003), está 
relacionado em como ensinar o aluno a pôr em prática os seus conhecimentos, como 
consequência, as aprendizagens devem evoluir e não podem ser mais consideradas 
como simples transmissão de práticas mais ou menos rotineiras. Com isso, busca-
se sempre uma construção mútua de conhecimentos entre os envolvidos.

Um dos maiores desafios da monitoria era tornar as atividades dinâmicas e 
atraentes para os alunos, de modo que eles fossem assíduos nessas atividades 
extrassala e não obrigatórias. Para tanto, foram realizadas gincanas do conhecimento 
com os conteúdos do referido componente curricular, simulados de prova prática e 
momento de relaxamento antes das avaliações. Essas atividades eram executadas, 
na sua maioria, no Laboratório de Habilidades de Enfermagem, com isso era possível 
apreender o conteúdo teórico-prático e preparar-se para a atuação na Clínica Escola 
de Enfermagem.

Figura 4 – Aula prática de cateterismo vesical no Laboratório de Habilidades em 
Enfermagem.

Fonte: Autoria própria (2014).
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Destarte, foi notório que a presença das monitoras nos cenários reais de práticas, 
particularmente, na Clínica Escola de Enfermagem, contribuiu para que os alunos se 
sentissem mais seguros, tendo em vista que ambos ainda estavam em processo de 
formação e se tornavam cúmplices em relação ao aprendizado teórico-prático.

Quanto a vivenciar na academia, a experiência de atuar como participante na 
construção da formação profissional de outros alunos, sendo monitoras, o projeto 
nos oportunizou crescimento pessoal e intelectual, bem como estímulo para pensar 
a docência como algo possível e a assistência de Enfermagem como algo dinâmico, 
criativo, sistematizado e, sobretudo, humano, feito de pessoas para outras pessoas.

Assim, o projeto de monitoria contemplou o quarto pilar da Educação, o aprender 
a ser, na medida em que conferiu às participantes “a liberdade de pensamento, 
discernimento, sentimentos e imaginação de que necessitam para desenvolver os 
seus talentos e permanecerem, tanto quanto possível, donas do seu próprio destino” 
(DELORS; EUFRAZIO, 2003, p. 14)

Considerações finais

A monitoria contribuiu para despertar nas alunas-monitoras o interesse pela 
carreira docente, na medida em que aproximou o fazer docente da realidade delas. 
Fortaleceu o vínculo docente-discente-comunidade, consolidou a escolha profissional 
pela Enfermagem, dada a diversidade de situações que foram vivenciadas na Clínica 
Escola e a história de vida de cada paciente.

Outrossim, vivenciar a monitoria no cenário de prática, como a Clínica Escola de 
Enfermagem, aproxima alunos e monitores do cotidiano das pessoas, das situações 
sociais outrora discutidas em sala de aula e, apesar de tantas iniquidades, diferenças 
de gênero, econômicas e sociais, essa vivência nos torna mais sensíveis a dor do 
outro, responsáveis e comprometidos com a mudança da realidade.
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Resumo

A disciplina de Endocrinologia constatou uma deficiência referente à execução 
do exame do pé diabético. Desenvolveu-se, então, um projeto no qual monitores 
realizam atividades de ensino com estudantes da disciplina. Assim, o objetivo 
desse estudo foi avaliar o aproveitamento dessas atividades. Para tanto, aplicou-
se um questionário no início e final do semestre com os alunos da disciplina. 
Um total de 31 alunos responderam ao questionário e tais resultados foram 
analisados. Os resultados iniciais mostraram que 22,7% realizaram o exame 
do pé e 22,7% sentiam-se capacitados para executá-lo. Ao final, 93,5% haviam 
realizado o exame e 93,5% sentiam-se capacitados em fazê-lo. Tal relação mostra 
a importância da aproximação do estudante à prática médica como um momento 
privilegiado de formação profissional, na qual diferentes formas de aprendizagens 
são construídas e partilhadas. Diante dos resultados expostos, concluímos que 
as práticas supervisionadas apresentaram impacto positivo no conhecimento 
adquirido pelos discentes.
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Introdução

Com a elaboração de novas diretrizes curriculares dos cursos de medicina em 
meados da década passada, sobretudo, com a criação dos projetos Promed e Pró-
Saúde do Ministério da Saúde, surgiu um novo paradigma na formação do médico 
com maior ênfase numa formação ética, generalista, crítica, humanista e reflexiva, 
capaz de responder às necessidades de promoção, prevenção, recuperação, 
reabilitação da saúde da população e com uma visão integral dos problemas de 
saúde do ser humano (BATISTA; BATISTA, 2008). Como egresso, cabe ao médico 
ser capaz de tomar decisões, ter espírito de liderança, se comunicar adequadamente 
com sua equipe multiprofissional, administrar e gerenciar a força de trabalho, os 
recursos, materiais, a informação e aprender continuamente (BATISTA; BATISTA, 
2008). Diante de todos os avanços nas tecnologias envolvidas na prática clínica, 
juntamente com uma sociedade cada vez mais com acesso à informação, é evidente 
que o profissional da saúde esteja progressivamente mais exigido a fornecer uma 
atenção à saúde de melhor qualidade.

Além disso, essas modificações estruturais no ensino médico visam também o 
desenvolvimento e aprimoramento de capacidades e habilidades dos estudantes de 
medicina no que se refere à prática médica, aliando então os três eixos norteadores 
na sua formação acadêmica: orientação teórica, abordagem pedagógica e cenários 
de práticas (BRASIL, 2014).

No entanto, mesmo com essas modificações descritas, o estudante de medicina 
finaliza a graduação ainda com deficiências no campo teórico e prático. Uma das 
mais impactantes deficiências dos egressos é relativa ao cuidado e manejo do 
paciente portador de Diabetes Mellitus (DM), sobretudo, no que se refere ao exame 
do pé diabético, o qual é essencial para o diagnóstico precoce de tal complicação 
(BRASIL, 2013).

O DM é um transtorno metabólico, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios 
no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos 
da secreção e/ou da ação da insulina. O DM vem aumentando sua importância 
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pela sua crescente prevalência e habitualmente está associado à dislipidemia, à 
hipertensão arterial e à disfunção endotelial. É um problema de saúde considerado 
Condição Sensível à Atenção Primária, ou seja, evidências demonstram que o bom 
manejo desse problema ainda na Atenção Básica evita hospitalizações e mortes 
por complicações cardiovasculares e cerebrovasculares (BRASIL, 2013).

 A quantidade de pessoas acometidas pelo DM está aumentando 
mundialmente, isso deve-se ao crescimento e envelhecimento populacional, à 
maior urbanização, à crescente prevalência de obesidade e sedentarismo, bem 
como da maior sobrevida de pacientes com DM, que devido à sua natureza 
crônica, à gravidade das complicações e aos meios necessários para controlar 
essas complicações, o DM torna-se uma doença muito onerosa não apenas para 
os indivíduos afetados e suas famílias, mas também para o sistema de saúde 
(DIRETRIZES..., 2014). Estudos internacionais sugerem que o custo dos cuidados 
relacionados ao diabetes é cerca de duas a três vezes superior aos dispensados 
a pacientes não diabéticos e está diretamente relacionado com a ocorrência de 
complicações crônicas (BRASIL, 2013).

 Dentre as possíveis complicações do DM, o pé diabético gera um 
importante impacto socioeconômico: a cada minuto, ocorrem duas amputações 
em todo o mundo decorrentes do DM. Além disso, o pé diabético é uma das 
causas mais comuns de internações hospitalares prolongadas, ocupando grande 
quantidade de leitos hospitalares em emergências e enfermarias. Essa situação 
torna-se agravada pelo baixo nível de treinamento de profissionais em relação a pé 
diabético, o que acarreta em diagnóstico tardio, amputações malconduzidas, baixa 
resolução e realização de revascularizações (DIRETRIZES..., 2014). Ressalta-se 
também que o manejo clínico inadequado de uma complicação crônica e com uma 
elevada morbimortalidade, como é o caso da diabetes e o pé diabético, acabam 
por não apenas acarretar danos ao paciente, como também um prejuízo coletivo, 
uma vez que há aumento nos custos e, assim, comprometendo ainda mais os já 
escassos recursos disponibilizados para o nosso Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, dada a importância desse tema na prática clínica do médico 
generalista, a disciplina de Doenças do Aparelho Endócrino (endocrinologia) 
constatou uma deficiência referente ao exame físico do paciente diabético, mais 
especificamente, em relação ao exame técnico-instrumental do pé diabético, 
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parte imprescindível no exame clínico de qualquer paciente acometido por essa 
enfermidade.

Nesse contexto foi desenvolvido um projeto onde monitores, selecionados, 
realizam atividades de ensino com os estudantes recém-ingressos na disciplina, 
incluindo a abordagem do exame do pé diabético. Para isso, professores e 
monitores promovem aulas práticas semanais com pacientes diabéticos e reforçam 
em pormenores o roteiro do exame físico específico desse paciente, com o objetivo 
de melhorar o aproveitamento nas aulas práticas. Constatou-se a necessidade 
de observar o impacto dessa atividade entre os alunos para direcionar possíveis 
ajustes das atividades.

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o aproveitamento das 
aulas práticas auxiliadas por monitores, no ambulatório de endocrinologia do 
Hospital Universitário Onofre Lopes, no que se refere ao exame do pé diabético.

Materiais e métodos

Foram convidados os alunos do quinto período do curso de medicina, 
matriculados na turma 2015.2, da disciplina de Doenças do Sistema Endócrino 
(endocrinologia). Foi aplicado um questionário específico no início e no final do 
semestre letivo, facultativo e anônimo. Tal questionário foi devidamente elaborado 
pelos monitores em conjunto com os professores da disciplina, contendo seis 
questões com perguntas abertas e fechadas (Sim ou Não) a respeito da realização 
do exame do pé diabético e possíveis relações com a atividade da monitoria. 
Num universo de 39 alunos matriculados na disciplina, 31 deles responderam ao 
questionário. Tais resultados foram analisados e processados no programa Excel 
versão 2010.
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Resultados e discussão

Os resultados iniciais mostraram que, de um total de 31 alunos, todos 
consideram o exame do pé diabético essencial para sua formação acadêmica 
e para o acompanhamento do paciente. É sabido que a prevenção, por meio 
do exame frequente dos pés de pessoas com DM, realizado pelo médico ou 
pela enfermeira da Atenção Básica, é de vital importância para a redução das 
complicações. Há evidências sobre a importância do rastreamento em todas as 
pessoas com diabetes a fim de identificar aquelas com maior risco para ulceração 
nos pés, que podem se beneficiar das intervenções profiláticas, incluindo o 
estímulo ao autocuidado (BRASIL, 2013).

Na metade do semestre, aproximadamente, 90% (28 alunos) observaram 
pelo menos uma vez o exame do pé diabético, sendo que apenas 22,7% (sete 
alunos) realizaram tal exame (Gráfico 1). Tais resultados refletem na quantidade 
de discentes que se sentem capacitados para executar o exame do pé (22,7%). 
Esse baixo índice na realização do exame do pé diabético pelos estudantes vai de 
encontro às competências mínimas exigidas pelas diretrizes curriculares do curso 
(BATISTA; BATISTA, 2008), contribuindo assim para uma formação deficitária 
e, consequentemente, levando a um retardo no diagnóstico de tal complicação 
crônica.
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Gráfico 1 – Cenário do conhecimento dos estudantes no início do semestre acerca do 
exame do pé diabético.

Fonte: Arquivo da Monitoria Acadêmica em Endocrinologia da UFRN.
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Parte dos entrevistados (45,2%) consideraria útil a disponibilidade de horários 
extras para tirar dúvidas e discutir os casos clínicos (Gráfico 2). Um grupo de 
25,8% dos estudantes acha importante uma maior proximidade aluno-monitor 
nas aulas práticas (Gráfico 2). Essa maior proximidade entre as duas partes é 
responsável por gerar uma maior habilidade e capacidade de solucionar dúvidas e 
esclarecimentos, contribuindo assim para a evolução do conhecimento de ambas 
as partes (OLIVEIRA et al., 2008). A visão autoritária, intelectual e soberana do 
professor faz com que haja uma barreira na comunicação direta entre professor e 
aluno, o que é diferente na relação entre monitor e aluno. O monitor torna-se um 
facilitador mais viável e palatável para que os alunos possam desenvolver senso 
crítico. Essa proximidade dos alunos com um monitor é um fator de extrema 
importância, pois atua como um facilitador do canal de comunicação, pois os 
alunos se sentem mais à vontade e melhor representados por alguém que esteja 
próximo à sua vivência. Além disso, a discussão de casos clínicos proporciona 
a ideia da Aprendizagem Baseada em Problemas, ou seja, situações previamente 
elaboradas que buscam desencadear o processo de construção do conhecimento, 
tornando-se, assim, um eixo fundamental para a aprendizagem numa óptica mais 
integradora e articulada (SOUZA, 2015).
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Gráfico 2 – Questionário respondido pelos alunos para sugestão de melhoria da monitoria.

Fonte: Arquivo da Monitoria Acadêmica em Endocrinologia da UFRN.
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Ao final do semestre, quando aplicado o mesmo questionário, todos os alunos 
tinham observado pelo menos uma vez o exame do pé diabético, e 93,5% (29 
alunos) realizaram o exame pelo menos uma vez (Gráfico 3), gerando aumento na 
habilidade de executar o exame do pé, uma vez que 93,5% dos discentes sentiam-
se capacitados a realizá-lo. Tal relação mostra a importância da aproximação 
do estudante à prática médica como um momento privilegiado de formação 
profissional, na qual diferentes formas de aprendizagens são construídas e 
partilhadas, revelando, ainda, que a monitoria é um importante meio acréscimo de 
exposição de conteúdo didático, fazendo o aluno assimilar o conhecimento que 
lhe será exigido nos modelos de avaliação das instituições (SOUZA, 2015).

Gráfico 3 – Capacidade de realizar o exame do pé diabético (Quadro comparativo).
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Fonte: Arquivo da Monitoria Acadêmica em Endocrinologia da UFRN.

Diante desse panorama, a monitoria funciona como um instrumento facilitador 
do processo de aprendizagem, uma vez que o monitor atua como uma extensão 
do professor, portanto muitas questões podem ser resolvidas diretamente com o 
monitor. A falta de tempo e disponibilidade por parte dos professores é um grande 
limitante do processo de aprendizagem, logo o monitor atua ativamente suprindo a 
carência dessa lacuna (SOUZA, 2015). Logo, observamos a importância da atividade 
realizada e dos ajustes elaborados na metodologia e na quantidade de instrumentos, 
visando aumentar o número de alunos contemplados e fortalecer a prática desta 
habilidade.
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Considerações finais 

A avaliação do processo ensino aprendizagem em sua riqueza permite não apenas 
aferir quantitativamente o que foi produzido, como também possibilita refletir sobre os 
meios utilizados e, por conseguinte, definir direcionamentos metodológicos. Nesse 
caso em particular, os resultados serviram de motivação para a continuidade de tal 
investimento metodológico na disciplina. Concluímos que as práticas supervisionadas 
pelos monitores apresentaram impacto positivo no conhecimento adquirido pelos 
discentes, melhorando a prática clínica destes e, consequentemente, diminuindo o 
déficit de conhecimento teórico/prático no diagnóstico precoce do pé diabético.
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Resumo

O Diabetes Mellitus exibe grande prevalência e conduz a importantes 
complicações renais, cardiovasculares e neuropatias, sendo muito comum 
o pé diabético. O objetivo foi unificar orientações de distintas sociedades, 
desenvolvendo habilidades técnicas dos discentes com um constructo unificado, 
embasado em conhecimento científico. O Relato de experiência foi desenvolvido 
pelos monitores de endocrinologia, com os alunos da graduação, criando um 
roteiro sistematizado para o exame do pé diabético. Como resultado, obteve-se 
um roteiro, agregando e sistematizando as diversas recomendações, de forma 
ilustrada e didática. A utilização desse guia viabilizou aos alunos uma abordagem 
sistematizada baseada em evidências. Sua aplicabilidade foi observada durante 
as práticas no atendimento do paciente diabético. A realização e implementação 
do roteiro de práticas representa ferramenta importante no processo de ensino/
aprendizagem. Funciona não apenas como um parâmetro estático mas também 
como instrumento de abordagem integral do paciente, avaliando-o melhor e assim 
influindo no manejo e prognóstico da doença.
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Introdução

Diabetes Mellitus (DM) é um grupo de doenças crônicas metabólicas, cuja 
característica comum é a hiperglicemia. Com alta prevalência no mundo, representa 
um grave problema de saúde pública atual. Além da presença de hiperglicemia, o 
DM está relacionado a complicações macrovasculares e microvasculares. Entre as 
microvasculares, a neuropatia diabética (ND) caracteriza-se por perda progressiva 
das fibras nervosas do sistema nervoso periférico somático e autonômico. A 
disfunção dos nervos periféricos pode ser secundária a outras causas, devendo 
ser excluídas antes da definição de ND, quando o paciente apresenta sintomas 
e/ou sinais neurológicos periféricos. Entre as ND, as mais frequentes são as 
polineuropatias generalizadas simétricas, em especial, a polineuropatia simétrica 
distal (sensitivo-motora) ou polineuropatia diabética (PND).

A prevalência da neuropatia diabética alcança níveis elevado, principalmente 
com a evolução temporal da doença, chegando a frequências de 50%. O diagnóstico 
das formas mais frequentes de neuropatia diabética baseia-se na caracterização 
do quadro clínico com os sintomas e sinais clínicos mais típicos e na realização 
de testes neurológicos. As principais manifestações clínicas de comprometimento 
somático são de dormência ou queimação em membros inferiores, formigamento, 
pontadas, choques, agulhadas em pernas e pés, desconforto ou dor ao toque de 
lençóis e cobertores e queixas de diminuição ou perda de sensibilidade tátil, térmica 
ou dolorosa. Ainda que a predominância de sintomas e sinais se localize nos 
membros inferiores, os membros superiores (mãos e braços) podem também ser 
afetados. Destaca-se também que a ausência de sintomas e sinais de parestesia 
anteriormente mencionada não exclui a neuropatia, pois alguns pacientes evoluem 
direto para a perda total de sensibilidade. 

Os testes neurológicos básicos de rastreio da ND envolvem a avaliação de 
sensibilidade (tátil, dolorosa, profunda), pesquisa de reflexos tendinosos, medidas 
de pressão arterial (deitado e em pé) e de frequência cardíaca.

A prevenção de ulcerações nos pés e de amputações de membros inferiores 
envolve cuidados específicos, com ênfase ao rastreamento de alterações pelos 
testes de sensibilidade. As orientações de prevenção reduzem a frequência, a 
duração de hospitalizações relacionadas ao DM e a incidência de amputações em 
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50%. Isso representa um significativo impacto positivo tanto para os pacientes 
acometidos por esses agravos como para o sistema de saúde.

