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Resumo:
A realização e execução de projetos acadêmicos de monitorias
orientadas aos alunos do curso de Bacharelado em Ciências e Tecnologia BCT apresentam uma importância diferenciada no aprendizado e evolução
acadêmica dos discentes da Escola de Ciências e Tecnologia - ECT.
Segundo dados da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN) – PROGRAD (2016), em 2016 foram cerca de
1120 alunos novos no BCT, formando turmas entre 80 e 120 alunos, em
média, o que mostra a necessidade do desenvolvimento desses projetos
acadêmicos na ECT. Assim, para atender à demanda de dúvidas e auxiliar
os professores, os monitores tornam-se fundamentais no plano pedagógico
do curso. Igualmente no desenvolvimento da disciplina de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Urbano - MADU o trabalho conjunto professores/
monitorias (nas aulas, atividades extras e avaliações) tem contribuído
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para o adequado aproveitamento final, mesmo em turmas grandes, e para
manter o interesse e a motivação dos discentes nas temáticas abordadas
ao longo do semestre. Para alcançar esse resultado, diferentes técnicas,
metodologias de aprendizagem e metodologias motivacionais vêm sendo
aplicadas e aprimoradas ao longo dos anos pela equipe de docentes
responsáveis por esse Componente Curricular obrigatório, sempre com a
colaboração permanente do grupo de monitores. Dessa forma, a monitoria
do componente curricular Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano vem
proporcionando ganhos tanto para os alunos como para os monitores e
professores, e resultando em um instrumento de suma importância para
um processo-ensino-aprendizagem de excelência.
Palavras-chave: Monitoria. Meio ambiente. ECT.

Introdução
O Bacharelado em Ciências e Tecnologia – BCT, da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), tem o ingresso médio anual de 1120
alunos (UFRN, 2016), e este contingente, acrescido das retenções, leva à
definição de turmas sempre numerosas, em média de 100 alunos/turma.
Assim, de um lado há o desafio permanente aos docentes em termos
de ensino e transmissão do conhecimento, com satisfatórios índices de
evolução acadêmica de novos e antigos alunos. De parte dos discentes há
o risco da desmotivação e da dispersão, além da natural impessoalidade
em turmas tão grandes. Para superar esse conjunto de problemas e
desafios, uma das estratégias bem-sucedidas adotadas desde a criação
do BCT, tem sido o apoio permanente ao trabalho dos docentes por meio
dos projetos de monitorias e de tutorias. Após vários anos de prática e
de ajustes implementados, tais projetos têm correspondido de forma
positiva ao interesse no aprendizado dos alunos, e vêm se mostrando de
fundamental importância para o sucesso do trabalho docente em turmas
numerosas, como as do BCT.
É comum nessas grandes turmas a limitação de tempo dos docentes
para lidar com a necessidade constante de resolução de problemas e
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dúvidas dos alunos e, nesse sentido, o apoio dos projetos
de monitoria tem levado a um melhor atendimento dessa
demanda e à otimização da interação do aluno com
o professor e, no final, às melhorias na avaliação do
aprendizado dos estudantes.
O objetivo deste artigo é apresentar os resultados
advindos de métodos de ensino-aprendizagem
desenvolvidos nas grandes turmas, a partir de um
trabalho em equipe envolvendo monitores, docentes
e discentes, em que o principal desafio é trabalhar
assuntos afins com as temáticas de meio ambiente e
de desenvolvimento sustentável em conformidade com
a Componente Curricular obrigatória Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano – MADU. Essa disciplina é
oferecida desde o primeiro semestre do Bacharelado
em Ciências e Tecnologia – podendo ser cursada em
qualquer etapa do curso -, e não possui pré-requisitos,
muito embora guarde complementaridade com dois
outros Componentes Curriculares obrigatórios do BCT, a
saber: “Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS” e Gestão
e Economia da Ciência, Tecnologia e Inovação – GECTI”.
Nessa perspectiva, a equipe tem persistido em aperfeiçoar
um trabalho inter e multidisciplinar visando criar possibilidades
para desenvolver ações de ensino-aprendizagem com caráter
estimulador, cooperativo e inovador.

