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Resumo:

O desenvolvimento das atividades de monitoria oportuniza o 
engajamento dos discentes de graduação no exercício da docência, tendo 
em vista contribuir positivamente para o processo ensino-aprendizagem. 
A Microbiologia de Alimentos é um componente acadêmico fundamental 
para a formação dos discentes do curso de Nutrição, fazendo-se presente 
na garantia de alimentos adequados ao consumo humano. O presente 
trabalho tem por objetivo relatar as experiências vivenciadas durante o 
desenvolvimento das aulas práticas da disciplina de Microbiologia de 
Alimentos, ofertada ao curso de graduação em Nutrição. O planejamento 
da monitoria incluiu a presença dos monitores no acompanhamento das 
aulas práticas, o preparo de meios de cultura e reagentes, o preparo das 
bancadas e a organização do laboratório e desenvolveu-se o plantão de 
dúvidas. A participação no projeto de ensino da monitoria contribuiu para 
aprimorar a relação entre os discentes e os conteúdos teórico-práticos 
abordados ao longo da disciplina. A partir das vivências descritas, a 
participação da monitoria fomentou o envolvimento do aluno em atividades 
docentes, rompendo dificuldades e aprimorando o processo ensino-
aprendizagem, melhorando a cooperação entre professor-monitor, além de 
oferecer maiores possibilidades na formação do aluno de graduação, que 
incluem a docência.
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Introdução

As ações de monitoria fomentam o envolvimento dos 
discentes em atividades relacionadas ao exercício da 
docência, tendo em vista aperfeiçoarem o processo de 
ensino-aprendizagem por meio da ação de procedimentos 
voltados para metodologias pedagógicas (ASSIS et al., 
2006). Além disso, a iniciação à docência é caracterizada 
como uma estratégia acadêmica reconhecida na melhoria 
do ensino superior, partilhando saberes entre discentes e 
monitores (VENTURA et al., 2015). A Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) incentiva a atuação do 
discente em projetos de ensino, envolvendo professores 
e alunos, na condição de orientadores e monitores, 
respectivamente (UFRN, 2012).

Do ponto de vista da epistemologia, o desenvolvimento 
da Ciência e da Filosofia não possuiu em sua 
construção e consolidação uma abordagem propensa a 
abranger métodos didáticos voltados para o ensino e a 
aprendizagem na prática escolar, permanecendo ligadas 
para o progresso da experimentação e da observação, 
constituindo os pilares do método científico (BARBOSA; 
BARBOSA, 2010). Contudo, a dificuldade de estabelecer 
uma aproximação entre as práticas laboratoriais e o 
conhecimento teórico apresentado nas disciplinas que 
possuem um saber técnico determina uma formação no 
ensino superior deficiente, como vistos em cursos das 
ciências da saúde, sendo necessária a intervenção de 
projetos de ensino vinculados à melhoria da qualidade do 
ensino (GOMES et al., 2010).
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Nesse sentido, a Microbiologia de Alimentos é um componente 
acadêmico fundamental para a formação dos discentes do curso de 
Nutrição devido a sua dedicação ao estudo de micro-organismos que têm 
efeitos benéficos e deletérios sobre a qualidade e a segurança de alimentos. 
Envolvendo carga horária teórica e prática, com atividades desenvolvidas 
em sala de aula e laboratório, respectivamente, a microbiologia de 
alimentos busca uma aplicação prática aos fundamentos teóricos, 
usando uma maior aproximação da atuação técnica na área de controle 
de qualidade microbiológica de alimentos. Ademais, seja na indústria, no 
preparo de alimentos, na preservação da saúde humana, seja no combate 
às doenças, é fundamental que o nutricionista tenha conhecimento sobre 
a microbiologia para que atue de maneira responsável e eficaz, visto que 
a contaminação indesejada de alimentos por micro-organismos pode levar 
a sérias intoxicações e infecções, representando um risco à saúde pública 
(CFN, 2005; FRANCO; LANDGRAF, 2008; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo relatar as experiências 
vivenciadas durante o planejamento, o desenvolvimento e a execução das 
aulas práticas da disciplina de Microbiologia de Alimentos, ofertada ao 
curso de graduação em Nutrição da UFRN.