Além do rastreamento, é essencial o bom controle metabólico dos pacientes 
diabéticos. Atualmente, não há questionamentos de que esse controle feito de 
forma adequada reduz a frequência e a intensidade das complicações crônicas 
inerentes à doença, particularmente as microangiopáticas, conforme se evidenciou 
em importantes estudos prospectivos, os quais envolveram indivíduos diabéticos 
tipo 1 (Diabetes Control and Complications Trial – DCCT) e tipo 2 (UK Prospective 
Diabetes Study – UKPDS). A identificação e classificação do paciente de risco, o 
tratamento precoce e a educação individual, familiar e comunitária, constituem as 
bases sólidas para a prevenção da amputação de membros nessa população. 

Nesse contexto, nosso objetivo foi o de elaboração de um roteiro completo e 
embasado do exame do pé diabético para, concomitantemente, reunir de modo 
sistemático e coerente as principais orientações necessárias para os profissionais 
da área da saúde no atendimento do paciente diabético. A construção do roteiro 
buscou reunir com clareza e ordem os dados de revisão bibliográfica em bases 
de pesquisa como a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes e do Manual da 
Atenção Integrada ao Portador de Pé Diabético, Scopus e UpToDate. 

O objetivo principal foi de facilitar o desenvolvimento de habilidades técnicas dos 
discentes com um constructo unificado, embasado em conhecimento científico, 
para que posteriormente tenham capacidade de utilizá-los em sua prática médica, 
objetivando influir diretamente no prognóstico dos doentes.

Materiais e métodos

Trata-se de um relato de experiência desenvolvido pelos monitores da 
disciplina do curso de Medicina, Doenças do Sistema Endócrino, com os alunos 
da graduação. Em específico, os monitores desenvolveram um roteiro base para 
o exame físico do pé diabético, com o objetivo de facilitar e sistematizar o exame 
e habilitar os discentes para a prática médica. Para isso, a construção do roteiro 
buscou reunir com clareza e ordem as sugestões dos docentes, utilizando dados 
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de revisão bibliográfica em bases de pesquisa como Scopus, UpToDate e a Diretriz 
da Sociedade Brasileira de Diabetes. 

No programa da monitoria, também é da competência dos monitores realizar 
uma atividade teórica, geralmente uma aula por semestre, de duração média de 3 
horas, com aproximadamente 50 alunos, com explanação acerca dos pacientes 
portadores de diabetes. Nela, há discussão sobre as complicações que esses 
pacientes podem sofrer, sendo uma delas o pé diabético. Durante a atividade 
teórica, os alunos são estimulados a ter uma maior atenção aos pés desses 
pacientes, que, se não bem cuidados, podem desenvolver úlceras, infecções, 
necrose e complicações que evoluam para as amputações.

Junto a isso, os monitores realizam atividades práticas, sendo em média 8 
aulas por semestre, de duração aproximada duas horas cada uma, com cerca de 
5 estudantes, durante a consulta médica dos pacientes diabéticos no ambulatório 
de endocrinologia do Hospital Universitário Onofre Lopes. Dentro dessa atividade, 
os alunos são estimulados a examinar o pé dos pacientes de acordo com o roteiro 
desenvolvido pelos monitores da disciplina, de forma que o exame torne-se 
sistematizado e de fácil aplicação.

Assim, num primeiro momento, os monitores realizam o exame do pé diabético 
com os materiais específicos, disponibilizados pelos médicos assistentes do 
ambulatório. São usados palito, pino, monofilamento de 10 g, diapasão 128 Hz 
e martelo neurológico. Em seguida, os alunos examinam o mesmo paciente para 
que desenvolvam habilidade específica e prática correta no ambiente médico.

Resultados e discussão

No processo de formação médica, o conhecimento é adquirido de forma 
contínua por meio de metodologias teóricas e práticas. Durante as aulas práticas, 
o estudante de Medicina tem a oportunidade de aprimorar o aprendizado teórico, 
desenvolver a relação médico paciente e suas habilidades na formulação da 
anamnese e na realização do exame físico.
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Como forma de extensão das atividades curriculares, a atividade de monitoria 
representa outra forma de agregar conhecimento teórico-prático. É um componente 
de formação tanto para os monitores que desenvolvem a atividade quanto para os 
alunos que participam. Na monitoria da disciplina médica Doenças do Sistema 
Endócrino, tradicionalmente, os monitores atuam com a abordagem teórica 
por meio de aulas, com discussão de casos e roteiros de estudos. As práticas 
ocorrem com vivências nos ambulatórios de endocrinologia e com os pacientes 
internados em enfermaria.

Uma habilidade do médico abordada na monitoria é o manejo do paciente 
diabético, o qual está envolto por outras comorbidades e morbidades secundárias 
ao DM, como as complicações microvasculares. A neuropatia diabética é 
uma morbidade avaliada por meio da fundamentação teórica e prática. Isto 
é, complementando a fisiopatologia da ND abordada em aula, os monitores 
desenvolveram um roteiro teórico sobre a abordagem prática do exame do pé 
diabético:

ROTEIRO TEÓRICO-PRÁTICO PARA EXAME DO PÉ DIABÉTICO

O pé diabético é conceituado como infecção, ulceração e/ou destruição de 
tecidos moles associados a alterações neurológicas e vários graus de doença 
arterial periférica (DAP) nos membros inferiores.  

Fatores fisiopatológicos na formação de úlceras do pé diabético: neuropatia 
diabética, principalmente a Polineuropatia simétrica distal; doença arterial periférica.

IMPORTÂNCIA

• 50% das amputações não traumáticas de membros inferiores são 
decorrentes do pé diabético.

• Principal causa de prolongamento do tempo de hospitalização. 

• Taxa de mortalidade em 5 anos após amputação: 39-68%. 
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• É decorrente da polineuropatia periférica na maioria dos casos (cerca de 
85%), mas há também associação com deformidades mecânicas, doença 
vascular periférica, dermatoses, cuidado inadequado com as unhas e 
calçados impróprios.

A avaliação anual requer duas medidas extremamente simples: história clínica 
e exame dos pés, iniciando-se pela remoção de calçados e meias do paciente. A 
perda da sensibilidade protetora (PSP) é o fator-chave para o desenvolvimento de 
ulcerações e maior vulnerabilidade a traumas (como uso de calçados inadequados, 
quedas, corte de unhas errático, caminhar descalço), conferindo um risco sete 
vezes maior. 

INSPEÇÃO 

Verificar: 

• Hidratação e coloração da pele; distribuição dos pelos; calosidades e 
rachaduras. 

• Lesões interdigitais; unhas encravadas e pontiagudas; onicomicoses.

• Ulceração; sinais de infecção.

Figura 1 – Micose interdigital.

Fonte: Drgnu23 (2004) CC 3.0.
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Figura 2 – Ilustração de úlceras neuropáticas.

Fonte: Drgnu23 (2004) CC 3.0.

Figura 3 – Rachaduras.

Fonte: Drgnu23 (2004) CC 3.0.
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Avaliação Biomecânica do Pé

• Observar deambulação do paciente.

• Inspeção dos sapatos.

• Inspeção das deformidades: hálux valgo, cabeças de metatarso 
proeminentes, dedo em martelo, dedo em garra.

PALPAÇÃO

• Temperatura.

• Avaliação vascular: palpação de pulsos tibiais posteriores e pediosos 
(simetria; sincronia; ritmicidade; amplitude).

• Edema.

TESTES ESPECÍFICOS DA NEUROPATIA PERIFÉRICA

1 – Teste do monofilamento: mostrar o instrumento ao paciente e demonstrar 
o que ele vai sentir no braço, orientar para não visualizar o exame. 

Atualmente, recomenda-se testar os quatro pontos abaixo em cada pé (90% 
sensibilidade).
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Fonte: DIRETRIZES... (2015, p. 182).

Figura 4 – Defromidade da Neuropatia Motora - Dedos em Guerra.

Figura 5 – Deformidade da Neuropatia Motora - Dedos Sobrepostos.
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2 – Teste de sensibilidade dolorosa: mostrar o instrumento ao paciente e 
demonstrar o que ele vai sentir no braço, orientar para não visualizar o exame. 
Mesmos pontos de avaliação da sensibilidade cutânea. Diminuição de sensibilidade 
dolorosa (> 4 pontos). 

Fonte: DIRETRIZES... (2015, p. 182).

Figura 6 – Deformidade da Neuropatia Motora - Proeminência da cabeça dos metatarsos 
e dedos em martelo.

Figura 7 – Deformidade da Neuropatia Motora - Proeminência da cabeça dos metatarsos 
com hiperceratose (calo) e hematoma sub-dérmico.
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3 – Teste do diapasão (sensibilidade vibratória): mostrar o instrumento ao 
paciente e demonstrar o que ele vai sentir em uma superfície óssea (esterno, 
clavícula, epicôndilos), orientar para não visualizar o exame. Definir nível 
neurológico. Lembrar de segurar sempre na base do diapasão.

Fonte: : <http://www.medicina.ufmg.br/neuroexame/ExameNormal.php>.  

Acesso em: 27 abr. 2016.

Figura 8 – Sandália de curativo com alívio de pressão no ante-pé. 

Figura 9 – Órteses confeccionadas sob medida. 
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4 – Teste da propriocepção: segurar a falange distal do hálux pela lateral 
(evitar estimular as unhas) e demostrar ao paciente o movimento do hálux para 
cima e para baixo. Pedir para que ele feche os olhos e você movimentará o hálux, 
perguntando se você está movendo para cima ou para baixo.  

Figura 10 – testes. 
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Figura 11 – testes. 

5 – Reflexos tendinosos: aquileu e patelar. Realizam-se o teste com o 
monofilamento 10 g e um teste dos sugeridos: o teste com o monofilamento 
alterado e dois ou mais testes anormais indicam perda da sensibilidade protetora 
e, portanto, risco de ulceração.
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ORIENTAÇÕES AO PACIENTE

• Parar de fumar.

• Cuidado ao cortar as unhas (cortar reto o canto da unha), principalmente 
se o paciente possuir algum defeito de visão.

• Examinar o pé diariamente, incluindo áreas entre os dedos. Se o paciente 
não puder fazer, outra pessoa deverá assumir a função.  

• Lavar os pés regularmente, enxugando cuidadosamente, principalmente 
entre os dedos.  

• Hidratar o pé para prevenir rachaduras, evitando passar o produto entre 
os dedos. 

• Escolher os calçados cuidadosamente. Inspecioná-los diariamente.  

• Não andar descalço, mesmo dentro de casa e informar a ocorrência de 
qualquer lesão.

• Explicar morbimortalidade associada ao pé diabético.

A utilização desse guia permitiu aos alunos uma abordagem sistematizada e 
com embasamento na literatura. Sua aplicabilidade foi observada durante as aulas 
práticas como componente do atendimento do paciente diabético, aprimorando-o 
e permitindo sua avaliação integral.
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Considerações finais

Tomando como base a gravidade e a quantidade de complicações do Diabetes 
Mellitus, é possível vislumbrar a realização e a implementação do roteiro de 
práticas como uma ferramenta importante no processo de ensino/aprendizagem 
da disciplina de endocrinologia dentro da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. A participação dos monitores e da equipe de coordenação da disciplina foi 
de fundamental importância para a coleta de informações, pesquisa nas bases 
científicas, construção e adaptação do roteiro para uso dos acadêmicos da 
disciplina, ofertando meios e facilitando o aprendizado do conteúdo.

Os acadêmicos que participaram desses momentos tiveram a oportunidade de 
entender melhor a patologia, articulando o conhecimento teórico (fisiopatologia da 
doença, mecanismos de lesão macro e microvascular) com a prática, por meio da 
aplicação do roteiro e da solidificação dos conhecimentos adquiridos, refinando e 
incrementando a sua futura prática médica.

Por fim, entender o ensino da Endocrinologia e das complicações da Diabetes 
Mellitus  perpassa também pelo exame do pé diabético. Este deve ser visualizado 
não somente como parâmetros e instrumentos estáticos mas também como um 
instrumento de abordagem integral do paciente e de sua doença, possibilitando 
a melhora clínica de seus sintomas, evitando o aumento de complicações 
relacionadas ao Diabetes Mellitus.
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Resumo

O ensino de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), ministrado no Bacharelado 
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BICT/UFRN), tem por objetivo apresentar 
ao aluno as relações de CTS numa abordagem crítica e interdisciplinar. Em resposta 
aos desafios da disciplina, recentemente foram implementados os grupos de 
estudos (GE). Este trabalho, portanto, tem por objetivo demonstrar e avaliar os GE 
como estratégia pedagógica de ensino e aprendizagem em CTS. Para tal propósito, 
analisa as estratégias de ensino aplicadas, coletadas e avaliadas pela equipe de 
professores e monitores nos GE, que resultaram em dados comparativos sobre 
o aproveitamento e o rendimento dos alunos que participaram dos GE frente aos 
que optaram por não participar. Fundamentados numa visão de educação dialógica 
e interdisciplinar (Freire, Morin, entre outros), conclui que os GE têm se tornado 
uma estratégia pedagógica significativa na melhoria da qualidade do ensino e da 
aprendizagem dos alunos.
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Introdução

O Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BICT) está vinculado 
institucionalmente à Escola de Ciência e Tecnologia (ECT), campus central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com data de criação em 
1º de dezembro de 2008 (Resolução nº 12/2008 CONSUNI). O referido curso 
surge como proposta para unificação de acesso aos cursos de Engenharia, 
proporcionando uma formação interdisciplinar para os seus discentes. O aluno 
ingressante se submete a um programa curricular de 3 anos (turnos manhã/
tarde) ou 3 anos e meio (turno noturno), denominado como “primeiro ciclo”. 
Após sua conclusão, recebe um diploma com o título de “Bacharel em Ciências 
e Tecnologia” e, em seguida, pode optar pela continuação de seus estudos 
numa proposta denominada “segundo ciclo”, de modo que ele possa escolher 
algumas das engenharias. O egresso, após a conclusão do primeiro ciclo, poderá 
também optar pelo prosseguimento acadêmico em nível de pós-graduação, 
ou em outra formação acadêmica oferecida pela instituição, por meio de uma 
seleção para ocupação de vagas residuais.

O próprio projeto pedagógico afirma que o BICT é uma proposta inovadora 
para o ensino das ciências tecnológicas, em que se destacam as seguintes 
competências ou habilidades: (A) “Reconhecer a área das ciências e da 
tecnologia como produto histórico e cultural, suas relações com outras áreas de 
saber e de fazer e com as instâncias sociais” (UFRN, 2013, p. 10). Com isso, 
fica evidente o compromisso social dessa proposta de ensino, mostrando que a 
ciência e a tecnologia estão inseridas em um contexto social, e o que se busca é 
conscientizar o discente de sua posição e atuação profissional na sociedade. (B) 
Esse aspecto fica evidente ainda, quando o próprio projeto expressa como uma 
das suas competências e habilidades: “conceber a produção da ciência e da 
tecnologia como um bem a serviço da humanidade para melhoria da qualidade 
de vida de todos” (UFRN, 2013, p. 18). (C) Outra competência e habilidade 
diz respeito à formação ética e de responsabilidade do discente, estabelecida 
no Projeto nos seguintes termos: “Avaliar criticamente o impacto social e a 
viabilidade econômica das iniciativas na área de Ciências e Tecnologia” (UFRN, 
2013, p. 18), buscando desenvolver no aluno um senso crítico quanto aos 
efeitos de sua atuação profissional, preparando-o para “atuar acadêmica e 
profissionalmente dentro de uma ética que inclua a responsabilidade social 
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e a compreensão crítica da ciência e tecnologia como fenômeno histórico e 
cultural” (UFRN, 2013, p. 18).

Assim, para atender a demanda de interdisciplinaridade necessária como 
competência do aluno, bem como despertar o senso crítico e o compromisso 
social do Bacharel em Ciências e Tecnologia, justifica-se o ensino de CTS 
como disciplina obrigatória do BICT. Com uma proposta interdisciplinar que 
aborda as relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, fundamentada 
bibliograficamente em referenciais históricos, filosóficos e sociológicos, a 
disciplina contribui para a formação humanística dos futuros bacharéis e 
engenheiros. A disciplina tem por objetivo “analisar criticamente as relações 
entre a ciência, a tecnologia e a sociedade como enfoque introdutório aos estudos 
de CTS, considerando suas implicações filosóficas, históricas, sociológicas, 
políticas e culturais” (MIRANDA, 2015a).

Ofertada no primeiro semestre de curso, a disciplina apresenta uma demanda 
de cerca de 560 alunos ingressantes (oriundos do Sistema de Seleção Unificada 
– SISU), além dos que foram aprovados no processo seletivo de reocupação de 
vagas residuais, dos que não obtiveram sucesso na disciplina, ou ainda dos que 
se interessam pela temática e cursam a disciplina como complementar a outros 
cursos que realizam dentro da UFRN. O programa curricular de CTS possui uma 
carga horária de 30 horas-aula, dividida em um encontro semanal com duração 
de 2 horas/aula. Atualmente, há oferta de seis turmas semestrais, sendo três 
no turno diurno e três no noturno no primeiro semestre do curso. Cada uma 
das turmas é composta por até 140 alunos que, até o ano de 2015, possuía um 
professor titular, um professor assistente e monitores.

Cada professor de CTS, junto com sua equipe de apoio de monitoria, procura 
traçar estratégias de ensino e aprendizagem. E foi assim que surgiu a proposta 
Grupo de Estudos (GE) como estratégia didático-pedagógica, buscando 
aproximar os discentes dos conteúdos temáticos apresentados na sala de aula, 
bem como facilitando a identificação das principais dificuldades encontradas 
pelos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, o presente trabalho 
tem por objetivo apresentar as estratégias didático-pedagógicas da disciplina 
CTS, através da criação dos grupos de estudos, avaliando seus resultados do 
ponto de vista do aproveitamento do ensino-aprendizagem do aluno. 
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As linhas que seguem apresentarão o contexto e a justificativa da idealização 
do grupo de estudos como estratégia de aprendizagem, seguidos de uma 
abordagem geral das estratégias pedagógicas de execução, finalizando com a 
comprovação dos resultados dessa iniciativa, por meio da análise de dados e 
de estatísticas que demonstram um crescimento significativo com relação ao 
processo de ensino-aprendizagem dos alunos das turmas do ano de 2015.

Os Grupos de estudos surgiram como estratégia didático-pedagógica 
considerando o quadro dos desafios operacionais e de ensino-aprendizagem em 
que estão situados os estudos de CTS dentro do BICT da UFRN. As atividades 
de GE ocorrem semanalmente, sendo a equipe de monitoria a responsável pela 
preparação em conjunto com os professores. A cada semana, uma diferente 
atividade de fixação de conteúdo é elaborada, geralmente, com o uso de recursos 
midiáticos, buscando aproximar os conceitos estudados em sala ao cotidiano dos 
alunos, em horário extra aula previamente fixado com a turma. Para os alunos que 
não possuem disponibilidade de horário para o acompanhamento presencial, são 
disponibilizadas atividades a distância (EaD) por meio do Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFRN.

O planejamento do GE insere-se no contexto e dentro da demanda de ser 
eminentemente uma atividade didática. Com base nisso, devem ser asseguradas 
todas as estratégias que conduzam ao bom aproveitamento do processo de 
ensino-aprendizagem. Segundo Marques:

 O planejamento didático é uma necessidade indiscutível, se se quiser 
assegurar a eficiência do desempenho. O planejamento permite que se 
definam os resultados que se querem alcançar, em que espaço de tempo, 
com que recursos materiais e humanos e mediante que procedimentos, 
estratégias e técnicas. [...] dá a oportunidade de se mapear o conhecimento 
em pequenas porções de utilidades, ajustando a informação às condições 
de aprendizagem para assegurar o domínio do que é essencial, organizando 
o material a ser estudado em sequências lógicas e significativas (MARQUES, 
1983, p. 115).