Materiais e Métodos
A metodologia e os materiais são pensados para
uma estrutura de um componente curricular, com carga
horária de 60 horas, que compreende tópicos que tratam
das cidades e suas transformações, energia e crise
ambiental, das ciências do ambiente contextualizadas
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nos problemas contemporâneos de contaminação e poluição, tópicos
esses analisados tendo sempre em consideração as interdependências das
três dimensões do desenvolvimento sustentável (dimensões ambiental,
social e econômica). As questões e problemáticas identificadas passam,
também, a ser trabalhadas na perspectiva das soluções dos problemas à
luz da compreensão das convenções e acordos internacionais em meio
ambiente, das políticas e instrumentos do planejamento urbano e dos
marcos institucionais e regulatórios da proteção e gestão do meio ambiente
e dos recursos hídricos no Brasil.
Neste cenário, os projetos de monitoria são conduzidos por uma
equipe de quatro professores, entre eles um coordenador e oito
monitores que atuam em cinco turmas com capacidade máxima de
120 alunos, em cada turma. Normalmente a disciplina é oferecida nos
dois turnos diurnos e no turno da noite.
No início de cada semestre a estrutura do componente curricular é
discutida com os monitores, momento em que são realizados alguns ajustes
e adequações das metodologias usadas a partir das críticas, observações
e avaliações realizadas pelos próprios monitores, no percurso das aulas
do semestre anterior. Nessa fase também são discutidas as formas de
avaliações, como também os formatos das aulas, em função do número
efetivo de matriculados nas diferentes turmas e turnos e das salas e/ou
auditórios a serem utilizados. Vale ressaltar que desde 2010.1, quando a
disciplina foi oferecida pela primeira vez, vários foram os ambientes de aula
já utilizados, com diferentes lotações e meios de multimídia disponibilizados
(Auditórios do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET), com 150 lugares
e mais cadeiras extras nas escadas e corredores de acesso; Auditórios do
CCB, com 100 lugares e mais cadeiras extras; Auditórios da Escola de
Ciências e Tecnologias (ECT), com 140 lugares e possibilidade de mais 20
cadeiras extras; e/ou, salas de aula da ECT com até 120 lugares).
As aulas compreendem desde os materiais selecionados pela
equipe de professores e monitores, como artigos científicos, notas
técnicas, documentários, filmes, sites, entrevistas, dentre outros, como
também os sugeridos pelos discentes. É importante destacar, também,
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que a atualidade do tema Meio Ambiente - com eventos
naturais extremos e acidentes ambientais acontecendo
no Brasil e no mundo com mais frequência que no
passado recente, além da incorporação e valorização
contínua de tecnologias sustentáveis como as novas
fontes energéticas renováveis -, exige que a cada
semestre sejam apresentados aos bacharelandos
enfoques técnicos atualizados, sejam propostos novos
debates em sala, e sejam estimuladas novas pesquisas
em publicações e fontes eletrônicas de amplo acesso.
Em suma, se trata de um Componente Curricular conectado
com a atualidade, com aulas e debates naturalmente
contextualizados com essa atualidade.
Além da parte teórica, que cabe aos professores
tratarem em cada aula, são compatibilizadas na carga
horária deste componente curricular, outras atividades
como: oficinas, orientações de projetos, seminários,
apresentações, debates, palestras proferidas por
profissionais externos, dentre outras modalidades de
ensino/aprendizagem.
No desenvolvimento e na aplicação destas metodologias
os monitores participam efetivamente de todo o processo,
facilitando a relação docente/discente, além de realizar
uma gestão do componente curricular observando, por
exemplo, a situação da frequência dos alunos e dos
problemas por eles registrados quanto às justificativas das
ausências. Normalmente, quando é verificada uma ausência
relevante nas aulas, por parte de algum aluno, o monitor
já alerta o professor e o aluno quanto a esta situação. Este
acompanhamento se faz necessário considerando que a
equipe está diante de grandes turmas (80 a 120 alunos).