Materiais e Métodos

As atividades desenvolvidas na disciplina de Microbiologia de Alimentos 
no decorrer do ano de 2016 foram realizadas com os discentes nivelados 
com o 4° período do curso de graduação em Nutrição. Trata-se de um relato 
de experiência, cujo projeto de ensino incluiu os monitores no planejamento 
e acompanhamento das aulas práticas, constituindo-se como uma etapa 
fundamental para o aprendizado dos discentes, visando à superação de 
dificuldades na aplicação dos conhecimentos adquiridos durante as aulas 
teóricas na execução das práticas laboratoriais.

No contexto das aulas práticas, o preparo dos meios de cultura, 
reagentes e suplementos contemplaram a primeira etapa para o 
desenvolvimento das análises microbiológicas. A partir dessa demanda, 
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os monitores prepararam os meios de culturas (caldos 
e ágares), suplementos e reagentes a partir da utilização 
de protocolos metodológicos estabelecidos de acordo 
com Silva et al. (2010) e adaptados em conformidade 
com as condições laboratoriais. Além da pesquisa e da 
contagem de micro-organismos por meio de análises 
em diversos gêneros de alimentos, também houve o 
preparo das bancadas e a organização do laboratório de 
Microbiologia de Alimentos. Para a execução do projeto, 
os monitores também atuaram no acompanhamento das 
aulas práticas, com a finalidade de solucionar dificuldades 
apresentadas pelos discentes durante a execução das 
práticas laboratoriais.

Para o favorecimento do melhor rendimento e 
aprendizado acadêmico dos discentes, houve o 
desenvolvimento do plantão de dúvidas, que foi planejado 
para ocorrer em horários distintos dos momentos referentes 
à execução das aulas. A atuação dos monitores pretendeu 
intervir diretamente nas temáticas desenvolvidas nas 
aulas teóricas, com o propósito de solucionar possíveis 
dúvidas pertinentes à disciplina, bem como na execução 
das aulas práticas, anterior à elaboração dos relatórios de 
análise microbiológica, que foram redigidos a partir das 
vivências e experiências práticas executadas.

A interação dos monitores com a disciplina, 
principalmente no âmbito do preparo, da organização e da 
execução das aulas práticas em laboratório, possibilitou 
a inserção de aulas que anteriormente não estavam 
presentes no cronograma da disciplina. Dessa forma, foi 
inserida a análise microbiológica de superfícies de trabalho 
e das mãos de manipuladores de alimentos, construindo, 
assim, um cenário de fundamental importância para 
o exercício dos estágios em alimentação coletiva dos 
discentes em períodos finais do curso.
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Resultados e Discussão

O desenvolvimento das atividades de monitoria durante a participação 
dos monitores no projeto de ensino referente à disciplina de Microbiologia 
de Alimentos contribuiu fortemente para a formação deles, tendo 
como resultado experiências positivas. Dessa forma, o engajamento 
dos monitores aprimorou a relação entre os discentes e os conteúdos 
teórico-práticos abordados ao longo da disciplina, bem como ampliou a 
interdisciplinaridade com os demais componentes curriculares do curso, 
por meio da inclusão de aulas práticas voltadas para a execução do estágio 
na área de alimentação coletiva.