Dessa forma, quando se propõe uma atividade junto aos alunos de caráter 
didático, é tão necessário o seu planejamento como o é a preparação da aula. 
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No caso dos GE, o planejamento acontece sempre após a aula expositiva da 
semana, preparando o encontro do grupo a ser realizado na mesma semana 
da aula. Durante o encontro, inicialmente é feita uma avaliação da aula em 
seus conteúdos transmitidos, buscando perceber quais aspectos do conteúdo 
necessitam ser reforçados e retomados no grupo de estudos da semana. Munidos 
dessa avaliação, planejam-se as atividades dos GE considerando estratégias de 
ensino-aprendizagem (metodológicas e avaliativas) que possibilitem ao aluno 
fixar o conteúdo ministrado em sala de aula. Por fim, é elaborado um roteiro em 
que sejam claros todos os passos da condução do grupo de estudo, quais os 
pontos devem ser debatidos, além de servir como um guia para o responsável pela 
condução do encontro.

Em se tratando da importância da reunião em grupo e/ou dos grupos de 
estudos, Marques afirma que “os processos de grupo são inerentes às situações 
ensino-aprendizagem sempre que se as examinam em sua conformação 
característica de sala de aula: um grupo mais ou menos numeroso de estudantes, 
tendo como seu líder formal um professor” (MARQUES, 1983, p. 81). Dessa 
forma, quando é proporcionado ao aluno uma melhor interação em grupo, o 
conteúdo além de transmitido passa a ser debatido, proporcionando sua melhor 
fixação. Isso porque “cada pessoa traz para o grupo a sua realidade individual, que 
é dinamizada no todo ou em parte pela situação grupal” (MARQUES, 1983, p. 82). 
Logo, propor um momento de interação em grupo para os alunos é uma das mais 
importantes estratégias usadas para a absorção do conteúdo pelos discentes.

Sobre o uso do exercício de fixação e dos recursos audiovisuais, vale dizer 
que os exercícios de fixação surgem como perguntas norteadoras na condução do 
GE, apresentando a finalidade de explorar e investigar em que medida os conteúdos 
trabalhados em sala foram plenamente absorvidos pelo aluno. Além disso, o 
debate e o levantamento de ideias no grupo, provenientes desses exercícios, 
contribuem para acumular novas informações sobre o conteúdo em questão. 
Considerando que a finalidade do GE não se transforme novamente em uma aula 
expositiva, mas que os encontros com os alunos sejam um espaço dinâmico 
de fixação do conteúdo e de aproximação dos temas expostos em sala com a 
realidade do aluno, os recursos audiovisuais podem contribuir eficazmente para 
esse propósito. Assim, o uso de charges, músicas, vídeos, imagens, reportagens 
e outros recursos que possibilitam a atualização e a experiência vivida dos alunos 
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em relação ao conteúdo trabalhado em sala torna-se uma estratégia didático-
pedagógica profícua em relação aos resultados esperados, que é apreensão e 
fixação do conteúdo. Os recursos audiovisuais são geralmente propostos pelos 
monitores, que pesquisam elementos ilustrativos para compor o grupo de estudos.

Para avaliar as atividades de fixação, entende-se que os exercícios propostos 
nos grupos de estudos passam por um processo de avaliação diferenciado, em 
que o que importa e o que será avaliado efetivamente é o interesse, a dedicação e o 
esforço do aluno empreendidos para compreender o conteúdo trabalhado em sala 
de aula que deve ser levado em conta no processo avaliativo. Portanto, mais que a 
avaliação da capacidade cognitiva, trata-se de avaliar a capacidade organizacional 
e comportamental do aluno frente ao conteúdo estudado. Vale dizer que o aspecto 
cognitivo é avaliado de modo mais sistemático em outras modalidades avaliativas 
que também compõem a nota do aluno na unidade avaliativa.

Materiais e métodos

Considerando que este trabalho tem como objetivo demonstrar e avaliar os 
grupos de estudos como estratégia pedagógica de ensino e aprendizagem nos 
estudos de CTS do BICT da UFRN, do ponto de vista metodológico, os dados 
coletados advêm da própria experiência vivenciada nesses dois últimos anos 
pela equipe executora deste projeto (professores, monitores e alunos). Portanto, 
de posse das atividades realizadas nos GE, o acompanhamento das atividades 
avaliativas e dos índices de aproveitamento dos alunos na disciplina, o uso da 
plataforma do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 
para a coleta de dados estatísticos, a elaboração de gráficos comparativos foram 
procedimentos imprescindíveis para atingir o objetivo deste trabalho. Soma-se a 
esses instrumentos de coleta de dados de pesquisa de campo a coleta bibliográfica 
que contou com o auxílio do referencial teórico constante da própria literatura sobre 
os estudos de CTS (BAZZO, 2008; BAZZO et al., 2003; CABRAL, 2010; MIRANDA, 
2015b), bem como aquele que se refere ao propósito educacional deste trabalho, 
voltado para a interdisciplinaridade (MORIN, 2003) e para a dialogicidade (FREIRE, 
1996). Citam-se ainda os documentos pertencentes à própria instituição da UFRN, 
como: plano pedagógico do BICT, plano da disciplina e projeto de monitoria de 
CTS, que se constituíram em importantes fontes da pesquisa, tendo em vista as 
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diretrizes neles apresentadas e a análise documental requerida como propósito 
deste trabalho.

Para este trabalho, foi elaborada uma amostragem que compõe os resultados 
obtidos pelas turmas nos semestres letivos 2015.1 e 2015.2. Em cada semestre, 
a equipe de monitoria acompanhou duas turmas, sendo uma no turno diurno e 
outra no turno noturno.

Resultados e discussão

Após a exposição do contexto, das estratégias, cabe analisar quais foram os 
impactos dos grupos de estudos no desempenho das turmas. No caso em questão, 
das 6 turmas ofertadas em cada semestre vale ressaltar que foram analisas duas 
turmas do primeiro período de 2015 e duas turmas do segundo período de 2015. 

Para uma melhor compreensão deste estudo, foram considerados alguns 
parâmetros para o levantamento de dados. Em primeiro lugar (vejam-se os 
Gráficos parte A) dividiram-se os discentes em três grupos principais: aqueles que 
não participaram de nenhum GE (Grupo 1); aqueles que participaram de 1 a 6 GE 
(Grupo 2) e aqueles alunos que participaram de todos os GE (Grupo 3), incluindo 
os discentes que fizeram atividades a distância através do SIGAA. Na continuação 
(vejam-se os Gráficos parte B), os discentes foram subdivididos em outros 4 
grupos, sendo considerado o número de alunos inseridos no grupo principal (à 
esquerda) e, em seguida, foram destacadas: a média das notas desses discentes; 
a quantidade de reprovação por falta; as notas abaixo da média e as notas acima 
da média, conforme os gráficos 1, 2, 3 e 4 a seguir:
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Gráfico 1 – Dados referentes à turma 1 (manhã) do semestre 2015.1 de CTS.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados coletados em sala de aula (2015).
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Gráfico 2 – Dados referentes à turma 6 (noite) do semestre 2015.1 de CTS.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados coletados em sala de aula (2015).
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Gráfico 3 – Dados referentes à turma 1 (manhã) do semestre 2015.2 de CTS.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados coletados em sala de aula (2015).



106

CADERNO DE MONITORIA N. 4 A MONITORIA DOS ESTUDOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE: 
estratégias e resultados

Gráfico 4 – Dados referentes à turma 4 (noite) do semestre 2015.2 de CTS.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados coletados em sala de aula (2015).
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Do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem, a primeira constatação 
importante a destacar como resultado após a implantação dos GE foi o aumento do 
interesse dos discentes com relação à participação nas aulas. Tal interesse se traduziu 
na frequência regular daqueles alunos que optaram por participar dos GE, se comparados 
com aqueles que não participaram dos GE.

Outra conclusão significativa que nos revelam os gráficos acima diz respeito ao índice 
de aproveitamento dos alunos, conforme os diferentes grupos. No caso do Grupo 1 
(referente aos discentes que não participaram dos GE), nota-se a maior concentração de 
desistências e de notas abaixo da média. Por sua vez, no Grupo 2, encontra-se a maior 
quantidade de alunos, ou seja, os discentes que participaram de alguns GE, evidenciando-
se o aumento da média de notas em relação ao grupo anterior, além da redução na 
quantidade de desistências. No caso do Grupo 3 (aqueles alunos que optaram por fazer 
todos os GE no semestre), observa-se um alto índice de aproveitamento e rendimento no 
processo de ensino-aprendizagem. É importante destacar que, dentro desses dados, há 
alunos que participaram de poucos GE, de modo que resultou em média de notas ainda 
abaixo da média em duas das quatro turmas. Contudo, ao comparar o Grupo 1 com o 
Grupo 2, fica claro que o número de discentes acima da média é muito maior no Grupo 2.

Para reforçar ainda mais a tese apresentada neste estudo de que os GE se constituem 
em uma estratégia fundamental no processo de ensino-aprendizagem das turmas 
com grande quantidade de alunos, trouxemos abaixo os gráficos que apresentam 
a porcentagem de aprovação e retenção de alunos de duas turmas. A primeira turma 
(Gráfico 5) diz respeito a um exemplo de turma que já realiza as atividades de GE, e a 
segunda turma (Gráfico 6) trata-se de exemplo de turma quando o GE ainda não tinha sido 
implantado nas turmas de CTS. 
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Após analisar os dois gráficos acima apresentados, podemos observar que a 
turma de 2012.1 (Gráfico 6), quando o GE ainda não estava implementado, possui 
uma porcentagem de retenção de 41% dos 151 discentes matriculados, enquanto 
que a turma de 2015.1, que já teve o apoio dos GE, possui uma porcentagem de 
retenção de somente 28,8% dos discentes matriculados. Esses dados evidenciam 
uma vez mais que o grupo de estudo como estratégia didático-pedagógica obteve 
êxito, inclusive, ao diminuir a porcentagem de retenção dos discentes.

Considerações finais

Os resultados apresentados demonstram que os GE aumentaram 
consideravelmente o contato dos alunos com o conteúdo da disciplina, permitindo 
o aprofundamento das discussões a partir do acompanhamento semanal. Acima 
de tudo, foi possível averiguar a redução na quantidade de desistências e de 
reprovações na disciplina, aumentando diretamente as notas dos discentes que 
participam das atividades dos grupos de estudos. Também é importante ressaltar 
que esse mecanismo de fixação favoreceu a aproximação e a participação ativa 
da equipe de monitoria, refletidas a partir de um feedback positivo por parte dos 
alunos.

Ainda assim, podemos destacar pontos positivos e alguns desafios que ainda 
precisam ser superados na aplicação dos grupos de estudos como estratégia 
de ensino-aprendizagem com base no desempenho dos discentes e em suas 
atividades. Dentre esses aspectos, destacam-se: Aspectos Positivos: menor índice 
de desistência da disciplina; mais compreensão do conteúdo; melhor desempenho 
nos processos avaliativos; desenvolvimento do senso crítico. Desafios: alguns 
discentes optam ou ficam impedidos de realizar os GE, pois é considerada uma 
atividade extraclasse que não está associada à carga horária da disciplina.

Por fim, vale destacar que a utilização do recurso didático relatado nesta 
pesquisa também propiciou bons resultados para os monitores, pois lhes permitiu 
desenvolver e aprimorar capacidades e habilidades vinculadas à docência, devido 
à experiência em planejamento dos grupos de estudos, elaboração de questões, 
correções de atividades e orientação dos discentes. Afinal, o trabalho de monitoria 
deu-se num ambiente de total autonomia para sugerir recursos midiáticos que 
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pudessem ser inseridos nos GE para melhor fixação do conteúdo. Além disso, os 
monitores foram estimulados ao trabalho em equipe por meio da prática didático-
pedagógica dialogada.
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HISTÓRIA CONCRETA: a produção 
de materiais didáticos na e para 
sala de aula de história
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Resumo

Este projeto se propôs a criar estratégias de inovação curricular com o fim de 
agir positivamente no desempenho dos alunos dos cursos de História Bacharelado 
e de Licenciatura do CERES/UFRN. Seu desenvolvimento ocorreu em uma ação 
conjunta entre professor, alunos das disciplinas História do Brasil (I e II) e História 
do Rio Grande do Norte I e monitor, que, através dos conteúdos ministrados, 
produziram materiais didáticos nas disciplinas relacionadas. O objetivo principal foi 
tornar os materiais didáticos, em seu processo de elaboração e no seu uso, fontes 
mediadoras para o ensino/aprendizagem dos conteúdos desses componentes 
curriculares, enfocando temáticas ligadas à cidade e à tecnologia. As atividades 
do projeto ocorreram no ensino-aprendizagem dos conteúdos curriculares. Na 
ação coordenada pelo professor e coadjuvada pelo monitor, os alunos produziram 
trajetos e protótipos referentes a vários elementos da cultura material norte-rio-
grandense e do Brasil dos períodos da colônia e império. 

Palavras-chave: Material didático. História do Brasil. História do Rio Grande do 
Norte.
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Introdução

Trabalhando com os componentes curriculares História do Brasil (I e II) e 
História do Rio Grande do Norte I, oferecidos em semestres alternados no curso de 
História Bacharelado e de História Licenciatura, ficamos com a convicção de que 
as experiências mais exitosas foram aquelas estruturadas em projetos de ensino 
alicerçados no exercício da monitoria. Tal vivência fez com que acreditássemos 
firmemente que ações dessa natureza são de máxima relevância, tanto para os 
alunos matriculados, quanto para a formação dos monitores. Em todos os projetos 
de ensino que desenvolvidos, os monitores tiveram um excelente rendimento 
acadêmico e, após concluírem o curso, uma ótima inserção profissional (mestrado, 
doutorado, docência etc.). Esse desempenho foi, sem dúvida, também otimizado pela 
experiência que os monitores tiveram junto ao ensino-aprendizagem dos conteúdos 
curriculares, visto que eles aproveitaram bem a oportunidade no desempenho de 
algumas atividades de iniciação à docência.

O projeto de ensino atendia a uma demanda dos alunos no que tange a aspectos 
“concretos” da história (cultura material e imaterial), ou seja, no que se refere a 
exercícios de ensino-aprendizagem que levassem em conta o manuseio da 
“materialidade” do conhecimento histórico (produção de artefatos contextualizados 
historicamente). Essa dimensão sensorial dos objetos da cultura material, aplicados 
ao ensino-aprendizagem de conteúdos historiográficos foi contemplada no projeto 
visto que os materiais didáticos foram produzidos pelos próprios alunos. Tais 
materiais agiram não só como mediadores da aprendizagem da História do Brasil 
e do Rio Grande do Norte, mas também como experiências que os alunos levarão 
para sua vida profissional. Por todo o processo, o monitor teve centralidade ao 
protagonizar, sob a coordenação do professor, as atividades de produção de 
material didático e sua aplicação na sala de aula.

Ademais, nas discussões dos professores do Departamento de História do 
Centro Regional de Ensino Superior do Seridó (CERES), feitas em conjunto com 
os alunos, sempre se observou como significativo problema a falta de contágio 
mútuo entre o conhecimento histórico (sempre tido como distante passado 
“abstrato”) e a prática do historiador, seja na sala de aula, seja na construção de 
materiais didáticos. Essa deficiência de interatividade aparece frequentemente nos 
componentes historiográficos basilares na formação do aluno.
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Julgamos que essa intervenção, por ter sido orquestrada com método, com 
equipe preparada e com inovação curricular, foi ao encontro da melhoria do ensino e 
da formação consistente dos alunos. Além do mais, o projeto seguiu atentamente o 
que o Plano de Desenvolvimento Institucional (2010-1019) propugna, no sentido de 
formar “discentes [...] capazes de selecionar e de se apropriar das novas tecnologias 
de informação e de comunicação no processo de ensino-aprendizagem” (BRASIL, 
2010, p. 41). Objetivo da UFRN que, diga-se de passagem, se coaduna com a meta 
institucional de aumento da taxa de conclusão dos cursos de graduação (BRASIL, 
2010, p. 41).

Para atendermos a essa demanda pedagógica e institucional, elegemos como 
objetivo geral construir com os alunos a articulação entre o conhecimento histórico 
e os materiais didáticos para o ensino-aprendizagem da história nacional e regional. 
Especificamente, objetivamos: a) flexibilizar os conteúdos historiográficos ao 
articular as práticas dos componentes curriculares com outros tópicos científicos: 
geografia, cultura, geometria; b) aprofundar leituras sobre temáticas transversais 
aos componentes curriculares: cidade, corpo, tecnologia e religiosidade; c) produzir 
materiais didáticos em experiências de confecção que possam em oficinas ser 
replicadas pelos alunos; d) possibilitar ao monitor a iniciação na rotina da docência 
por meio da produção de material didático.

A princípio, o projeto estava programado para desenvolver, além dos tópicos 
acima expostos, outras temáticas que se relacionavam com os hábitos e cuidados 
corporais (alimentação, saúde e doenças), no entanto, devido às circunstâncias do 
calendário letivo e do desenvolvimento do ensino-aprendizagem, precisamos reduzir 
a nossa ação para dois tópicos: tecnologia e cidade.

Como fundamentação de nosso esforço didático, apoiamo-nos na historiografia 
regional com obras de historiadores que se dedicaram, especialmente, ao Seridó 
(região do Rio Grande do Norte), a exemplo de: Medeiros (1954), Dantas (1961), 
Dantas (1924), Faria (2006), Macedo (2005, 2007) e Medeiros Filho (1981). Para 
estudar o processo da história estadual, foi-nos muito útil tanto a historiografia 
clássica ancorada em Cascudo (1955), quanto a historiografia contemporânea 
de Monteiro (2007). Com relação à questão metodológica, empregamos o texto 
de Pereira (2004) para compreendermos a técnica náutica de orientação em alto-
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mar; por fim, para conduzir a atividade de educação patrimonial (ver item 2) nos 
baseamos em Macedo (2012).

Materiais e métodos

Estruturamos  o projeto de ensino, tentando conectar os conteúdos 
programáticos das disciplinas a atividades práticas que levassem em conta a 
formação cultural e a corporeidade dos discentes. Sendo assim, seguimos os 
seguintes procedimentos metodológicos:

1. elaboração dos programas dos componentes curriculares, ajustando as 
macrotemáticas do projeto (cidade e tecnologia) aos conteúdos de História 
do Brasil e História do Rio Grande do Norte relacionando aos tópicos acerca 
da economia, sociedade, cultura (tecnologia das grandes navegações, dos 
engenhos de açúcar e lavras de ouro) e patrimônio arquitetônico de valor 
histórico;

2. capacitação do monitor para atuar com a metodologia do projeto e na 
elaboração de estratégias didáticas;

3. formação dos grupos temáticos com as turmas dos componentes 
curriculares do período;

4. oficinas de demonstração da metodologia do projeto com atividades 
ocorrendo durante as três unidades dos componentes curriculares:

(a) escolha dos objetos didáticos a serem representados/praticados (pri-
meira unidade);

(b) seleção e leitura da bibliografia sobre cada temática (primeira e segun-
da unidades);

(c) elaboração do projeto de confecção dos produtos didáticos (segunda 
unidade) e
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5. elaboração de relatórios por parte dos monitores acerca da experiência de 
ensino-aprendizagem.