Além desse trabalho, os monitores estão presentes em
todas as aulas, como também nos dias de aplicação
de provas.Assim, é preciso que cheguem pelo
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menos com uma hora de antecedência das aulas para uma breve
conversa com os professores sobre a condução da aula naquele dia.
Com o objetivo de desenvolver a autonomia e a segurança dos monitores
na orientação aos discentes, aqueles discutem em reuniões prévias com
os professores, que materiais serão necessários, que estrutura será a
recomendada para a aula em si, e quais estratégias serão adotadas no
acompanhamento dos alunos nas oficinas, reuniões de preparação de
seminários ou debates, por exemplo.
Nos dias em que são realizadas as avaliações, os monitores participam
previamente de uma discussão da prova e são orientados quanto a sua
participação no apoio aos professores.
Vale destacar que as atribuições dos monitores são descritas no
Programa de Monitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Resolução Nº 221/2012 – CONSEPE, Art. 13.
Ainda nessa mesma Resolução, estão explicitados em seu Artigo 3º
(UFRN, 2012, p. 1) os objetivos do Programa de Monitoria, que são:
I – contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico dos
cursos de Graduação;
II – contribuir para o processo de formação do discente;
III – incentivar no monitor o interesse pela carreira docente.

Assim, tendo presente essas diretivas do CONSEPE, tem sido dada
especial atenção por parte dos professores na orientação aos trabalhos
de monitoria da disciplina de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
– MADU para que, além da contribuição à melhoria do processo de
ensino e aprendizagem na própria disciplina, os monitores adquiram mais
preparo, desenvoltura e segurança em situações que não seriam evidentes
se fossem apenas alunos, e experiência – ainda que inicial – para uma
possível docência no futuro.
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Em relação às técnicas de ensino participativo voltadas
às grandes turmas, se destaca o trabalho realizado no
semestre 2016.1, cuja opção metodológica utilizada pelos
professores orientadores foi desenvolvida com a prática e
a partir da observação das atitudes e dos desempenhos
dos alunos ao longo dos semestres anteriores. Com o
estudo das metodologias utilizadas anteriormente, os
docentes foram selecionando aquelas mais adequadas e
com melhores resultados para uso nas novas turmas.
Havia o desafio de instigar o interesse dos alunos para,
de fato, assistirem às aulas e acompanharem os assuntos
desenvolvidos na disciplina. Para isso, combinando as
discussões realizadas entre os docentes da disciplina,
assim como as sugestões e críticas de muitos monitores
e alunos, foi desenvolvida uma nova metodologia de
avaliação contínua dos alunos.
Decidiu-se, na ocasião, pela adoção de um
processo de acompanhamento das presenças às aulas
- combinado com discussões, a cada aula, de textos
previamente selecionados e indicados aos discentes -, e
pela realização de seminários.
As aulas já possuíam e possuem, tradicionalmente,
uma dinâmica oral para melhor entendimento dos
assuntos, contando com recursos audiovisuais e
experiências de casos, e guardam uma linha de raciocínio
contínua e crescente. Foi acrescentado, então, o debate
em sala baseado em textos auxiliares: o docente seleciona
previamente textos relativos aos temas das aulas e os
divulga junto aos alunos e via SIGAA. E o prazo que os
discentes têm para ler e preparar os textos são de, no
mínimo, três dias úteis antes das respectivas aulas em
que serão debatidos em sala.
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No sentido de fortalecer o novo hábito da leitura prévia dos textos indicados
para o debate nas aulas, se estabeleceu uma pequena pontuação (entre
0,20 e 0,50 em cada aula), atribuída tanto pela presença em aula como pela
real preparação dos textos e participação nos referidos debates. E logo se
verificou que a assiduidade melhorou, os temas de aula com as respectivas
leituras prévias da bibliografia selecionada despertaram crescente interesse,
e cada aula passou a ser encarada como uma “miniavaliação”, com reflexos
positivos no rendimento final do discente.