O atual Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do curso de Nutrição está 
em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2001), completando-se com a proposta da universidade, no 
intuito de integrar o ensino, a pesquisa e a extensão, além de permitir o 
diálogo com os professores orientadores na construção do planejamento da 
disciplina. Durante a graduação, o ensino e a aprendizagem são vivenciados 
a partir da ótica de uma formação integrada, na qual a monitoria é 
reconhecida como uma das estratégias capazes de fortalecer a experiência 
pedagógica, implementando práticas curriculares articuladas no intuito de 
aperfeiçoar o entendimento teórico-prático, a fim de impulsionar a melhoria 
do ensino (LINS et al., 2009). Dessa forma, os monitores contribuíram de 
forma ativa para a implementação de práticas pedagógicas incentivadoras 
do aprendizado, colaborando para o planejamento e a execução das 
aulas práticas, dispostos a auxiliar na formação acadêmica dos discentes 
vinculados à disciplina e ao laboratório de Microbiologia de Alimentos.

A microbiologia de alimentos recebe uma atribuição importante na 
detecção e prevenção de surtos de doenças transmitidas por alimentos 
(DTA), atuando na garantia da distribuição segura de alimentos e água 
(FRANCO; LANDGRAF, 2008; CHOUMAN; PONSANO; MICHELIN, 2010). 
Entretanto, a análise microbiológica de alimentos requer metodologias 
específicas, que incluem diversos meios de cultura, compreendendo 
caldos, ágares e suplementos, sob a forma líquida ou sólida, com duração 
das análises associada a vários dias. Assim, tais metodologias contribuem 
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para ampliar a complexidade de entendimento da análise 
microbiológica de alimentos e sua assimilação por parte 
dos discentes da disciplina, gerando a necessidade 
do desenvolvimento de métodos educativos para a 
compreensão e associação das aulas teóricas em 
consonância com as aulas práticas.

O preparo de meios de cultura denota uma atividade 
fundamental para o exercício da monitoria em microbiologia 
de alimentos, funcionando como substratos adequados 
para o crescimento, a multiplicação e o desenvolvimento de 
micro-organismos, o que torna possível a investigação da 
presença ou ausência, quantificação e caracterização das 
diferentes espécies microbianas (BARBOSA; BARBOSA, 
2010; SILVA et al., 2010). Logo, esse suporte ao docente 
caracterizou-se como uma ação indispensável, devido 
à natureza das análises microbiológicas, para as quais 
se faz necessário o uso de diferentes metodologias e 
técnicas, assumindo características diferenciadas quanto 
à utilização dos meios de cultura, vidrarias e equipamentos 
de acordo com o micro-organismo analisado.

Contudo, ao longo das atividades da monitoria, foram 
evidenciadas dificuldades como a impossibilidade de 
aquisição de meios de cultura mais específicos devido 
à falta de orçamento e/ou burocratização dos processos 
de compra, bem como a carga horária da disciplina, 
que impossibilita a vivência de algumas pesquisas 
microbiológicas relevantes para o analista de alimentos. 
Nesse seguimento, o monitor possuiu papel importante 
para o desempenho adequado dos discentes no manuseio 
de equipamentos e na execução das aulas práticas, 
colaborando para o aprendizado dos alunos.

Por meio da identificação dessa dificuldade, o 
desenvolvimento do plantão de dúvidas alcançou a sua 
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perspectiva formadora, consistindo na ampliação da livre comunicação, 
cooperação e expressão de ideias junto aos alunos. Apesar da baixa adesão 
por parte dos discentes da disciplina, essa ferramenta, do ponto de vista 
pedagógico, intensifica a troca de saberes mútua, no intuito de solucionar 
possíveis dúvidas inerentes aos conteúdos teóricos, tendo em vista a 
complexidade de seu entendimento e associação, conferindo ao monitor 
uma intervenção direta, atribuindo-lhe uma maior sensibilidade para captar 
tais demandas (NATÁRIO; SANTOS, 2010).

A figura 1 apresenta a organização da bancada do laboratório de 
Microbiologia de Alimentos para a realização da aula prática de superfícies 
de trabalho e mãos de manipuladores, a partir da técnica do swab. Logo 
após, na Figura 2, são mostrados os testes bioquímicos necessários para 
determinar a ausência ou presença da Salmonella sp. em alimentos.