Resultados e discussão 

Produtos realizados na execução do projeto

O projeto foi desenvolvido em dois tópicos específicos: tecnologia e 
patrimônio cultural arquitetônico. Em cada um deles foram enfocados, à luz dos 
materiais didáticos produzidos, os conteúdos dos componentes curriculares. A 
seguir, detalhamos: conteúdos; objetos da cultura material e produtos (materiais 
didáticos). Por fim, expomos a metodologia usada em cada um dos tópicos.

1 Tópico tecnologia

(d) apresentação dos materiais didáticos produzidos (terceira unidade);

(a) conteúdos curriculares relacionados: Grandes Navegações, economia 
açucareira, economia do ouro, ocupação dos sertões coloniais, ele-
mentos de cartografia e geometria;

(b) objetos de estudo: astrolábio, navios (naus e caravelas), engenho de 
açúcar, construção de taipa, casa-de-pedra, minas;

(c) produtos relacionados: infográficos, maquetes e protótipos.

1.1 Atividades desenvolvidas na construção de um Astrolábio

Quanto ao primeiro tópico a ênfase maior, partindo das Grandes Navegações, 
recaiu no estudo de noções da tecnologia de orientação náutica do período. Uma 
vez realizados os estudos com os fundamentos dessa tecnologia (princípios 
cartográficos, geométricos e astronômicos) desencadeamos o processo de 
confecção de um instrumento essencial das viagens marítimas, o astrolábio.
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Essa experiência de construção do astrolábio foi realizada durante duas aulas, 
em duas turmas (ver Figura 4). Baseou-se em material público disponível no site 
educativo At Home Astronomy, na atividade prática intitulada Making a Simple 
Astrolabe3 .

Um astrolábio (Figura 1) é um instrumento usado pelos navegantes para 
determinar a altura de um objeto astronômico em graus.

Figura 1 – Astrolábio náutico.

Fonte: https://matematicasycosmos.wordpress.com/2013/12/21/el-astrolabio/

3 Para saber mais, acesse: <http://cse.ssl.berkeley.edu/AtHomeAstronomy/activity_07.html>. 
Acesso em: 27 abr. 2017
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No protótipo de quadrante (quarta parte de um astrolábio) a ser finalizado pelos 
alunos ele fica com o seguinte aspecto:

Figura 2 – Representação didática do quadrante do astrolábio.

Fonte: http://cse.ssl.berkeley.edu/AtHomeAstronomy/activity_07.html

Ao mirar pelo canudo uma fonte de luz (que poderia ser uma estrela), a 
gravidade faz o barbante apontar o ângulo da altura do objeto observado. Na 
imagem anterior, o canudo aponta para um objeto a 30 graus de altura.
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INSTRUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO:

Figura 3 – Quadrante para ser recortado.

Fonte: Os autores

• recortar o modelo quadrante (Figura 3);

• nas linhas pontilhadas, dobrar para trás a folha;

• colar a folha dobrada de modo que cada semicírculo fique em um lado 
do papelão;

• recortar o papelão que sobrou em torno do semicírculo;

• reforçar com fita adesiva a área dos pontos pretos;

• furar no ponto preto;

• prender uma ponta do barbante no furo e amarrar um peso na outra para 
mantê-lo esticado e

• colar o canudo com fita adesiva. 
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Figura 4 – Alunos em atividade na oficina.

Fonte: Autoria própria.
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2 Tópico Patrimônio Cultural Arquitetônico

Detalhamos a seguir os conteúdos relacionados com a atividade didática, 
quais os artefatos urbanos foram focos de nossa atenção e qual o material didáti-
co construído. O produto didático final foi confeccionado através da metodologia 
adiante discutida (ver subnível 2.1). Produzimos o que denominamos de “trajeto 
urbano para fins didáticos”, ou seja, um roteiro contextualizado historicamente 
para uma caminhada de ensino-aprendizagem pela cidade. Vejamos primeiro os 
itens em que centramos nosso trabalho:

(a) conteúdos curriculares relacionados: ocupação colonial dos sertões 
(vilas), poderes coloniais/ imperiais (Casa de Cadeia e Câmara), economia 
algodoeira, escravismo, religiosidade;

(b) objetos de estudo: prédios, ruas e praças;

(c) produtos relacionados: trajetos urbanos como material didático.

2.1 Atividades desenvolvidas na construção de um trajeto urbano para fins 
didáticos

• fazer lista de lugares de memória (prédios, ruas e logradouros) sem os 
quais nós não conseguiríamos conhecer a cidade pesquisada; 

• reordenar a lista segundo sua temporalidade social, de maneira que 
possamos enfileirar esses lugares de memória em uma linha de tempo;

• produzir uma narrativa escrita breve sobre a história e a descrição física de 
cada um dos itens listados;

• relacionar cada um dos itens descritos com algum período da história 
do Brasil ou global, quando possível, relacionando esse item a algum 
conteúdo curricular. 

O roteiro da caminhada pelo patrimônio cultural arquitetônico permitiu que 
o grupo de alunos, com planejamento e conhecimento histórico, visitasse cada 
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logradouro urbano, viajasse e estudasse a história local e universal, partindo da 
história da cidade (MACÊDO, 2012).

Figura 5 – Monitor e alunos na Capela de São Sebastião e na Praça da Liberdade.

Fonte: Autoria própria.
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Considerações finais

Considerando que ocorreu a melhoria do rendimento acadêmico dos alunos/
monitor por meio do desenvolvimento dos conteúdos curriculares e atividades 
práticas, pode-se acreditar que o projeto conseguiu alcançar seus objetivos. 

Em relação aos monitores, foi observado: domínio dos conteúdos que tratam 
das temáticas do projeto; domínio da metodologia de produção e uso de materiais 
didáticos acerca da história nacional e regional; aplicação das novas tecnologias 
na formação de professores; apresentação da experiência em eventos através de 
comunicações científicas. 

No que se refere aos alunos matriculados, foi percebido que, no decorrer da 
disciplina, eles lograram aprender os conteúdos das disciplinas e conseguiram 
ressignificá-   -los em recursos didáticos contextualizados na formação social 
do país e região. Além disso, observou-se otimização aplicada do uso das novas 
tecnologias na formação de professores e apresentação da experiência em 
eventos através de comunicações científicas.
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Resumo

A Patologia é disciplina obrigatória nos cursos da saúde por estudar a 
enfermidade, e a monitoria é fundamental para promover um entendimento mais 
fácil e prazeroso do conteúdo visto na literatura. Dessa forma, a monitoria objetiva 
auxiliar no contexto teórico-prático, proporcionando melhor desempenho na 
disciplina, na forma de aprendizagem, bem como incentiva à vida acadêmica do 
monitor. Atividades desenvolvidas pelos monitores como: plantões com simulados 
práticos, criação de banners ilustrativos; elaboração do caderno de patologia e o 
blog virtual de permitiram que os discentes interpretassem de forma facilitada 
o conteúdo estudado, refletido no bom desempenho destes nas avaliações. 
Os seminários quinzenais, discussões de casos clínicos; e a participação do 
SID proporcionaram o amadurecimento dos monitores para a disciplina e vida 
acadêmica.  Mediante essas atividades, professores, monitores e alunos da 
disciplina de patologia permitiram de forma satisfatória a melhoria da qualidade de 
ensino como um estudo integrado e interdisciplinar. 
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Introdução

O ensino superior é responsável por proporcionar a aprendizagem como um 
processo ativo, cognitivo, construtivo, significativo, mediado e autorregulado 
(BELTRAN, 1996) o que implica refletir sobre a organização de práticas 
pedagógicas e de metodologias de ensino. Nesse sentido a monitoria tem um 
papel fundamental na construção deste saber. 

A Patologia estuda a morfofisiologia de doenças e células alteradas que 
compõem os tecidos corporais correlacionando os fenômenos biológicos 
existentes na dinâmica celular com o comportamento interativo dos diferentes 
sistemas. Este estudo só é possível devido ao conhecimento prévio das estruturas 
histológicas normais em nível microscópico assim como dos entendimentos 
fisiológico e molecular dessas estruturas. O estudo dos eventos ocorridos no 
desenvolvimento de uma determinada doença, associada à análise microscópica 
dos tecidos doentes e posteriormente dos órgãos e sistemas elevam as patologias 
geral e específica a um patamar de destaque dentre os componentes curriculares 
básicos por oferecer subsídios para interpretação de alterações patológicas nos 
tecidos, anomalias genéticas, análise morfométrica das células e observância do 
comportamento de estruturas biológicas em tecidos alterados.

Essas unidades programáticas adquiriram um fenomenal destaque nos 
últimos anos por abranger temas desenvolvidos em nível molecular de grande 
interesse para a criação de novas formas de tratamento em indivíduos portadores 
de doenças agudas e crônicas (METZKER, 2010). Estudo imunoistoquímico de 
marcadores tumorais, hibridização in situ para extração de oncogenes, tissue 
microarray para estudo específico de área de interesse em blocos de parafina, 
análise gênica ou da via de sinalização celular em tumores, assim como, o estudo 
das células-tronco tumoral são algumas das técnicas e pesquisas desenvolvidas 
na patologia moderna, a molecular (LEONARD, 2003; BANCROFT; COOK, 1994). 
Entre as ciências, as unidades de Patologia Geral e Específica ocupam lugar sui 
generis, ramificando-se em todas as especialidades da área da saúde e tendo 
grande importância na atuação profissional do biomédico. No estudo dessa 
ciência abrangente e integradora, o aluno tem a necessidade de ver o todo e saber 
fazer as correlações para se situar dentro do universo de sua formação. Portanto, 
para que haja essa integração inter e multidisciplinar é necessário a realização de 
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um grande número de atividades práticas, com equipamento e material de estudo 
de boa qualidade.

A disciplina de Patologia era ministrada na Faculdade de Medicina no Centro de 
Ciências da Saúde (CCS) para todos os cursos da saúde. Devidos a problemas de 
logística para o corpo discente do curso de biomedicina que realizavam atividades 
de ensino, pesquisa e extensão no Centro de Biociências (CB) e cursavam 
disciplinas no CCS, causando desconforto para os mesmos, estes solicitaram 
junto à coordenação, que as aulas fossem ministradas apenas no CB, e então, 
desde 2009 as disciplinas de Patologia Geral e Específica ficaram pertencendo ao 
Departamento de Morfologia no CB. Com essa nova demanda no Departamento 
de Morfologia, associada à abertura de novas vagas para o curso de Biomedicina, 
devido à Reestruturação e à Expansão das Universidades Federais (REUNI), 
surgiu a necessidade de ter monitores na disciplina de Patologia para ajudar os 
professores a montar um laminário com biopsias de doenças trabalhadas em aula; 
auxiliar os professores nas aulas práticas; além de um apoio teórico/prático para 
os alunos das disciplinas em horário de aula prática e em outros horários pré-
estabelecidos e fixados no laboratório.

As atividades didáticas nas duas disciplinas constam de aulas teóricas e práticas 
com utilização de microscópios, complementadas por pesquisas individuais e 
trabalhos em grupo, havendo o acompanhamento constante de professores e 
monitores. Tais atividades mostram-se essenciais para a formação e capacitação 
dos futuros profissionais biomédicos, portanto o trabalho de monitoria tem como 
objetivo auxiliar tanto no processo               ensino-aprendizagem na melhoria 
da qualidade de ensino através das atividades desenvolvidas pelos monitores 
para o melhor entendimento do processo saúde/doença pelo futuro profissional 
biomédico, como também despertar no aluno-monitor de Patologia o interesse 
pela docência.

Material e métodos

A Patologia é oferecida na metade do curso de Biomedicina porque outras 
disciplinas do básico como Anatomia, Histologia, Bioquímica, Fisiologia e 
Imunologia precisam ser estudadas anteriormente e o bom conhecimento 
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nessas outras ciências é condição para a melhor compreensão dos fenômenos 
patológicos, no entanto essa interdisciplinaridade deve ser alcançada baseada em 
uma adequada metodologia de ensino.

Para alcançar os objetivos propostos, as seguintes estratégias foram 
desenvolvidas: 1. Manutenção e organização do laminário que existe no 
laboratório de Patologia; 2. Atualização do atlas virtual da Patologia, introduzindo 
novas imagens com o auxílio do microscópico acoplado à máquina digital, novos 
casos clínicos, vídeos, chats e outras ferramentas didáticas; 3. Confecção de 
roteiros de aulas práticas e do caderno de Patologia com questões teóricas e 
práticas para facilitar o estudo das lâminas 4. Auxílio individualizado e de forma 
contínua ao discente de Biomedicina nas disciplinas de Patologia, na realização 
de aulas práticas e em horários extras, bem como, durante o desenvolvimento 
de outras atividades (seminários, casos clínicos); 5. Realização de seminários 
para capacitação dos monitores por meio de reuniões pedagógicas quinzenais 
sobre os conteúdos programático das disciplinas, em especial, discussões sobre 
as lâminas histopatológicas, adequação de metodologias didáticas e sobre a 
avaliação das atividades desenvolvidas.

Resultados e discussão

Durante o desenvolvimento do projeto de Monitoria de Patologia, reuniões com 
intervalos de quinze dias, eram realizadas entre o coordenador e os monitores. Nessas 
ocasiões, eram apontadas as principais dificuldades relatadas pelos alunos durante 
a semana no que diz respeito à compreensão do conteúdo ministrado em aula, o 
que possibilitava ao professor da disciplina trabalhar novas estratégias didáticas 
que facilitassem o entendimento dos temas da disciplina. Também era realizada a 
avaliação do monitor que consistia no sorteio de uma determinada condição clínica 
abordada na disciplina sobre a qual o aluno deveria discorrer numa apresentação, 
utilizando recursos audiovisuais e apontando as características histopatológicas 
dessa condição com auxílio das lâminas didáticas. Nessas reuniões, o coordenador 
também designava a realização de determinadas tarefas a serem realizadas pelos 
monitores com o objetivo de contribuir para a aprendizagem dos alunos das 
disciplinas de Patologia geral e sistêmica. 
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Essas tarefas encontram-se sumarizadas no quadro a seguir e dessa forma 
atendem aos objetivos do trabalho de monitoria, conforme Schneider: contribuir para 
o desenvolvimento da competência pedagógicados acadêmicos, bem como auxiliá-
los na apreensão e produção do conhecimento, além de possibilitar experiência 
na participação da orientação do processo de ensino-aprendizagem (SCHNEIDER, 
2006).

Quadro 1 – Atualização da monitoria em Patologia geral e sistêmica para a 
melhoria da qualidade de ensino do curso de Biomedicina.6

Tarefa Objetivos
Elaboração de casos clínicos. Estimular a busca pelo conhecimento 

de determinadas condições clínicas, 
tendo em vista a sua etiologia, 
patogenia, manifestações clínicas e 
formas de diagnóstico, bem como 
estimular a prática da elaboração de 
questões temáticas contribuindo para 
o estímulo a docência.

Elaboração de banners sobre os 
principais achados histopatológicos 
que geram confusão.

Promover aos alunos das disciplinas 
um melhor entendimento quanto 
à identificação de achados 
histopatológicos que geram dúvidas.

6Tarefas desenvolvidas pelos monitores do projeto.
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Elaboração de Cadernos de Estudo 
teórico-práticos de Patologia.

Possibilitar ao aluno uma integração 
dos conhecimentos teóricos e 
práticos na disciplina e possibilitar 
sua autoavaliação.
Promover aos monitores estímulo à 
docência por possibilitar experiência 
na participação do processo de 
ensino-aprendizagem através da 
elaboração e correção das questões 
do Caderno de Questões Teórico-
prático.

Manutenção do Blog Monitoria Virtual 
de Patologia.

Atualizar conteúdos do blog, 
melhorando as imagens das lâminas.

Auxiliar os professores na montagem 
de aulas e elaboração de provas 
práticas.

Promover aos monitores estímulo à 
docência por possibilitar experiência 
na participação do processo de 
ensino-aprendizagem.

Simulação de provas práticas. Realização de gincanas para preparar 
melhor o aluno para sua prova 
prática.

Elaboração de roteiros a respeito dos 
principais achados histopatológicos 
das lâminas didáticas.

Auxiliar o aluno a estudar as 
principais alterações encontradas em 
cada lâmina.

Discussão de achados 
histopatológicos de lâminas de 
pesquisas científicas realizadas na 
universidade.

Possibilitar uma formação 
continuada do monitor no sentido de 
instigar a identificação de alterações 
de órgãos diversos em consequência 
da presença de agentes agressores 
distintos.

Fonte: Medeiros (2014).
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Plantões de monitoria

A monitoria trabalha com sistemas de plantões, nos quais cada monitor tem 
a responsabilidade de cumprir oito horários semanais, sendo estes divididos de 
acordo com a disponibilidade de cada monitor. Esses horários são fixados na 
porta do Laboratório de Patologia e também disponibilizados via SIGAA para os 
discentes.

Os horários são distribuídos ao longo da semana de acordo com a disponibilidade 
de cada monitor e conveniência da turma atendida em determinado semestre e são 
sujeitos a alterações para melhor atender às necessidades dos discentes. Durante 
os plantões, são esclarecidas as dúvidas referentes aos conteúdos teóricos e 
práticos. Os discentes têm acesso às lâminas didáticas e microscópicos para que 
possam treinar a capacidade de identificar as alterações dos tecidos.

Figura 1 – Atuação dos monitores no laboratório de microscopia da Patologia.

Fonte: Medeiros (2014).
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Construção de casos clínicos: compreendendo os aspectos chaves do estudo 
das doenças - agente etiológico, patogenia, manifestações clinicas e diagnós-
tico

Durante o período de desenvolvimento do projeto de Monitoria de Patologia, os 
monitores desenvolveram diversos casos clínicos que abordavam as condições 
patológicas presentes no conjunto de lâminas didáticas utilizadas em sala de 
aula. O objetivo principal era levar os alunos a estabelecer uma correlação entre a 
alteração da fisiologia do paciente e o resultado da doença a nível microscópico 
nos tecidos. Esses casos clínicos eram posteriormente avaliados pelo professor 
coordenador e, em seguida, eram discutidos nos encontros quinzenais entre os 
monitores e o professor coordenador. Após a discussão, questões relacionadas 
ao caso eram elaboradas pelos monitores. 

Essas questões objetivavam a integração dos aspectos chaves do estudo da 
doença: o agente etiológico, a patogenia, as manifestações clínicas da doença e 
o diagnóstico (ROBBINS, COTRAN, 2013). Ao final de cada unidade, o professor 
escolhia aquele caso que considerasse mais relevante e o levava para sala de aula, 
como uma forma de consolidação da aprendizagem.

Elaboração de banners ilustrativos: elucidando achados patológicos que geram 
confusão.

