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Monitoria, processo de 
ensino e aprendizagem em 
microbiologia clínica
SANTOS, A. C.1, SILVA, A. C. A.2, BEZERRA NETO, F. A.3, SILVEIRA, I. A.4, 
ARAÚJO, J. H. L.5, ABRANTES, M. R.6, CARNEIRO, S. E. R.7

Resumo:

O componente curricular de Microbiologia Clínica oferecido pelo curso 
de Farmácia apresenta uma abordagem teórico-prática sobre bacteriologia, 
dando enfoque às infecções bacterianas mais frequentes em nosso 
meio, ressaltando os aspectos clínicos, epidemiológicos e o diagnóstico 
laboratorial. Os discentes desenvolvem competências e habilidades de 
realizar, interpretar, emitir laudos, pareceres técnicos de análises clínico-
laboratoriais dos exames bacteriológicos com padrões de qualidade e normas 
de segurança, sendo essencial a participação do monitor como facilitador 
pedagógico para a melhoria do desempenho acadêmico desse componente 
curricular, como também proporcionar ao discente monitor a possibilidade 
de desenvolver a sua autonomia, a sua formação integral, apoiando e 
incentivando as relações interpessoais, além de favorecer uma visão real da 
vivencia das atividades de docência, estimulando no monitor o interesse pela 
carreira. O objetivo deste projeto de ensino foi contribuir para o processo de 
formação do discente, despertando, no monitor, uma visão crítica acerca 
do processo de ensino e aprendizagem, aumentando sua satisfação em 
aprofundar os conhecimentos em Microbiologia Clínica e repassá-los com 
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propriedade aos colegas, de modo a fazer compreender 
a necessidade da constante atualização na área. Esse 
processo ocorreu por meio da participação e do auxílio na 
organização e desenvolvimento do componente curricular 
da Microbiologia Clínica. Desse modo, contribui-se para o 
processo de formação integrado, articulado e promovedor 
de sua inserção no contexto social, político, econômico e 
científico. Para avaliar o desempenho do monitor foram 
observados os seguintes pontos: envolvimento do monitor 
nas atividades da disciplina com qualidade e eficácia, 
bem como nas funções relatadas no plano de trabalho 
e em elementos formais como frequência, assiduidade, 
horários e disponibilidades para tarefas. Foram também 
observados os seus comprometimentos científicos para 
que possam desenvolver atividades de extensão, pesquisa 
e participação ativa nas revisões dos roteiros de práticas, 
visando à elaboração de um Manual de Bancada que será 
publicado pela editora da UFRN (EDUFRN).

Palavras-chave: Aprendizagem. Bacteriologia. 
Iniciação à Docência. Ensino. Monitoria.

Introdução

A aprovação das novas Diretrizes Curriculares levou 
o Curso de Farmácia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte a elaborar um novo projeto pedagógico. 
O Curso de Farmácia, hoje, apresenta uma entrada 
anual de aproximadamente 180 vagas, distribuídas nos 
dois semestres letivos, no período diurno e noturno. O 
Curso está composto de 46 componentes curriculares 
obrigatórios. Dentre estes, encontram-se a Microbiologia 
Clínica (ACT 0063), com carga-horária total de 90 horas 
(teórico-prático), oferecido no 6° período para duas turmas 
do diurno e no 9° período para duas turmas do noturno.
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O componente curricular de Microbiologia Clínica, oferecido pelo curso 
de Farmácia, apresenta uma abordagem teórico-prática sobre bacteriologia, 
dando enfoque as infecções bacterianas mais frequentes em nosso meio, 
ressaltando os aspectos clínicos, epidemiológicos e o diagnóstico laboratorial. 
Os discentes desenvolvem competências e habilidades de realizar, interpretar, 
emitir laudos, pareceres técnicos de análises clínico-laboratoriais dos 
exames bacteriológicos com padrões de qualidade e normas de segurança, 
sendo essencial a participação do monitor, como facilitador pedagógico, 
para a melhoria do desempenho acadêmico desse componente curricular. 
Importa, ainda, proporcionar ao discente monitor a possibilidade de desenvolver 
a sua autonomia, a sua formação integral, apoiando e incentivando as relações 
interpessoais, além de favorecer uma visão real da vivencia das atividades de 
docência, estimulando no monitor o interesse pela carreira.

Segundo Lins et al. (2009), o monitor é o estudante que, interessado 
em desenvolver-se, aproxima-se de um componente curricular ou área de 
conhecimento e junto realiza pequenas tarefas ou trabalhos que contribuem 
para o ensino, a pesquisa ou extensão. Sendo assim, a atividade de monitoria 
torna-se um grande passo em direção à docência e à prática da investigação 
científica, levando ao enriquecimento da vida acadêmica do monitor. 

Nessa perspectiva, o principal objetivo deste projeto de ensino é 
contribuir para o processo de formação do discente, despertando, no 
monitor, uma visão crítica acerca do processo de ensino e aprendizagem, 
aumentando a satisfação em aprofundar os conhecimentos em 
Microbiologia Clínica e repassar com propriedade aos colegas, fazendo 
compreender a necessidade da constante atualização na área, participando 
e auxiliando na organização e desenvolvimento do componente curricular 
da Microbiologia Clínica, contribuindo, dessa forma, para o processo de 
formação integrado e articulado, além de promover a sua inserção no 
contexto social, político, econômico e científico.