Figura 1 – Preparo da bancada para análise de superfície e mãos de 
manipuladores.

Fonte: Mariana Vilar (2016).
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Figura 2 – Teste bioquímico para análise de Salmonella.

Fonte: Mayara Santa Rosa (2016).

Associada ao processo ensino-aprendizagem, a 
proximidade entre discentes e monitores propiciou um melhor 
rendimento nas aulas práticas, minimizando suas dúvidas, 
contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e 
aperfeiçoando o perfil do futuro egresso, desenvolvendo suas 
aptidões na prática docente. Por intermédio dessa interação, 
tornou-se possível a inserção da aula prática voltada para 
a análise microbiológica de superfícies de trabalho e mãos 
de manipuladores de alimentos, no intuito de estabelecer 
uma vivência formadora para o exercício dos estágios em 
alimentação coletiva. Dessa forma, essa inserção integra 
conteúdos teóricos que fazem parte das atividades de 
responsabilidade da prática do nutricionista (CFN, 2005).

Nessa perspectiva, a oportunidade de desenvolver 
atividades de monitoria no manejo dos conteúdos teórico-
práticos – auxílio no planejamento das aulas e desenvolvimento 
de plantões de dúvida – apoiou o aprofundamento dos 
conhecimentos específicos da área temática, aprimorando as 
habilidades desejadas na atividade docente, mas também o 
desenvolvimento crítico do monitor, por meio da relação aluno-
professor-instituição. Tal relação contempla as dificuldades 
existentes na profissão para a busca de novos saberes e 



CADERNO DE MONITORIA N. 5

74

gerenciamento dos discentes, aumentando o vínculo com as atividades que 
a universidade atualmente disponibiliza para o aluno de graduação, além de 
otimizar o potencial acadêmico deste.

Tendo em vista a formação integradora, o projeto de ensino na área 
da Microbiologia de Alimentos propiciou uma construção discente com 
referências pedagógicas, que ampliaram a reflexão, o desempenho e a 
resolução de dificuldades por parte dos monitores. Ele também auxiliou 
na realização das aulas práticas e teóricas de forma integral, colaborando 
diretamente na melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem e 
despertando as aptidões dos envolvidos na área de qualidade de alimentos.

Considerações Finais

Por meio do projeto de ensino “A Microbiologia de Alimentos como 
cenário para o exercício da iniciação à docência na busca pela melhoria 
do ensino”, as abordagens de ensino na área de Microbiologia de 
Alimentos têm conseguido alcançar a construção de cenários ímpares 
para a formação do profissional nutricionista. Para tanto, têm agregado 
vivências de práticas em laboratório associadas à construção de saberes 
pedagógicos, alinhando a Ciência com metodologias voltadas para os 
saberes da educação no ensino superior.

Assim, os monitores conquistaram a vivência docente por meio do 
planejamento e da execução das atividades da disciplina, utilizando a 
microbiologia de alimentos como espaço para melhoria da qualidade do 
ensino na área de análise de alimentos. Por intermédio de um contexto 
interdisciplinar, desencadeado pela vontade de aprender, conseguiu-
se construir integralmente o aprimoramento do componente curricular, 
ampliando sua representação. Além disso, os monitores visualizaram a 
relação entre os eixos formadores da graduação, na perspectiva de integrar 
ações de pesquisa e extensão vinculadas a atividades de ensino.

Por fim, a participação da monitoria na disciplina de Microbiologia de 
Alimentos fomentou o envolvimento do aluno em atividades docentes, 
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rompendo dificuldades e aprimorando o processo 
ensino-aprendizagem, melhorando a cooperação 
entre professor-monitor, além de oferecer maiores 
possibilidades na formação do aluno de graduação, 
entre as quais se inclui a docência.
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