Simulação de provas práticas: o aluno tornando-se mestre

Entre as atividades dos monitores estava a construção de simulados de provas 
práticas. Escolhiam-se dez lâminas didáticas as quais se enquadravam nos 
assuntos de prova, numeravam-se microscópios de 1 a 10 e sobre cada bancada 
eram deixadas as questões a serem respondidas sobre cada patologia elencada. 
Essas questões avaliavam a capacidade do aluno em reconhecer o processo 
patológico presente no campo microscópico apontado e também integrar o 
conhecimento teórico à prática. Segundo Kliebard (2011), a avaliação prática 
da aprendizagem do aluno correlaciona-se diretamente à avaliação do trabalho 
docente, isso porque ao avaliar o que o aluno conseguiu aprender o professor tem 
a possibilidade de avaliar também o que ele próprio conseguiu ensinar. 
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Dessa forma, a simulação de provas práticas possibilita a participação de 
alunos monitores no processo ensino-aprendizagem não apenas ao limite de 
esclarecimento de dúvidas a respeito dos assuntos, pois ao mesmo tempo em 
que possibilita aos alunos que cursam a disciplina uma simulação da avaliação 
que eles terão ao final do bloco de conteúdos da unidade, possibilita aos alunos 
monitores simularem a si mesmos a sua futura vivência como professores de 
universidade.

O primeiro contato dos alunos com as lâminas de histopatologia nem sempre 
é amigável. Muitos relatam dificuldade em reconhecer as estruturas teciduais 
afetadas pela doença e vários achados presentes em determinadas condições 
clínicas podem gerar confusão na hora de serem identificados. Um exemplo é 
a classificação do exsudato inflamatório, classificado em vários tipos: exsudato 
seroso, com um alto teor aquoso, apresentando pouca quantidade de moléculas 
proteicas; exsudato fibrinoso, rico em proteínas; exsudato purulento, com acúmulo 
de grande quantidade de neutrófilos que interagem com o agente causador da 
condição clínica e provocam a destruição tecidual; exsudato sanguinolento, 
decorrente de lesões com ruptura de vasos ou de hemácias; e exsudato 
fibrinopurulento, caracterizado pela presença de fibrina, epitélio necrosado e 
leucócitos (CAMPOS; MORE; ARRUDA, 2007).

Dessa forma, foram confeccionados banners ilustrativos com diversas 
imagens e explanações teóricas a respeito de todos os achados histopatológicos 
relatados pelos alunos como “difíceis de serem identificados”. Os banners 
confeccionados foram: alterações celulares irreversíveis; alterações celulares 
reversíveis; neoplasias malignas e benignas.

Auxílio na montagem de aulas e provas práticas

Os monitores do projeto também auxiliavam o professor da disciplina na 
montagem das aulas práticas, preparando o laboratório para receber os alunos e o 
professor e participavam de todas as aulas, auxiliando os professores em atender 
as dúvidas dos discentes.
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Além disso, tendo em vista que “a relação entre orientador e monitor deve ser de 
confiança mútua, com envolvimento nas atividades de aplicação das avaliações” 
(DANTAS, 2014, p. 573), os monitores do projeto eram incentivados a participar 
da elaboração das provas práticas, auxiliando na escolha das lâminas a serem 
contempladas nas provas, da elaboração de questões teóricas que completariam 
as observações microscópicas e também deveriam auxiliar nos trabalhos de 
correção dessas avaliações.

Caderno de Estudo Teórico-Prático de Patologia Geral: ferramenta de avalia-
ção e autoavaliação

 O Caderno de Estudo Teórico-Prático de Patologia Geral foi criado com o 
objetivo de influenciar os alunos a frequentarem os plantões de monitoria, tendo 
em vista que a maior parte das buscas se dava no período pré-prova, o que gerava 
transtornos tanto para os monitores, ao ter que atender cerca de quarenta alunos 
em uma única tarde; e até mesmo aos próprios alunos, pois, devido ao laboratório 
de aulas práticas ser compartilhado com outras disciplinas, nem sempre estando 
disponível para uso.

Entretanto, o Caderno de Estudos mostrou-se também como uma ferramenta 
que promovia tanto a avaliação do aluno pelo professor, possibilitando perceber 
as principais dificuldades dos alunos, como também um instrumento fundamental 
na autoavaliação pelo próprio aluno, permitindo-o analisar onde estão centradas 
as suas principais limitações de aprendizagem.

Blog Monitoria Virtual de Patologia: expandindo as fronteiras da monitoria

 Criado no ano de 2011, o blog Laboratório Virtual de Patologia atualmente 
com mais de trezentas mil visualizações é parte integrante do projeto de Monitoria 
da disciplina de Patologia geral para o curso de Biomedicina, estando vinculado 
ao Departamento de Morfologia do Centro de Biociências da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte.
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Este projeto tem como objetivo integrar os mecanismos fisiopatológicos e 
as alterações patológicas teciduais, apresentando em seu conteúdo referencial 
teórico e prático as alterações estudadas na disciplina, além de conter material em 
vídeo e diversas explanações sobre técnicas e métodos de estudo em Patologia, 
promovendo e contribuindo a formação dos leitores. Devido à possibilidade de 
extrapolação dos limites espaciais e temporais da sala de aula (RIOS; MENDES, 
2014), o Laboratório Virtual de Patologia tem promovido apoio e dado continuidade 
ao conhecimento da Patologia além da universidade, permitindo a revisão das 
alterações histopatológicas, e sendo de fundamental importância quando há 
choque de horários entre a monitoria de Patologia e atividades obrigatórias de 
outras disciplinas que necessitam do espaço físico do laboratório.

Roteiros de aulas práticas: conduzindo os alunos ao encontro do conhecimen-
to

Os roteiros de aulas práticas eram elaborados pelos monitores contendo o 
nome de todas as lâminas e principais achados histopatológicos encontrados nas 
mesmas e conduzidos aos alunos com intuito de facilitar na hora de estudar a 
parte prática. Assim, ao chegar no laboratório de aulas práticas, os alunos faziam 
uso de roteiros e se sentiam mais seguros na hora de estudar. Quando haviam 
dúvidas sobre um achado, a presença do monitor era de fundamental importância 
seu desfecho.

Discussão de achados histopatológicos de lâminas de pesquisas científicas 
realizadas na universidade: a formação continuada do monitor

Durante as reuniões quinzenais também se faziam discussões sobre lâminas de 
trabalhos científicos realizados na universidade. Essas lâminas eram gentilmente 
cedidas à professora coordenadora do projeto e divididas entre os monitores do 
projeto, que, por sua vez, ficavam responsáveis por estudar antecipadamente para 
no dia da reunião apresentar aos colegas monitores e também a professora os 
achados histopatológicos significativos encontrados em cada lâmina, gerando 
entre um grupo uma discussão extremamente produtiva. 

Essa tarefa permite ao aluno/monitor um incentivo cada vez maior pela 
patologia ao mesmo tempo que desperta seu interesse pela área acadêmica. Além 
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disso, o estudo de novas lâminas, além das que são usadas nas aulas práticas, 
contribui para melhor formação do monitor.

Considerações finais

O estudo dos fenômenos patológicos comuns nos diferentes tipos de 
doenças retrata e destaca o bom profissional no mercado de trabalho e a boa 
relação multiprofissional entre médicos, biomédicos, bioquímicos, enfermeiros e 
farmacêuticos. Uma das técnicas utilizadas para o diagnóstico das patologias é a 
análise histopatológica realizada a partir da biopsia do tecido comprometido e por 
esta razão o aluno do curso de biomedicina precisa estudar de forma criteriosa as 
alterações teciduais vistas nas lâminas da disciplina de Patologia. 

Nesse sentido, o projeto de monitoria vem atender a essa necessidade e 
observa-se, desde a criação da monitoria na disciplina de Patologia em 2011, 
melhora no desempenho dos alunos do curso, interesse e participação nas aulas. 
Os alunos-monitores destacam-se nos resultados de pós-graduação, seguindo 
carreira acadêmica e estes bons resultados refletem a importância da monitoria 
de Patologia para os alunos do curso de Biomedicina mantendo a excelência do 
referido curso segundo a avaliação do MEC.
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Resumo

O estudo da termodinâmica das soluções vem, ao longo dos anos, se 
tornando cada vez mais importante para o melhor entendimento dos fenômenos 
ocorridos em pequenas ou grandes escalas. Para a Engenharia Química e de 
Alimentos, o conhecimento dos parâmetros físico-químicos de solubilidade de 
dois sais, extração líquido-líquido e equilíbrio líquido-vapor são fundamentais para 
Engenharia Química e de Alimentos. Dessa forma, na disciplina de Termodinâmica 
Experimental II, os alunos podem observar, avaliar e validar todo o conhecimento 
teórico de termodinâmica, usando diagramas de fases construídos nas práticas 
laboratoriais. Posteriormente, é possível se fazer uma avaliação dos resultados 
obtidos pela simulação computacional. A simulação é feita pelo software Aspen 
Plus, usando dos modelos termodinâmicos ideais de Peng-Robinson, UNIQUAC, 
UNIFAC, NRTL. De acordo com os dados obtidos na simulação, o aluno pode 
observar as semelhanças ou discrepâncias com o modelo termodinâmico teórico, 
bem como os fatores que levaram a ocasionar possíveis discrepâncias. 
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Introdução

O curso de Engenharia Química da UFRN oferece cinco disciplinas na área 
de TERMODINÂMICA. São elas: Termodinâmica Fundamental, Termodinâmica 
do Equilíbrio, Termodinâmica Experimental I, Termodinâmica Experimental II 
e Termodinâmica dos Processos, além de Fundamentos de Termodinâmica 
do Estado Sólido, oferecida ao curso de Engenharia dos Materiais, e da 
Termodinâmica Experimental, oferecida ao curso de Engenharia de Alimentos. 
Essas disciplinas formam, juntamente com os três tipos de fenômenos de 
transporte (calor, massa e movimento) e as três operações unitárias, uma 
ferramenta importante para a formação do engenheiro químico e engenheiro de 
alimentos. Os alunos de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos cursam 
disciplinas de termodinâmica teóricas e teórica-experimental, a qual tem como 
objetivo principal fazer com que o aluno estabeleça uma associação entre a teoria 
e a prática por meio de aulas/experimentos envolvendo os principais conceitos da 
termodinâmica, em particular os três (3) equilíbrios entre fases (líquido-líquido, 
sólido-líquido e líquido-vapor), considerados essenciais para a compreensão das 
operações unitárias em Engenharia Química (destilação, extração líquido-líquido, 
extração sólido-líquido, cristalização, evaporação).

Metodologia

As metodologias desenvolvidas estão relacionadas diretamente com a 
execução dos seguintes experimentos, previstos na disciplina (Termodinâmica 
Experimental II):

• Determinação do equilíbrio líquido-líquido envolvendo diagramas de fases 
dos tipos 1, 2 e 3 em que a miscibilidade entre os constituintes tem função 
determinante. A metodologia empregada usa o cloud-point e a medição de 
uma propriedade física da mistura que pode ser temperatura, densidade e 
condutividade ou índice de refração.

• Estudar o equilíbrio líquido-vapor (base dos processos de destilação) de 
misturas binárias e ternárias, usando o ebuliômetro de Othmer.
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• Simulação computacional utilizando modelos termodinâmicos para 
os experimentos envolvendo os conhecimentos de equilíbrio de fases, 
citados anteriormente. Todas as atividades anteriormente mencionadas 
apresentam metodologia com caráter inovador, quer seja na natureza 
do experimento, quer seja na forma como os dados serão gerados e 
analisados. Os modelos termodinâmicos (UNIQUAC, UNIFAC, NRTL 
e equações de Peng-Robinson) foram usados no sentido de validar os 
resultados experimentais obtidos nos experimentos de equilíbrio de 
fases. Para essa simulação, utilizou-se o software Aspen Plus, da Aspen 
Technology Inc. Esse programa tem a função de gerar dados a partir de 
modelos termodinâmicos citados a serem escolhidos pelos alunos.

Resultados e discussão

Os experimentos de equilíbrio líquido-líquido requerem os componentes: 
água, ácido acético e clorofórmio/querosene. Essa prática proporciona ao aluno o 
conhecimento da propriedade de miscibilidade entre os componentes, proporcionando 
a elaboração de diagramas ternários/diagramas de solubilidade, por meio dos quais 
se faz a compreensão dos limites de solubilidade entre os componentes, gerando 
diagramas diferentes para cada sistema, neste caso, diagramas Tipo 1 e Tipo 2. 
Esse experimento é utilizado em extrações de misturas de líquidos.
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Figura 1 - Diagrama de fases ternário (Tipo 1) para o sistema água-ácido acético-
clorofómio.

Fonte: Vital e Souza (2011).

O primeiro sistema estudado pelos alunos de graduação é o equilíbrio 
líquido-líquido água-clorofórmio-ácido acético. Em posse dos dados obtidos em 
laboratório, é possível construir o diagrama apresentado na Figura 1. Denominado 
de Tipo 1, ele apresenta apenas um par de líquidos parcialmente miscíveis e dois 
pares de líquidos totalmente miscíveis. A curva em destaque chama-se binodal 
e delimita as regiões monofásicas e bifásicas do sistema em estudo, que leva 
em consideração as composições mássicas ou molares dos três componentes. 
Então, na região abaixo da curva binodal, o sistema apresenta um comportamento 
de instabilidade termodinâmica apenas minimizado a partir da formação de 
duas fases, sendo uma aquosa e outra orgânica com composição expressa e 
correlacionada pelas tie lines (linhas paralelas apresentadas no diagrama).
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Em seguida, é apresentado o segundo diagrama construído pelos alunos, que 
corresponde ao sistema água-querosene-ácido acético. Esse diagrama é conhecido 
como sendo do Tipo 2 por apresentar dois pares de líquido parcialmente miscíveis 
e apenas um par totalmente miscível. Novamente o diagrama é subdividido por 
uma região bifásica e dessa vez duas regiões monofásicas, como pode ser 
observado a seguir.

Figura 2 - Diagrama de fases ternário (Tipo 2) para o sistema água-ácido acético-
querosene.

Fonte: Vital e Souza (2011).

Os dois diagramas de equilíbrio líquido-líquido apresentados anteriormente 
são desenvolvidos pelos alunos de graduação após as práticas experimentais 
desenvolvidas nas disciplinas de Termodinâmica Experimental. Ambos servem de 
ponto de partida para o cálculo de operações unitárias de extração líquido-líquido 
tão comum na indústria de alimentos, metalurgia, farmacêutica etc.
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Já o experimento equilíbrio líquido-vapor, desenvolvido em laboratório pelos 
alunos, envolve os componentes água e ácido acético. Essa prática é muito 
importante para inúmeros processos industriais, pelo fato de a utilização da 
destilação ser um dos mais importantes processos de separação. A separação 
de um componente de uma mistura requer um íntimo conhecimento das fases 
líquido-vapor em equilíbrio. Nesse caso, se elabora um gráfico mostrando as 
composições em função do componente mais volátil do sistema em diferentes 
temperaturas de equilíbrio à pressão constante.

Nessa prática, os alunos têm a oportunidade de observar em laboratório os 
fenômenos físicos que ocorrem durante um processo de destilação, facilitando 
assim uma melhor compreensão, por exemplo, de processos mais complexos 
como a destilação fracionária do petróleo. O gráfico construído pelos alunos a partir 
dos dados experimentais novamente apresenta uma delimitação de duas áreas 
monofásicas (líquido e vapor) e outra bifásica (líquido-vapor) para determinados 
estados termodinâmicos. Tais regiões são delimitadas pela curva do ponto de 
bolha (curva inferior) e curva do ponto de orvalho (curva superior).

Figura 3 - Gráfico de equilíbrio líquido-vapor do sistema binário água-ácido acético.

Fonte: Vital e Souza (2011).
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A aplicação da simulação computacional é utilizada após a obtenção dos 
dados experimentais, como os apresentados anteriormente. O software utilizado 
para simulação é o Aspen Plus da Aspen Technology Inc. A partir desse programa 
computacional, os alunos têm a oportunidade de gerar dados e simulam o que 
aconteceu no experimento, entretanto isentos de influência da manipulação, o 
que acarretaria erros no experimento, ou seja, dados ideais. A seguir, podemos 
observar os gráficos que exemplificam bem o papel da simulação computacional 
na comparação dos dados obtidos experimentalmente.

 No primeiro gráfico, temos a sobreposição dos dados de equilíbrio 
líquido-vapor experimentais obtidos em laboratório e os dados simulados com a 
ferramenta computacional Aspen Plus para o sistema água-ácido acético. Observa-
se que os dados obtidos na simulação de fato apresentam um bom ajuste com 
os dados experimentais, e estes mostram que o modelo termodinâmico estudado 
pode ser considerado satisfatório e representativo do sistema em análise.

Em seguida, é apresentado o mesmo estudo comparativo que correlaciona os 
dados experimentais com os dados simulados realizados pelos alunos, porém, 
desta vez, para o estudo do equilíbrio líquido-líquido do sistema água-clorofórmio-
ácido acético. Novamente percebe-se que o modelo termodinâmico escolhido 
se ajusta bem aos dados experimentais. Sendo assim, é conveniente prever o 
comportamento fenomenológico desse sistema por meio dessa simulação.
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Figura 4 - Gráfico comparando resultados experimentais e resultados simulados 
(tracejado), para o sistema binário água-ácido acético.

Fonte: Vital e Souza (2011).

Figura 5 - Gráfico comparando resultados experimentais e resultados simulados, para o 
sistema ternário água-ácido acético-clorofórmio.

Fonte: Vital e Souza (2011).
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Considerações finais

A disciplina de Termodinâmica Experimental possibilita ao aluno 
visualizar os fenômenos termodinâmicos envolvidos nos diferentes tipos 
de equilíbrio de fases, permitindo, assim, uma melhor aprendizagem nas 
disciplinas posteriores nas quais o equilíbrio de fases está envolvido. 
Outro aspecto a destacar é a utilização da simulação computacional na 
engenharia, em especial Engenharia Química e de Alimentos. Estas são de 
extrema importância para o aprendizado, pois possibilitam a visualização de 
como os fenômenos ocorrem e, em alguns casos, como deveriam ocorrer 
em condições ideais.

A partir de tais práticas experimentais, os alunos podem observar 
como de fato alguns sistemas se comportam na natureza e na indústria. 
Por trabalhar alguns dos principais princípios termodinâmicos envolvendo 
os três equilíbrios de fase (sólido-líquido, líquido-líquido e líquido-vapor), 
os alunos concluem a disciplina mais preparados para utilizar esses 
conhecimentos, seja em disciplinas subsequentes, seja após o término do 
curso de engenharia.

Além disso, muitos conhecimentos transversais e interdisciplinares 
também são apreendidos pelos alunos nessa disciplina como, por exemplo, 
fenômenos de transporte, operações unitárias, físico-química e segurança 
em laboratório. Esses experimentos já vêm sendo utilizados em laboratório 
para turmas de Engenharia Química e de Alimentos, e observa-se uma 
notável evolução dos alunos após a implementação de tais métodos 
analíticos.