Monitoria, processo de ensino eaprendizagem 
em microbiologia clínica

81

A N O T A Ç Õ E S

Materiais e Métodos 

Durante o período de monitoria, as seguintes atividades 
foram executadas, com o intuito de aprimorar e atender o 
que estava disposto no plano pedagógico da disciplina:

• Planejamento das aulas práticas em conjunto 
com os professores: ao ingressar na monitoria, 
além de capacitação técnico-científica, o monitor 
deve ter responsabilidade ética para que, junto 
ao professor, possa auxiliar os discentes na 
execução das tarefas determinadas pelo mesmo, 
além de participar da elaboração de estratégias 
que auxiliem na melhora do processo ensino-
aprendizagem.

• Preparação de soluções e meios de cultura: 
além do desenvolvimento de atividades inerentes a 
docência, com o auxílio dos técnicos presentes no 
laboratório, o monitor também é responsável pela 
preparação do material a ser utilizado durante as 
aulas práticas.

• Realização de viabilidade e estoque de bactérias: 
por tratar-se de uma disciplina extremamente 
prática, faz-se necessário que a disciplina possua 
uma coleção de micro-organismos que, ao longo 
do semestre, serão objetos de estudo dos discentes 
matriculados regularmente, portanto, para que 
esse banco sempre esteja disponível, e não ocorra 
qualquer prejuízo ao mesmo, é necessário que o 
monitor cuide da sua manutenção.

• Montagens das bancadas para as aulas práticas: 
com o auxílio das técnicas, o aluno monitor se 
encarrega da preparação e arrumação das aulas 
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práticas da disciplina, com o intuito de otimizar ao máximo o 
caminhar dessas aulas.

Figura 1 – Montagem das bancadas para as aulas práticas no laboratório de 
Microbiologia Clínica da Faculdade de Farmácia, UFRN.

Fonte: Autoria própria. Professora Maiza Rocha de Abrantes.

• Auxílio dos discentes e esclarecimento de dúvidas: configura-
se como a principal função do aluno monitor, pois essa 
aproximação do aluno estabelece uma conexão entre discente 
e docente, facilitando a aprendizagem e permitindo que o aluno 
não se cale diante de suas dúvidas.

• Aplicação de planilha de avaliação durante as aulas práticas: 
nesse contexto, o monitor explora seu caráter avaliativo, sendo 
responsável por observar e avaliar o desempenho dos alunos 
durante a execução das aulas práticas e identificar suas limitações 
e principais dificuldades.

• Organização e acompanhamento da avaliação prática: 
com o auxílio dos professores, os alunos monitores avaliam e 
acompanham o andamento da avaliação prática, mais uma vez 
exercendo o papel da docência.

Resultados e Discussão

Como resultado deste projeto de ensino, o aluno-monitor tem despertado 
a sua capacidade de desenvolvimento, nas atividades técnico-didáticas da 
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disciplina de Microbiologia Clínica, utilizando a oportunidade 
da monitoria como instrumento para a melhoria do ensino 
de graduação, além da aprendizagem que contribuirá para a 
sua formação acadêmica.

Além disso, houve a criação de um grupo de 
Whatsapp que surgiu como um elemento facilitador, pois 
proporcionou uma maior aproximação entre monitores 
e alunos, servindo também para tirar dúvidas e fazer 
algumas revisões rápidas. Com a inserção do grupo 
do Whatsapp, verificamos que os alunos ficaram mais 
confortáveis em expor suas dúvidas e isso contribuiu para 
a melhora do rendimento na disciplina. 

Os roteiros das aulas práticas também foram 
reformulados, adotando uma linguagem mais simples, 
sem perder o conteúdo, e que facilitava o seu entendimento 
por parte dos alunos. A prova disso foi à utilização de 
fluxogramas que facilitavam a visualização do passo-
a-passo para identificação dos micro-organismos de 
interesse na disciplina. Notou-se uma maior assimilação 
dos conhecimentos por parte dos alunos. E a reformulação 
desses roteiros foi feita visando à publicação de um 
manual de bancada que será publicado pela editora da 
UFRN (EDUFRN) com o objetivo de padronizar, atualizar e 
diminuir as cópias desses roteiros.

Os monitores também participaram da construção de 
uma cartilha de lavagem de mãos, para aplicação, em 
atividade de extensão. Essa cartilha foi apresentada durante 
a Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC), 
tendo como público alvo as crianças, instruindo-as a 
realizar a assepsia das mãos da forma correta.
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Figura 2 – Cartilha sobre lavagem das mãos para aplicação em atividade de 
extensão.

Fonte: Autoria própria. Professora Maiza Rocha de Abrantes.

As atividades de monitoria também culminaram em um projeto de 
pesquisa, intitulado “Avaliação da resistência bacteriana encontrada em 
isolados de mão de colaboradores da área da saúde”. Este projeto está 
sendo desenvolvido em parceria com a Maternidade Escola Januário Cicco 
(MEJC), e acabou por originar quatro trabalhos de conclusão de curso 
(TCC), apresentados, no primeiro semestre de 2017, com muito êxito.

Considerações Finais 

A monitoria permitiu que o aluno-monitor compreendesse os 
conceitos mais aprofundados da Microbiologia Clínica, assim 
como reconstruiu o conhecimento e, sobretudo validasse seu 
perfil acadêmico, assim como, proporcionou ao discente monitor a 
possibilidade de desenvolver a sua autonomia, a sua formação integral, 
apoiando e incentivando as relações interpessoais e favorecendo uma 
visão real da vivência das atividades de docência.
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