Por fim, graças à inclusão da prática computacional de simulação 
de modelos termodinâmicos para os diferentes sistemas estudados na 
disciplina foi possível que os alunos entrassem em contato com ferramentas 
computacionais indispensáveis, com as quais, infelizmente, alguns cursos 
de Engenharia, em especial a Química e a de Alimentos, por vezes não 
são contemplados. Com isso os alunos puderam analisar e observar sob 
uma ótica diferente os resultados alcançados e observados em laboratório, 
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facilitando, assim, a assimilação dos conteúdos previstos na ementa dos cursos 
de Termodinâmica Experimental oferecidos na grade curricular.
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Resumo

O presente trabalho teve por objetivo desenvolver atividades de estudo 
interativas e em grupo utilizando a ferramenta da aula invertida (flipped 
lecture) e instrução entre pares (peer instruction), no sentido de promover a 
melhoria no processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas teóricas de 
Química Orgânica, as quais estão entre as disciplinas que apresentam os 
maiores índices de retenção nos cursos de Química da UFRN. Essas técnicas 
utilizam uma abordagem em que os estudantes participam ativamente do 
processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo habilidades como 
autonomia, autodidatismo, expressão oral e trabalho em equipe. De acordo 
com o feedback dado pelos alunos, foi possível constatar que tais atividades 
contribuíram sobremaneira para a formação acadêmica dos discentes e 
monitores e para a melhoria dos índices de aprovação das disciplinas de 
Química Orgânica.
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Monitoria em morfologia e fisiologia humana: uma intervenção 
no ensino superior baseada na atenção à saúde

Palavras-Chave: Metodologias ativas. Aula invertida. Instrução entre pares. 
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Introdução

A taxa de conclusão média dos estudantes dos cursos de Química (Bacharelado, 
Licenciatura e Petróleo) tem sido historicamente baixa. Os estudantes dos cursos 
de graduação em Química geralmente apontam as disciplinas da área de Química 
Orgânica, em especial QUI0620 e QUI0621, como das mais difíceis do curso 
e que mais têm contribuído para a retenção no curso, tendo em vista que tais 
disciplinas são pré-requisitos para várias outras disciplinas obrigatórias. De fato, 
QUI0620 e QUI0621 estão entre as três disciplinas da área da química com maior 
índice de reprovação entre os períodos de 2014.1 e 2016.2 para os três cursos de 
graduação em Química.

A partir de iniciativas como o Workshop de Graduação dos Cursos de Química, 
foi possível ouvir dos estudantes as principais críticas e sugestões sobre os 
respectivos cursos, e no que concerne à Química Orgânica, foi possível identificar 
as principais demandas dos estudantes e fragilidades na sua formação nessa área 
do conhecimento: aulas com conteúdo muito denso e “cheio de detalhes”, além 
de aulas cansativas.

O atual Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFRN tem elegido 
como prioridades, no âmbito da política de ensino da instituição, a flexibilização 
dos currículos e das atividades pedagógicas, a interdisciplinaridade, a 
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, a inovação tecnológica, 
além da “construção de itinerários formativos diversificados”, de modo a permitir 
políticas de inclusão social, promover a autonomia do estudante e permitir o 
uso de metodologias de ensino-aprendizagem que promovam “interações e 
trocas fundamentais entre professores e alunos em uma dinâmica curricular 
interdisciplinar e multirreferenciada.” (UFRN, 2010).

O avanço tecnológico das últimas décadas tem propiciado uma revolução dos 
meios de comunicação e fontes de informação. Nesse contexto, Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) têm conquistado um espaço cada vez maior 
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nos ambientes educacionais, bem como nos ambientes não convencionais de 
ensino (BEHRENS, 2000), especialmente devido ao seu potencial para atender 
às necessidades individuais do aluno por meio da personalização e interatividade, 
utilizando abordagens diversificadas que permitem atender as reais necessidades 
educacionais de cada indivíduo (SOUZA, 1998).

A concepção atual do processo de ensino-aprendizagem tem mudado seu foco 
do ensino, centrado na atuação do professor, para a aprendizagem, centrada na 
apreensão do conteúdo por parte do estudante, na qual este se torna protagonista 
no processo de construção de seu conhecimento, sendo responsável pela sua 
trajetória e pelo alcance de seus objetivos. Nesse processo, o aluno deve ser 
capaz de autogerenciar e autogovernar seu processo de formação. Nesse sentido, 
as metodologias ativas de ensino têm buscado promover maior participação e 
interação entre professores e estudantes, visando contribuir para a autonomia e 
o espírito colaborativo dos estudantes, e a integração entre a teoria e a prática, a 
sala de aula e o cotidiano (BERGMAN; SAMS, 2012; MAZUR, 2009).

Aula invertida

Na aula tradicional, geralmente são os momentos em sala de aula que o 
estudante tem o primeiro contato com o conteúdo ministrado. Dessa forma, seu 
aproveitamento em termos de aprendizado tende a ser reduzido. Adicionalmente, é 
comum que nas aulas expositivas o estudante adote um comportamento passivo, 
assistindo à aula sem participar ativamente do processo de construção de seu 
aprendizado. De fato, um interessante estudo mostrou que a atividade cerebral 
de um estudante assistindo a uma aula expositiva apresenta o mesmo perfil de 
quando ele se encontra assistindo à TV (Figura 1).
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Figura 1 - Atividade cerebral de estudantes realizando diversas atividades. 

Fonte: Vital e Souza (2011).

Diversas alternativas têm sido buscadas para vencer os problemas apresentados 
anteriormente, sendo a maioria delas voltadas ao incentivo da participação mais 
ativa do estudante no processo de ensino-aprendizagem. Tais estratégias são 
geralmente chamadas de metodologias ativas de ensino, entre as quais constam 
a aula invertida e a instrução entre pares.

Basicamente, o conceito de uma aula invertida (do inglês, flipping lecture) 
é este: aquilo que era tradicionalmente feito em sala de aula agora é feito 
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em casa, e aquilo que tradicionalmente era feito em casa passa a ser 
trabalhado em sala (BERGMAN; SAMS, 2012). Nesse sentido, o professor 
deixa de ser o apresentador de informações, e passa a desempenhar um 
papel mais parecido com o de tutor.

Basicamente, a metodologia inverte a ideia de que o aluno tem o primeiro 
contato com o conteúdo em sala de aula, com a exposição do professor, e depois 
fixa esse conteúdo sozinho, em casa. Na aprendizagem ativa, os alunos têm de 
se preparar previamente para a aula, têm leituras para fazer. Na aula eles vão 
sedimentar o que leram, e o professor vai iluminar pontos chave. É uma tentativa 
de trazer os métodos de discussão e debate, usados no ensino das ciências 
humanas, para uma aula de ciências duras (Sala de Imprensa, IFUSP, 2015).

O planejamento e a execução da aula invertida acontecem em três momentos (o 
antes, o durante e o depois da aula), os quais devem ser bem trabalhados a fim de 
aproveitar todo o potencial dessa estratégia. Antes da aula, o professor disponibiliza 
materiais em formato de texto e, principalmente, em formato de videoaulas, aos 
quais os estudantes devem acessar, ler e assistir antes do encontro em sala de 
aula. Adicionalmente, o professor elabora um pequeno questionário, sobre o 
conteúdo a ser ministrado, que deve ser respondido pelos estudantes antes do 
encontro em sala de aula. De posse das respostas dos estudantes, o professor 
planeja o momento em sala de aula, buscando atingir e sanar as dificuldades 
dos estudantes mostradas por meio das respostas do questionário. Como os 
estudantes já tiveram contato prévio com o conteúdo a ser ministrado, o momento 
de sala de aula pode ser utilizado pelo professor em um formato diferente da aula 
tradicional, utilizando estratégias que promovam o engajamento do estudante no 
processo de construção do conhecimento. Alguns exemplos de estratégias que 
podem ser utilizadas em sala são mostrados na Figura 2.
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Figura 2 - Estratégias que podem ser utilizadas no momento da sala de aula com a 
técnica da aula invertida.

Fonte: Autoria própria.

O momento após a aula invertida deve ser destinado para o fornecimento e 
recebimento de feedbacks por parte dos estudantes e professor, bem como para 
a disponibilização de novas atividades ou exercícios sobre o conteúdo trabalhado.

Instrução entre pares 

A instrução entre pares (do inglês, peer instruction) é um método de ensino 
interativo em que os estudantes são convidados a responder questões conceituais 
em sala de aula. As respostas dos estudantes são obtidas em tempo real pelo 
professor, permitindo-lhe alterar o planejamento ou roteiro da aula durante o 
andamento desta. Nessa técnica, os estudantes também são estimulados a 
discutir em grupo as respostas dadas, promovendo um aprendizado colaborativo 
(MÜLLER, 2013).
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Para que o professor seja capaz de receber as respostas dos estudantes em 
tempo real geralmente são utilizadas ferramentas que incluem desde aparelhos 
eletrônicos específicos, como os clickers, passando por aplicativos que fazem 
uso do smartphone e que requer acesso à internet, como o socrative7, e até o 
uso de simples folhas de papel, como no caso dos plickers8. Dependendo das 
respostas fornecidas pelos estudantes, o professor poderá explicar novamente o 
conteúdo, promover a discussão em duplas ou em grupo, ou ainda propor uma 
nova questão. A Figura 3, a seguir, ilustra a metodologia frequentemente aplicada 
na instrução entre pares.

Figura 3 - Esquema da instrução entre pares.

Fonte: Instrução pelos colegas e ensino sob medida: uma proposta para o engajamento dos alunos 

no processo de ensino-aprendizagem de física (DOI: 10.5007/2175-7941.2013v30n2p362).

7Veja mais em: <www.socrative.com>. Acesso em: 27 abr. 2017.
8Veja mais em: <plickers.com>. Acesso em: 27 abr. 2017.
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Objetivos

O presente trabalho tem como objetivos contribuir para a diminuição dos 
índices de retenção e evasão dos cursos de Química, bem como combater o 
elevado índice de reprovação observado para as disciplinas da área de Química 
Orgânica, ofertadas aos cursos de Química e Engenharia Química. Adicionalmente, 
ele pretende contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem por 
meio do uso de metodologias ativas de ensino e disponibilização de recursos 
didático-pedagógicos multimídia, tais como as videoaulas, bem como auxiliar na 
formação docente dos monitores envolvidos no trabalho.

Materiais e métodos

Videoaulas

As videoaulas foram produzidas pelos monitores ou professores utilizando o 
software Camtasia Studio (licença de uso adquirida) a partir de apresentações em 
Power Point (licença de uso do software adquirida) ou programas similares. As 
videoaulas produzidas neste projeto foram disponibilizadas nas turmas virtuais do 
SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas).

Metodologias ativas de ensino

As metodologias ativas de ensino foram aplicadas conforme mostrado na 
Figura 4, com pequenas variações de acordo com a especificidade de cada turma: 
(i) escolha do tema ou assunto do programa da disciplina a ser trabalhado no 
modelo de aula invertida; (ii) disponibilização de videoaulas preparadas neste 
projeto, materiais didáticos (artigos científicos, resumos etc. em formato .pdf, 
.docx ou .pptx) e indicações de referências presentes no acervo das bibliotecas 
da UFRN, por meio da página da turma no SIGAA para o estudo prévio dos alunos; 
(iii) elaboração e disponibilização de um breve questionário pré-aula para que o 
aluno possa aferir e balizar seu estudo antes da aula; (iv) em sala de aula, em 
um primeiro momento, os alunos responderam individualmente a um questionário 
abordando situações-problemas ou contextualizadas; (v) no segundo momento, 
aplicou-se a “instrução entre pares”, em que os alunos foram convidados a formar 
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duplas e a discutir e responder de forma consensual as mesmas perguntas do 
questionário aplicado, discutindo entre si as respostas que cada um havia dado 
no primeiro momento; (vi) e, por fim, obteve-se o feedback das respostas de cada 
dupla com a discussão em conjunto (alunos e monitor/professor) das dúvidas que 
permaneceram. Dessa forma, as atividades da aula invertida em sala de aula (iii a 
vi) foram divididas em três blocos de 30 minutos cada.

Figura 4 - Metodologia aplicada da aula invertida.

Fonte: Autoria própria.
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A técnica da instrução entre pares também foi utilizada em salas de aula em 
algumas aulas de exercício ou de revisão, utilizando o aplicativo Plickers (plickers.
com), de modo a fornecer ao professor o feedback das respostas das atividades 
dos estudantes em tempo real.

Resultados e discussão

Este trabalho foi desenvolvido nas disciplinas QUI0620 Química Orgânica I e 
QUI0621 Química Orgânica II, destinadas a estudantes dos cursos de Química 
(Bacharelado, Licenciatura e Petróleo) e Engenharia Química da UFRN, entre 
2014.1 e 2015.2, e contou com a participação de três docentes do Instituto de 
Química da UFRN, além de cinco estudantes de graduação dos cursos de Química.

As aulas invertidas foram aplicadas com frequência de 1 (uma) a 3 (três) aulas 
por turma em cada semestre, sendo no máximo 1 (uma) aula por unidade. A 
técnica de instrução entre pares foi aplicada, em algumas ocasiões, dentro da 
aula invertida e, em outras situações, durante aulas de revisão ou de exercícios, a 
critério do professor e da turma.

No final de cada período letivo ou de cada unidade, era solicitado aos 
estudantes, por meio do SIGAA, que respondessem a um questionário feedback, a 
fim de avaliar a sua percepção acerca das atividades realizadas. Na Figura 5, são 
apresentados os dados a respeito da autoavaliação dos estudantes sobre cada 
uma das técnicas, por intermédio da resposta à pergunta: “Qual a sua avaliação 
sobre a contribuição da aula invertida/instrução entre pares para a/o sua/seu 
autonomia/motivação/aprendizado?”. Para todos os três critérios avaliados 
(autonomia, motivação e aprendizado), os estudantes consideraram que a aula 
invertida contribuiu mais que a instrução entre pares, apesar desta técnica estar 
inserida na metodologia da primeira na maior parte dos casos. No questionário 
feedback, os estudantes também fizeram comentários livres e opcionais que nos 
permitiram concluir que a baixa preferência pela instrução em pares, quando 
realizada isoladamente, foi devido a dois fatores: muito barulho em sala de aula 
ocasionado pelas discussões entre os estudantes e o fato de essa técnica ter sido 
aplicada inicialmente dentro das aulas expositivo-dialogadas – e não nas aulas de 
revisão ou de exercícios –, quando os estudantes ainda não tinham o domínio do 
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conteúdo ministrado, ocasionando uma quebra do ritmo da aula que não agradava 
à maioria dos alunos.

Figura 5 - Autoavaliação dos estudantes sobre a aula invertida e a instrução entre pares.

Fonte: Questionário cadastrado no SIGAA.
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Na Figura 6, são apresentados os dados sobre dedicação ao estudo, 
autoavaliação do aprendizado antes e após a aula invertida e a preferência pelo tipo 
de aula. Todos esses dados foram extraídos a partir de um questionário feedback 
respondido pelos estudantes no final de cada disciplina.

Figura 6 - Feedback dos estudantes a respeito da aula invertida.

Fonte: Questionário cadastrado no SIGAA.
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Uma das maiores dificuldades na aula invertida, relatada por alguns professores, 
foi motivar os estudantes a estudarem antes do momento da sala de aula. Foi 
possível perceber que essa motivação era maior quando o material disponibilizado 
antes da aula estava em formato de vídeo e quando o professor motivava os 
alunos a consultar os materiais e a responder ao questionário prévio. Para as 
aulas invertidas foram produzidas, por monitores e professores, 22 videoaulas 
abrangendo diversos conteúdos das disciplinas de Química Orgânica I e II.

Segundo os próprios estudantes, houve um considerável aprendizado do 
conteúdo trabalhado nessas atividades quando se comparava o aprendizado antes 

e após a aula invertida. E a preferência dos estudantes pela aula invertida mostrou 
que essa técnica conseguiu atingir boa parte dos estudantes, contribuindo para a 
sua autonomia, motivação pelo estudo e aprendizado, apesar de alguns estudantes 
terem reclamado nas primeiras vezes em que essa metodologia foi aplicada, muito 
provavelmente por não estarem acostumados com ela.

A Figura 7 apresenta os índices de aprovação nas disciplinas QUI0620 e 
QUI0621, desde 2012.1 até 2015.2. Esse trabalho foi desenvolvido a partir de 
2014.1, associado a um projeto de monitoria e não foi possível aplicar em todas 
as turmas, uma vez que nem todos os professores que ministram essas disciplinas 
participaram do projeto.
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Figura 7 - Índices de aprovação nas disciplinas QUI0620 e QUI0621.

Fonte: SIGAA.
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Foi possível observar aumento significativo no índice de aprovação apenas 
na disciplina QUI0621. Isso pode ter sido ocasionado pela maior maturidade e 
experiência dos estudantes com as metodologias ativas, uma vez que essa 
disciplina pertence ao 4º período da estrutura curricular dos cursos de Química, 
enquanto que a disciplina QUI0620 pertence ao 3º, além de esta ser pré-requisito 
da primeira. Ou seja, muitos dos estudantes que participaram das atividades 
de aula invertida e instrução entre pares em QUI0620 voltaram a participar em 
QUI0621 no período letivo seguinte.

Considerações finais

A utilização de metodologias ativas de ensino, tais como as técnicas de aula 
invertida e instrução entre pares, propicia um estímulo à autonomia, à motivação 
e à criação de um hábito de estudo para os estudantes.

Adicionalmente, a utilização dessas metodologias permite reduzir os índices de 
retenção nas disciplinas de Química Orgânica, especialmente quando o estudante 
já possui alguma experiência nas atividades relacionadas a essas técnicas.

Por fim, a elaboração e utilização frequente de videoaulas permite aos monitores 
e professores do projeto serem beneficiados com a experiência no uso de novas 
tecnologias da informação e comunicação (TIC), preparando-os para a “revolução 
digital” e para o mercado de trabalho inovador, o qual fará uso cada vez mais 
frequente das TIC.
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Resumo

Os conteúdos de Química Orgânica são de fundamental importância para 
as disciplinas do núcleo profissionalizante dos cursos de Farmácia. Entretanto, 
tem-se notado que as disciplinas de Química Orgânica têm apresentado elevados 
índices de reprovação em comparação a outras disciplinas desse curso. Este 
projeto tem por objetivo promover maior contextualização e interdisciplinaridade 
entre as disciplinas de Química Orgânica ministradas ao curso de Farmácia. 
Nesse sentido, foram confeccionadas videoaulas contextualizadas dos principais 
assuntos dessa área e promovidas atividades dirigidas e contextualizadas de 
assuntos fundamentais para o futuro farmacêutico. Dessa forma, constatou-se 
que tais atividades contribuíram sobremaneira para a formação acadêmica dos 
discentes e monitores e para a melhoria dos índices de aprovação nas referidas 
disciplinas do curso de Farmácia da UFRN, além de terem contribuído para maior 
integração e interdisciplinaridade das disciplinas ofertadas a esse curso.

1Discente. Curso de Farmácia. UFRN. E-mail: wamberto_almeida@hotmail.com
2Discente. Curso de Farmácia. UFRN. E-mail: laysa_karoline@hotmail.com
3Discente. Curso de Farmácia. UFRN. E-mail: lucas_adn_18@hotmail.com
4Discente. Curso de Farmácia. UFRN. E-mail: yzabelatrindade94@hotmail.com
5Docente. Instituto de Química. UFRN. E-mail: feibi_natal@yahoo.com.br



173

CADERNO DE MONITORIA N. 4 UTILIZAÇÃO DE ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA NA 
DISCIPLINA DE QUÍMICA ORGÂNICA DESTINADA A ESTUDANTES DO CURSO 

DE FARMÁCIA/UFRN

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Contextualização. Química Orgânica. 
Farmácia. Videoaulas.

Introdução

A disciplina QUI0039 Princípios de Química Orgânica faz parte do segundo 
nível na estrutura curricular do curso de Farmácia da UFRN e, não obstante, é 
pré-requisito para outras disciplinas do núcleo profissionalizante desse curso. No 
entanto, essa disciplina tem se caracterizado historicamente como a que mais 
reprova no curso de Farmácia, ocasionando a retenção dos alunos, os quais 
ficam impossibilitados de cursar as disciplinas de Química Farmacêutica, que 
são pré-requisitos para outras disciplinas ainda mais avançadas do curso. Com 
isso, não é incomum observar estudantes cursando disciplinas do sexto período 
do curso, junto com Princípios de Química Orgânica, que é do segundo período. 
Um agravante, ainda importante, é que esta disciplina é ofertada no Campus 
Central da UFRN, enquanto que os estudantes de Farmácia cursam disciplinas do 
terceiro nível em diante exclusivamente na Faculdade de Farmácia, dificultando o 
acompanhamento nas disciplinas devido aos constantes deslocamentos.

A partir da Semana Pedagógica do Curso de Farmácia, foi possível ouvir dos 
estudantes as principais críticas e sugestões sobre o curso e, no que concerne à 
Química Orgânica, foi possível identificar as principais demandas dos estudantes e 
as fragilidades na sua formação nessa área do conhecimento: aulas com conteúdo 
muito denso e “cheio de detalhes”, aulas cansativas, além de falta de integração 
e contextualização dos conteúdos de Química Orgânica com o cotidiano e, 
principalmente, com outras disciplinas específicas, em especial com as da área 
de Farmácia.

Adicionalmente, a recente reforma do projeto pedagógico do curso de Farmácia 
da UFRN promoveu uma redução da carga horária das disciplinas da área de 
Química Orgânica que não foi acompanhada, na mesma proporção, de redução 
do seu conteúdo. Dessa forma, tem-se constatado, inclusive pelos próprios 
alunos por meio da avaliação institucional, que o componente curricular QUI0039 
Princípios de Química Orgânica apresenta um conteúdo programático bastante 
extenso para a pouca carga horária da disciplina.
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Por se tratar de uma disciplina do segundo nível na estrutura curricular do curso 
de Farmácia, a maioria dos estudantes que cursam pela primeira vez a disciplina 
de Princípios de Química Orgânica apresenta pouca maturidade e quase nenhum 
hábito para o estudo e, muitas vezes, não consegue vislumbrar a importância e a 
pertinência dos conteúdos trabalhados nessa disciplina para a área de atuação do 
farmacêutico. Somado a isso, tem-se ainda o elevado índice de reprovação nessa 
disciplina, resultando frequentemente na perda de motivação e evasão do curso.

Dessa forma, este trabalho teve por objetivos promover a diminuição do índice 
de retenção na disciplina QUI0039 Princípios de Química Orgânica, otimizar o seu 
conteúdo e promover maior interesse dos estudantes pelo curso de Farmácia a 
partir da integração entre os conteúdos de química orgânica com sua área de 
atuação profissional.

Materiais e métodos

A estratégia utilizada neste trabalho consistiu em três etapas: planejamento, 
aplicação e avaliação, de acordo com a Figura 1.

Figura 1 - Estratégias utilizadas no projeto.

Fonte: Projeto de monitoria: Utilização de TIC e técnicas de flipping lecture como subsídios para as 

turmas de reposição e melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 
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Planejamento

Antes de iniciar as atividades do projeto em sala de aula, foi realizada a 
identificação dos conteúdos mais relevantes de química orgânica para a área da 
Farmácia por meio de duas formas: diálogo com professores do curso de Farmácia 
e estudo dos programas das disciplinas do curso, realizado pelos monitores, os 
quais eram estudantes desse curso.

Adicionalmente, foi realizada uma profunda pesquisa, por intermédio do 
projeto pedagógico do curso de Farmácia (Projeto Político Pedagógico do Curso 
de Farmácia, 2002) e das diretrizes curriculares do curso (Resolução CNE/CES, 
2002), com o objetivo de detectar as competências e habilidades do farmacêutico 
que pudessem ser trabalhadas na disciplina de Princípios de Química Orgânica.

Aplicação

As atividades realizadas ao longo deste projeto consistiram em atividades que 
Figura 3 – Disciplinas específicas do curso de Farmácia que aplicam conteúdos 
de química orgânica. Permitissem a integração entre os conteúdos de química 
orgânica e o de outras disciplinas profissionalizantes do curso de Farmácia. As 
estratégias utilizadas para se alcançar esse objetivo foram:

Trabalhar com atividades de pesquisa envolvendo a aplicação dos 
conhecimentos em química orgânica na área farmacêutica. Tais atividades eram 
cadastradas como tarefas individuais no SIGAA que contabilizavam pontuação em 
cada unidade. O objetivo dessa atividade era permitir aos estudantes vislumbrar 
a aplicação dos conceitos abordados em química orgânica em áreas específicas 
de atuação do profissional de Farmácia e, com isso, motivar os estudantes para a 
disciplina e para o curso.

Trabalhar com atividades dirigidas com os monitores em sala de aula, na 
presença do professor, onde o monitor poderia trabalhar de maneira contextualizada 
os conteúdos de química orgânica, mas, principalmente, expor sua experiência, 
utilizando a linguagem própria do aluno, sobre a importância da química orgânica 
para o profissional de Farmácia. Parte dessas atividades eram conduzidas em 
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aulas de revisão ou de exercício, utilizando a técnica da instrução entre pares, em 
que os estudantes são convidados a responder questões conceituais em sala de 
aula, cujas respostas dos estudantes são obtidas em tempo real pelo professor ou 
monitor, permitindo-lhe alterar o planejamento ou roteiro da aula durante a própria 
aula. Nessa técnica, os estudantes também são estimulados a discutir em grupo 
as respostas dadas, promovendo um aprendizado colaborativo (MÜLLER, 2013).

Produzir e disponibilizar videoaulas sobre conteúdos de química orgânica 
voltadas para um público específico: estudantes de graduação em Farmácia. 
As videoaulas foram produzidas pelos monitores ou professores utilizando o 
software Camtasia Studio (licença de uso adquirida) a partir de apresentações em 
PowerPoint (licença de uso do software adquirida) ou programas similares. As 
videoaulas produzidas neste projeto foram disponibilizadas nas turmas virtuais do 
SIGAA (Figura 2).
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Figura 2 - Metodologia aplicada para a produção de videoaulas.

Avaliação

A avaliação do projeto foi realizada principalmente a partir de diversos 
questionários feedbacks, disponibilizados a partir do SIGAA, com o objetivo de 
colher impressões, sugestões, críticas e elogios na condução das atividades do 
projeto. Adicionalmente, foi avaliado o impacto do projeto nos índices de retenção 
no curso, a partir da comparação dos índices de aprovação na disciplina QUI0039 
antes e após o início do projeto.

Fonte: Projeto de monitoria: Utilização de TIC e técnicas de flipping lecture como subsídios para as 

turmas de reposição e melhoria do processo de ensino-aprendizagem
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Resultados e discussão

A partir de discussão com os monitores do projeto – que eram estudantes 
do curso de Farmácia – e do diálogo com professores dos departamentos 
de Farmácia e de Bioquímica, foi possível destacar os conteúdos de acidez e 
basicidade, estereoquímica, biomoléculas e mecanismos reacionais, abordados 
em química orgânica, como os que apresentam maior relevância para o profissional 
farmacêutico (Figura 3).

Figura 3 - Disciplinas específicas do curso de Farmácia que aplicam conteúdos de 
química orgânica.

Fonte: Estrutura curricular e programa dos componentes curriculares ofertados ao curso de 

Farmácia/UFRN.



179

CADERNO DE MONITORIA N. 4 UTILIZAÇÃO DE ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA NA 
DISCIPLINA DE QUÍMICA ORGÂNICA DESTINADA A ESTUDANTES DO CURSO 

DE FARMÁCIA/UFRN

Desse modo, foi possível, trabalhar a disciplina de QUI0039 focando 
principalmente nesses conteúdos, o que foi muito importante na otimização 
da programação das aulas e do plano de curso da disciplina, uma vez que ela 
apresenta um extenso conteúdo e pouca carga horária.

A Tabela 1 apresenta as atividades que foram produzidas ou realizadas durante 
o projeto, bem como a participação média dos estudantes em cada uma delas, 
em cada período letivo.

Tabela 1 – Atividades realizadas durante o projeto por período letivo.

Fonte: Registro de atividades do projeto de monitoria e SIGAA.

As atividades de pesquisa foram as que registraram maior participação dos 
estudantes, pois além de terem sido consideradas bastante interessantes por 
eles, contribuíram para a obtenção de pontuação extra em cada unidade. Foram 
realizadas apenas três atividades dirigidas em sala de aula, uma em cada unidade, e 
a participação dos estudantes foi razoável, se considerarmos que essas atividades 
eram realizadas em horários extraclasse, a fim de não comprometer o extenso 
programa da disciplina. A participação dos estudantes nas videoaulas foi medida 
a partir do SIGAA, que permite registrar o nome do estudante, além do dia e da 
hora em que ele acessou cada vídeo. Foram produzidos 15 vídeos em formato 
de videoaulas, sendo que quase a metade deles foi produzida por estudantes 
monitores do projeto. Alguns desses vídeos, inclusive, foram acessados mais de 
uma vez por um mesmo aluno, e eram procurados até mesmo por estudantes de 
outras turmas dessa mesma disciplina, cujo professor não participava do projeto.
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A avaliação do projeto foi realizada a partir da percepção dos estudantes acerca 
das atividades realizadas, e do acompanhamento dos índices de aprovação na 
disciplina. Ao longo e ao final de cada semestre, eram disponibilizados, por meio 
do SIGAA, diversos questionários feedback, em que era solicitada a opinião dos 
estudantes acerca das provas, os tipos de materiais e recursos utilizados durante 
os estudos, uma autoavaliação acerca do desenvolvimento ou aprimoramento das 
competências e habilidades trabalhadas durante a disciplina, além de sugestões, 
críticas e elogios a respeito das atividades realizadas. A partir desses questionários 
foi possível observar alguns fatos interessantes que permitiram aprimorar as 
atividades realizadas e planejar melhor a disciplina para as próximas turmas.

O primeiro fato interessante foi que mais de 90% dos estudantes preferem 
ou costumam estudar pelo livro (95,24%) e por meio das listas de exercícios 
(90,48%). Isso permitiu selecionar melhor a literatura básica da disciplina, inclusive 
ajudou na solicitação de compra de livros, por parte do Sistema de Bibliotecas 
da universidade, sobre química orgânica com abordagem biológica, e também 
favoreceu trabalhar na contextualização dos exercícios presentes nas listas de 
exercícios, o que culminou também na contextualização das provas, que foi um 
aspecto bastante elogiado pelos estudantes nas avaliações institucionais. Outro 
ponto interessante foi que mais da metade dos estudantes afirmou que estudou 
química orgânica utilizando o recurso da internet (52,38%), devido, provavelmente, 
às atividades de pesquisa contextualizadas com a realidade do farmacêutico, 
contribuindo, assim, para o desenvolvimento de competências e habilidades no 
âmbito da pesquisa, da expressão escrita e da interpretação de certos fenômenos 
químicos e bioquímicos oriundos ou causados por medicamentos.

A análise do índice de aprovação na disciplina QUI0039 Princípios de Química 
Orgânica ao longo dos períodos letivos atesta a importância das atividades 
desenvolvidas nesse projeto no combate à retenção e à evasão no curso de 
Farmácia (Figura 4). Após o início do projeto, em 2014.1, os índices de aprovação 
em QUI0039 subiram consideravelmente. De acordo com o feedback dos 
estudantes, obtidos a partir de questionários cadastrados no SIGAA, um dos 
principais motivos foi o aumento da motivação para estudar química orgânica 
devido ao uso de uma abordagem contextualizadora nas explicações em sala de 
aula, bem como nas atividades, nos exercícios e nas provas.
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Figura 4 - Índices de aprovação na disciplina QUI0039.

Um importante aspecto deste projeto foi ter contribuído para a instauração de 
um diálogo entre o Instituto de Química e o Departamento de Farmácia da UFRN, 
permitindo o planejamento interdisciplinar de alguns componentes curriculares do 
curso de Farmácia, propiciando a integração entre os conteúdos de química orgânica 
e química farmacêutica, e contribuindo para a avaliação somativa dos estudantes. 
Nesse ponto, os professores de química orgânica indicavam aos professores de 
química farmacêutica os pontos fortes e as principais fragilidades dos estudantes 
que passaram em QUI0039 e que iriam cursar Química Farmacêutica no semestre 
seguinte, de modo que os professores dessas disciplinas pudessem conhecer um 
pouco seus futuros alunos e planejar melhor a disciplina. Esse intenso diálogo 
entre os professores dessas duas unidades acadêmicas permitiu inclusive a 
colaboração científica no âmbito da pesquisa.

Fonte: SIGAA.
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Considerações finais

A utilização de uma abordagem contextualizadora permite a integração da 
química orgânica com a área da Farmácia, promovendo um aprendizado mais 
significativo dos estudantes e monitores do curso de Farmácia e aumentando a 
sua motivação para o estudo e para o curso.

Adicionalmente, essa abordagem contribui para a diminuição dos índices de 
retenção e evasão no curso de Farmácia da UFRN.

Promove ainda, a formação docente qualificada dos monitores envolvidos 
no projeto, incluindo o domínio de importantes tecnologias utilizadas com fins 
pedagógicos.

Por fim, ela permite uma maior interação entre os professores de Química e 
de Farmácia, contribuindo para a avaliação dos estudantes e planejamento das 
disciplinas, além de promover valiosas trocas de experiências.
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EXPERIÊNCIAS DE MONITORES 
DO PROJETO DE ENSINO 
“DESENVOLVIMENTO DE 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA 
DISCIPLINA DE PROCESSOS 
BIOQUÍMICOS VITAIS”:  
relato de experiência

NUNES, H. M. A.1; QUIRINO, L. O.2; ABREU, L. R. D.3

Resumo

Este relato propõe-se a compartilhar as experiências dos monitores 
do projeto “Desenvolvimento de atividades pedagógicas na disciplina 
de Processos Bioquímicos Vitais”. Trata-se de um estudo descritivo da 
experiência referente às atividades dos monitores exercidas nos anos de 
2014 e 2015. Foram consultados artigos científicos, extraídos da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) utilizando-se a base de dados SCIELO e do Portal 
Periódico CAPES. A execução do projeto proporcionou aos discentes 
maior interesse na disciplina e procura pela equipe do projeto, acarretando 
notas excelentes e diminuição do número de reprovados; já aos monitores 
oportunizou a formulação e aplicação de atividades pedagógicas, 
desenvolvimento de métodos para retirar dúvidas, aprofundamento nos 
conteúdos da disciplina, vínculo com as turmas e participação ativa no 
processo ensino-aprendizagem. Consideramos, pois, que a monitoria 
alcançou melhoria nas notas e aprovações das turmas acompanhadas e 
crescimento profissional, pessoal e social dos monitores, atraindo-os à 
docência. 

1Discente. Curso de Enfermagem. UFRN. E-mail: helenamartaa@outlook.com
2Discente. Curso de Enfermagem. UFRN. E-mail: luana_oq@hotmail.com
3Docente. Departamento de Bioquímica/CB. UFRN. E-mail: lrdabreu@uol.com.br
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Introdução

A introdução dos discentes no âmbito da vivência docente se faz presente 
na composição da matriz curricular de diversos cursos no ensino superior das 
Universidades Federais, desde 28 de novembro de 1968 com o advento da Lei 
5540 (RESOLUÇÃO Nº. 016/87 – CONSEPE/UFRN); uma vez que permite ao 
monitor o aprofundamento na disciplina escolhida, participação no processo 
ensino-aprendizagem, atuação como facilitador de conhecimentos para os alunos 
monitorados, auxílio na realização de diversas atividades programadas pelo docente 
e crescimento intelectual, social e profissional (GURGEL; LEITE, 2006). Somem-
se a isso, as características do Programa de Iniciação à Docência: estimular 
a formação do docente no ensino superior, dar uma dimensão pedagógica de 
trabalho coletivo, respeitar a diversidade, incentivar o desenvolvimento de 
experiências inovadoras com metodologias diferenciadas e críticas e favorecer a 
troca de experiências, saberes e competências (DIAS, 2007).

O baixo rendimento das turmas em disciplinas importantes encorajou 
professores a iniciarem projetos pedagógicos voltados à monitoria; logo, se viu a 
eficácia de selecionar alunos qualificados – por meio de prova escrita e entrevista – 
para desenvolver a função de “facilitadores” do conteúdo em horários extraclasse 
compatíveis com a carga horária dos componentes curriculares, possibilitando, 
ou não, a descoberta de sua vocação para docência.

Muitos alunos recém-egressos apresentam dificuldades em acompanhar a 
disciplina que abrange conteúdos básicos em bioquímica como, por exemplo: 
estrutura química, função e metabolismo das biomoléculas e os aspectos 
metabólicos para adaptações do organismo aos estados alimentado, jejum inicial 
e jejum prolongado; conteúdo esse, indispensável para disciplinas posteriores. 
Além disso, a partir da ministração das aulas são realizados “exercícios de 
aprendizado baseados em problema” (ABP), “atividades integradoras de conteúdo” 
(AIC), estudos de casos clínicos e mapas conceituais, para que, dessa forma, os 
discentes se apropriem dos conteúdos da disciplina. Para que tenhamos sucesso, 
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é significativo o auxílio do monitor ao professor, seja na confecção, execução e 
apoio aos alunos para resolução das atividades e sua devida correção.

A forma de atuação se deu pela disponibilização de horários fixos, em três dias 
úteis da semana, para sanar dúvidas do conteúdo em pauta; essas monitorias 
aconteceram coletivamente (diversos alunos e todos os monitores) ou de 
forma individual (aluno e monitor) durante todo o semestre letivo, no entanto, 
em maior intensidade nos períodos de provas, visto que a demanda aumenta 
nessas épocas. Outra estratégia para minimizar as dificuldades enfrentadas na 
disciplina é a formulação de mapas conceituais com o intuito de fixar o assunto 
e desenvolver o raciocínio crítico, quesitos estes essenciais para os profissionais 
da área de saúde; o monitor os auxiliou no direcionamento para construção do 
mapa conceitual, elegendo prioridades e conduzindo o trabalho para o objetivo do 
professor.

Nesse contexto, o relato propõe-se a compartilhar as experiências de acadêmicos 
de Enfermagem como monitores do projeto de ensino “Desenvolvimento de 
atividades pedagógicas na disciplina de Processos Bioquímicos Vitais”, oferecida 
na disciplina de Processos Bioquímicos Vitais do primeiro período da graduação 
do curso de Enfermagem pela UFRN, bem como relatar a importância da monitoria 
no processo de ensino-aprendizagem.

Materiais e métodos

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência de discentes 
monitores na disciplina Processos Bioquímicos Vitais, obrigatória do primeiro 
semestre do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, campus de Natal, Rio Grande do Norte (RN). As atividades de monitoria 
foram supervisionadas pelo docente orientador do projeto no período de 03 de 
setembro de 2014 a 31 de dezembro de 2015.

Além disso, as informações necessárias para construção do trabalho foram 
oriundas da vivência dos alunos monitores nas práticas de iniciação à docência, 
do referencial teórico adquirido nas aulas que obtiveram quando cursaram a 
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disciplina e o reprisaram e do aprofundamento científico por meio das pesquisas na 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando a base de dados Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO) com utilização do operador booleano “and”, e no Portal 
Periódico CAPES.

Resultados e discussão

Os resultados serão demonstrados em duas etapas: na primeira, com gráficos 
referentes a aprovações e médias de notas finais na disciplina referente às turmas 
de 2013.1 a 2015.2; na segunda, serão expostas as habilidades e competências 
alcançadas pelas monitoras por meio da execução do projeto.

1 Aprovações

A Figura 1 representa as aprovações (aprovados + aprovados por nota) em 
porcentagem das turmas 2013.1 a 2015.2. Os dados foram obtidos no sistema 
SIGAA/UFRN.

De acordo com os dados obtidos no SIGAA, viu-se uma queda no índice de 
aprovações após o semestre 13.1, caracterizado tanto pelo número de reprovados 
na disciplina quanto pelo aumento de trancamentos nas turmas seguintes (2013.1 
apresentou 1,9% de trancamento, enquanto que 2013.2: 10%, 2014.1: 12%, 
2014.2: 13,5%, 2015.1: 18% e 2015.2 trancaram 14% dos alunos, segundo 
dados do SIGAA); no entanto, as aprovações obtiveram considerável aumento 
após o período 14.1 (Figura 1).
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Figura 1 - Aprovações nos semestres de 2013.1 a 2015.2 das turmas da 
disciplina Processos Bioquímicos Vitais. Desvio padrão: 0,1.

Fonte: SIGAA/UFRN.

1.1 Notas finais

A Figura 2 mostra as médias das notas finais da turma no período de 
2013.1 a 2015.2. Esses dados foram obtidos no sistema SIGAA/UFRN.

As notas dos discentes até 14.2 eram, em sua maioria, baixas até a 
segunda unidade e aumentavam (alcançando a média) na última unidade 
do semestre – até antes desse período as notas eram somadas e divididas 
em médias ponderadas –, no entanto, com o início da execução do projeto, 
as notas foram constantes em todas as unidades e é notório ressaltar 
que em sua maioria alcançavam valores entre 8 e 10. A Figura 2 revela 
o crescimento a partir do período 14.2, que coincide com o advento das 
monitorias.
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Figura 2 - Médias das turmas da disciplina Processos Bioquímicos Vitais. Desvio 
padrão: 2,5.

Fonte: SIGAA/UFRN.

Em relação aos trabalhos realizados pela monitoria, foi montada uma grade 
de horários no início do semestre em reunião com o orientador, na qual havia 
possibilidade de atendimento ao discente em dias úteis com horários alternados 
para alcançar o maior número de plantões disponíveis; os assuntos programados 
para a semana eram discutidos nos encontros após terem sido abordados em 
sala de aula, ou seja, normalmente não havia matéria acumulada na monitoria e 
esses plantões eram realizados em conjunto pelas alunas monitoras nos dias que 
antecediam as provas, tendo em vista que a procura à monitoria se tornava maior 
nesse período. Além dos plantões, as monitoras prestaram apoio ao docente na 
retirada de dúvidas e no cumprimento das metas da aula, desenvolveram exercícios 
de fixação de conteúdo para auxílio ao professor, realizaram atendimentos de 
dúvidas em relação aos seminários que foram apresentados durante todo o 
semestre, direcionamento na produção dos mapas conceituais, que é um método 
eficiente na colagem de conteúdo pelos discentes (SILVA; NEVES; SILVA, 2014), e 
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auxiliaram nas aulas práticas que ocorreram simultaneamente em dois laboratórios 
conectados, por ser a turma numerosa.

No período de vigência do projeto, foram confeccionados dezenas de mapas 
conceituais. Para ilustrar o resultado, mostramos nas Figuras 3 e 4 dois mapas 
conceituais realizados por dois grupos da turma de 2015.2. É interessante notar 
que, mesmo abordando tema igual, os grupos o estruturaram e o apresentaram 
de forma totalmente diferente, com qualidade e atingindo nosso objetivo, que é 
a apropriação e apresentação do conteúdo de forma estruturada e relacionada. 
Em ambos os mapas, vemos a representação do funcionamento do metabolismo 
bioquímico nos seres humanos, nos estados de alimentado, jejum inicial e jejum 
prolongado.
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Figura 3 - Mapa conceitual elaborado por grupo da turma do semestre 2015.2.

Fonte: Mapa confeccionado por Ákysa Kívia de Medeiros, Ericles Lopes de Moura e 

Ricaelly de Medeiros Cavalcanti, graduandos de Enfermagem da UFRN, turma 2015.2.
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Figura 4 - Mapa conceitual elaborado por grupo da turma do semestre 2015.2.

Fonte: Mapa confeccionado por Bruna Ruselly Dantas Silveira, Thalia Rayana Ferreira do 

Nascimento e Maynara Caroline Gomes Gabriel, graduandos de Enfermagem UFRN, 2015.2.



195

CADERNO DE MONITORIA N. 4 EXPERIÊNCIAS DE MONITORES DO PROJETO DE ENSINO 
“DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA DISCIPLINA DE 

PROCESSOS BIOQUÍMICOS VITAIS”: relato de experiência

A atuação da monitoria junto à turma nas aulas teóricas, aulas práticas e 
no atendimento extraclasse favoreceram o interesse da turma na disciplina, 
o esclarecimento de sua importância nos anos seguintes do curso, a procura 
constante à equipe do projeto, acarretando, consequentemente, notas excelentes 
por maior parte da turma (alunos os quais eram assíduos nas monitorias) e 
diminuição do número de reprovados.

2 Habilidades e competências adquiridas

As ações realizadas nos semestres de vigência do projeto de ensino na disciplina 
de Bioquímica possibilitaram aos monitores o desenvolvimento de vínculo com 
as turmas acompanhadas, proporcionando a aquisição de um dos objetivos do 
projeto: troca de saberes; além do auxílio ao orientador na realização de atividades 
programadas e participação na formulação do cronograma da disciplina. Essas 
atividades foram significativas na formulação/percepção da metodologia que mais 
se adapta aos monitores e na percepção do processo ensino-aprendizagem que 
melhor atende aos alunos e produz melhores resultados.

Quadro 1 – Habilidades adquiridas e desenvolvidas pelos monitores no projeto 
de ensino “Desenvolvimento de atividades pedagógicas na disciplina de 

Processos Bioquímicos Vitais”, do curso de Enfermagem da UFRN, Natal, Rio 
Grande do Norte, Brasil.

HABILIDADES
Formulação e aplicação de atividades de fixação

Desenvolvimento de métodos de retirar dúvidas

Aprofundamento nos conteúdos da disciplina

Vínculo com as turmas

Participação ativa e aquisição do processo ensino-aprendizagem

Didática de ensino

Fonte: Autoria própria.
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Considerações finais

As experiências vivenciadas com a execução do projeto de ensino 
“Desenvolvimento de atividades pedagógicas na disciplina de Processos 
Bioquímicos Vitais” possibilitaram a aproximação com a docência no ensino 
superior e todos os seus atrativos como, por exemplo: aproximação e geração 
de vínculo discente-monitor e docente-monitor, realização de diversas atividades 
a fim de conduzir a uma melhor fixação do conteúdo e noções das práticas de 
laboratório aprimoradas; bem como a participação na metodologia ensino-
aprendizagem, essencial na formulação de professores capazes de repassar o 
conteúdo apesar acompanharem seres singulares no processo de aprendizagem.

Os resultados planejados pelo orientador foram alcançados de forma 
significativa e repercutidos em aprovações e notas melhoradas. Dessa maneira, 
o aprendizado proporcionado pelo projeto facilitou o aperfeiçoamento da técnica 
de ensino aos alunos monitores, atraindo-os à docência, sendo esse um dos 
objetivos do presente projeto de ensino. As dificuldades enfrentadas, tais como 
choques de horários, resolução de problemas junto à equipe e disponibilização 
em dias não úteis, evidenciam o bom aproveitamento da oportunidade oferecida, 
assim como corrobora a necessidade da continuidade do projeto de ensino na 
disciplina Processos Bioquímicos Vitais.
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VIVENCIANDO A INICIAÇÃO 
À DOCÊNCIA EM 
ATIVIDADES INTEGRATIVAS 
NAS DISCIPLINAS DE 
FARMACOLOGIA E PATOLOGIA

PEREIRA, J. P. C.1; SILVA, D. G. K. C.2

Resumo

A iniciação à docência apresenta-se como uma ferramenta que contribui 
para melhoria do ensino em graduação, além de oportunizar ao aluno 
monitor práticas que contribuem para sua qualificação técnico-científica. O 
presente estudo objetivou relatar a experiência de monitoria das disciplinas 
de Farmacologia e Patologia ofertadas aos cursos de graduação da FACISA/
UFRN. Trata-se de estudo descritivo, tipo relato de experiência. Eram 
realizadas reuniões periódicas com os monitores e docente responsável, 
envolvendo-se planejamento e preparo de material para as atividades de 
monitoria. Aos monitores eram incumbidas leituras de aprofundamento, 
auxílio em atividades em grupo/práticas e plantões de dúvidas. A aceitação 
entre os discentes das disciplinas era positiva, sendo oportunizado a estes, 
o aprofundamento de conteúdos e solução de dúvidas. Por meio das 
disciplinas, os discentes puderam integrar, com auxílios dos monitores, o 
debate sobre mecanismos fisiopatológicos e suas implicações na aplicação 
de conhecimentos farmacológicos (farmacocinética e farmacodinâmica). 

Palavras-chave: Patologia. Farmacologia. Monitoria. Ensino.
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Introdução

As disciplinas de Processos Patológicos (CST-1006 e CST-2064) e 
Farmacologia (CST-2113, CST-3117 e CST-1016) são oferecidas para os cursos 
de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia entre o primeiro e quarto período desses 
cursos, em turmas únicas, com média de 40 alunos, possuindo uma média de 60 
horas, com atividades teórico-práticas. Trata-se de disciplinas que exigem uma 
diversificação do aprendizado com apoio de monitores no auxílio aos discentes, 
contribuindo para um maior nível de aprendizagem e de interesse pelas aulas, em 
especial as aulas práticas, correlacionando várias áreas do conhecimento.

O conhecimento de diversas áreas da ciência se faz sempre necessário 
quando se busca a formação de profissionais. Dessa forma, a associação do 
conhecimento relativo aos processos patológicos se faz importante para uma 
melhor compreensão da sistemática terapêutica e intoxicações de grupos 
farmacológicos (FERNANDES; CUNHA; BRANDÃO, 2015; RAO; SHENOY, 2013). 
A exemplo de algumas situações hipotéticas, citam-se condições clínicas, de 
insuficiência renal, na qual a filtração sanguínea é comprometida, fazendo com 
que as drogas permaneçam maior período no organismo, aumentando sua meia-
vida (LAURENCE et al., 2012; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2010; PENILDON, 2010; 
TOKLU, 2013).

Nessa conjuntura, a monitoria fornece apoio pedagógico aos discentes que 
possuem interesse em aprofundar os conteúdos ministrados em sala de aula, 
bem como sanar as dificuldades em relação às disciplinas (RAMOS; COSTA; 
CASCAES, 2012). A partir da intenção de estabelecer um diálogo monitor-
discente, a literatura traz que tanto o educador quanto o educando desenvolvem 
o conhecimento em uma relação de ensino-aprendizagem, na qual supera-se a 
alienação do intelectualismo e o autoritarismo do educador. Neste caso, o aluno 
monitor seria capaz de contribuir para o desenvolvimento da consciência crítica do 
aluno (CARVALHO et al., 2012; HAAG et al., 2007; TOKLU, 2013).

Sendo assim, o uso da monitoria de Farmacologia e Patologia como estratégia 
favorável de ensino, além de possibilitar o contato e a compreensão entre o monitor 
(discente) com os demais alunos, proporciona a construção do pensamento crítico 
e interdisciplinar, tendo em vista que a capacidade de unir saberes adquiridos e 
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construídos é fundamental na prática profissional que se institui em longo prazo 
(RAO; SHENOY, 2013; TOKLU, 2013).

No entanto, reinventar-se é imprescindível no que tange o processo de ensino-
aprendizagem em âmbito acadêmico. Faz-se necessária a utilização de estratégias, 
metodologias ativas e novas tecnologias que possam proporcionar e facilitar o 
desenvolvimento do entendimento lógico clínica e de possível aplicabilidade dos 
conteúdos que são ministrados em sala de aula (HAAG, 2008; RAMOS; COSTA; 
CASCAES, 2012). Ao monitor será possibilitada a experiência com a carreira 
acadêmica, no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, além do aprofundamento 
teórico-prático das áreas envolvidas (CARVALHO et al., 2012).

Dessa forma, o presente trabalho objetivou relatar experiências vivenciadas na 
monitoria acadêmica da disciplina de Patologia Geral e Farmacologia Integrada, 
ofertadas à grade curricular da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), 
campus da UFRN no município de Santa Cruz.

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a 
partir da vivência de um discente como monitor das disciplinas de Patologia 
Geral e Farmacologia Integrada, ofertadas aos discentes do curso de graduação 
de Fisioterapia, Nutrição e Enfermagem, pelo campus do interior pertencente à 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no município de Santa Cruz, que 
recebe a denominação de Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA).

Durante o desenvolvimento das atividades de monitoria, os monitores 
produziram materiais didáticos de apoio, sendo estes, casos clínicos, seminários, 
guias de estudo, exercícios e “quizes”. Todos os materiais eram supervisionados 
pelo docente responsável e discutidos em reuniões periódicas. Os exercícios 
elaborados eram compostos por questões objetivas e discursivas relacionadas 
aos assuntos ministrados durante o decorrer do semestre letivo. Os casos 
clínicos envolvendo conhecimentos de farmacologia, patologia e conhecimentos 
específicos dos cursos também se fizeram um método de ensino, possibilitando 
uma maior articulação entre as diversas áreas do conhecimento estudadas.
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Ocorriam semanalmente plantões de tira-dúvidas, os quais eram comuns 
a todos os discentes e monitores e contemplavam o período noturno. Durante 
esses plantões eram realizados “quizes” com perguntas rápidas e objetivas para a 
turma envolvida que era dividida em dois grupos e disputava pontos no jogo. Além 
disso, pode-se contar com a disponibilização de artigos científicos concernentes 
às disciplinas e aos cursos, visando o aprofundamento dos conhecimentos sobre 
os assuntos abordados.

Periodicamente, realizavam-se reuniões para planejamento das atividades, 
além de apresentações de seminários pelos monitores ao docente como uma 
forma de aperfeiçoar os conhecimentos a serem repassados para os discentes. 
Foram disponibilizados alguns recursos para o desenvolvimento do projeto de 
monitoria, tais como as salas de aula que eram previamente reservadas, além 
de outros itens didáticos, como o projetor multimídia (data show), apagador, 
marcador para quadro branco, quadros, equipamentos laboratoriais acoplados à 
projeção multimídia, computador e os livros didáticos disponíveis e acessados por 
meio da biblioteca da instituição em questão.

Resultados e discussão

A complementação da atividade de monitoria com plantões de atendimento e 
tira-dúvidas auxiliou na melhoria do rendimento dos discentes beneficiários, tendo 
em vista que os alunos sentiam maior liberdade ao buscar o discente monitor para 
o esclarecimento das dúvidas que surgiam em sala de aula (Figura 1).
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Figura 1 - Plantões de dúvidas para alunos de graduação.

Fonte: Autoria própria.

As atividades referentes ao projeto de monitoria também foram capazes 
de estreitar e desenvolver um relacionamento interpessoal com os alunos, 
favorecendo assim, a transmissão e construção de saberes, tornando o 
processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e menos maçante. Esse 
resultado corrobora o que Frison e Moraes (2010) destacam a respeito de 
os alunos, ao participarem da monitoria, se sentirem ajudados, orientados e 
guiados na direção do que se objetiva para o desenvolvimento educacional.

Todavia, os alunos beneficiários não foram os únicos que puderam 
crescer por meio do fornecimento dos plantões e exercício da monitoria. O 
discente monitor adquiriu maior carga de conhecimento teórico e prático, 
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considerando a necessidade que ele tinha de se manter sempre atualizado e 
buscando estudar e aprofundar seus conhecimentos técnicos e científicos 
referentes às disciplinas as quais eram de sua competência.

Aos alunos monitores foi possível auxiliar no planejamento e na execução de 
aulas práticas, sob a supervisão docente. Nas práticas envolvendo microscopias, 
novas tecnologias acopladas a esse setor foram empregadas, como o sistema de 
projeção de lâminas por sistema multimídia acoplado (Figuras 2 e 3).

Figura 2 - Projeção de lâminas.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 3 - Sala de microscopia com sistema multimídia acoplado.

Fonte: Autoria própria.

Com o reforço nas aulas práticas de novas tecnologias, o debate coletivo 
era oportunizado, em uma perspectiva de diálogo de saberes, interdisciplinar e 
multiprofissional. Essa prática configurou, então, um maior e melhor contato do 
aluno monitor com a iniciação à docência, abrindo então, uma nova prospecção 
quanto ao seu horizonte de carreira, tendo em vista que esta pode ser uma futura 
área de atuação profissional, além da articulação com atividades vinculadas à 
pesquisa e à extensão (VALE et al., 2010).

Como ponto negativo, cita-se a necessidade de se ampliar a participação 
dos discentes nas atividades complementares vinculadas à monitoria. Uma das 
principais dificuldades encontradas foi o fato de que alguns dos discentes não 
residem no município onde a instituição se localiza, sendo uma das possibilidades 
de solução a diversificação dos horários em acordo com a compatibilidade dos 
alunos monitores selecionados.



207

CADERNO DE MONITORIA N. 4 IVENCIANDO A INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM ATIVIDADES INTEGRATIVAS NAS 
DISCIPLINAS DE FARMACOLOGIA E PATOLOGIA

Considerações finais

A iniciação à docência caracterizou-se como uma ferramenta importante na 
formação profissional e pessoal do aluno monitor, uma vez que oportunizou a 
participação em atividades de pesquisa, extensão e ensino e aprofundamento 
teórico-prático nas áreas envolvidas.

A utilização de novas tecnologias e a diversificação de ferramentas de ensino 
favorecem ao aprendizado das disciplinas englobadas neste estudo, dado a 
grande oportunidade de conhecer e vivenciar de forma mais intensa a dinâmica 
do processo de ensino-aprendizagem sob a luz da docência, caracterizada por um 
processo mútuo de troca de conhecimentos.

Portanto, tratou-se de uma experiência positiva para o docente, aluno monitor e 
discentes, por meio de ações responsáveis e comprometidas da equipe executora, 
para a melhoria do ensino na FACISA.
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