De acordo com Weisz (2004, p. 60), a aprendizagem é uma
construção, depende de como a informação chega ao aprendiz, na
forma de desafio ou de reflexão:
O aprendiz é um sujeito protagonista do seu próprio processo
de aprendizagem, alguém que vai produzir a transformação que
converte informação em conhecimento próprio. Essa construção,
pelo aprendiz, não se dá por si mesma e no vazio, mas a
partir de situações nas quais ele possa agir sobre o objeto de
seu conhecimento, pensar sobre ele, recebendo ajuda, sendo
desafiado a refletir [...].

Com base em Weisz (2004), é necessário que haja um estímulo para os
alunos aprenderem determinado assunto.
De forma prática, nas aulas, perguntas são dirigidas a alguns alunos
escolhidos aleatoriamente (o que estimula a que todos se preparem), e a
atribuição da pontuação – como um estímulo, na visão de Weisz (2004),
citado acima - leva em conta a coerência das respostas.
Nessas turmas numerosas, muitos estudantes não são questionados,
por natural carência de tempo. Mas mesmo quem não é questionado
recebe, igualmente, a pequena pontuação. Embora pareça paradoxal,
a prática vem comprovando que a quase totalidade dos alunos estuda
a bibliografia previamente indicada já que não quer perder a chance de
ganhar a pequena pontuação, mesmo sabendo que terá uma pequena
probabilidade de ser escolhido para responder. Ou seja, a grande
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maioria, independentemente de ser questionada ou não,
demonstra motivação com a metodologia e, de fato,
prepara os textos, estuda-os e participa das aulas com
um pré-entendimento dos respectivos temas. E este
fato é o que mais conta ao se verificar o rendimento
nas provas escritas, uma vez que o hábito comum de
“só estudar para as provas” vem sendo substituído pelo
hábito de “estudar e aprender nas aulas, continuamente”.
De outra parte, no início de cada aula, é dada a
oportunidade para que os alunos que, por qualquer
motivo, não leram, eles próprios se identifiquem, e
ganhem “apenas a metade daquela pequena pontuação”.
Mas sabem que, muito provavelmente, serão perguntados
na aula seguinte... e a motivação se renova e se fortalece.
Os alunos que justifiquem a ausência devido a
problemas de saúde ou outros motivos relevantes, não
perderão a pontuação. Ou melhor, deixarão de ganhar.
Nesses casos a nota relativa máxima na prova escrita de
cada unidade será diferente da nota daqueles alunos que
participaram assiduamente de todas as aulas.
Outra metodologia de ensino e aprendizagem adotada
nas turmas grandes de MADU nesse semestre de
2016.1 visando o maior envolvimento e participação dos
discentes foi a da realização de seminários, técnica essa
amplamente utilizada em cursos universitários e bastante
eficiente como estratégia de ensino, ao se buscar maior
socialização dos envolvidos (SEVERINO, 2007).
Em sua reconhecida obra Metodologia do Trabalho
Científico, Severino (2007, p. 89-90) ressalta o que se
busca com a realização de um seminário, em seu formato
clássico: “O objetivo último de um seminário é levar
todos os participantes a uma reflexão aprofundada de
determinado problema, a partir de textos e em equipe”.
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Entretanto, para se definir o formato dos seminários algumas
modificações e adaptações precisavam ser feitas naquele modelo
clássico, em razão das turmas numerosas de MADU, assim como do
visível, crescente e irreversível uso e familiaridade por parte dos alunos,
de aparelhos eletrônicos conectados à internet – PCs, celulares, tablets e
notebooks, quase sempre com grande capacidade de produção e edição
combinada de textos, imagens e sons, com superior qualidade. No lugar
de combater o uso desses aparelhos e das opções inumeráveis de
busca por conteúdos na rede mundial – internet -, decidiu-se incentivar
o emprego desses recursos nos seminários, e as equipes partiriam de
textos, mas deveriam combinar com o uso de sons e imagens – fotos,
slides, vídeos, entrevistas, filmes, documentários, reportagens de TV, etc.
Essa opção metodológica de buscar uma maior interatividade
docente-discente no processo de ensino aprendizagem na disciplina
de MADU, com a ampliação do emprego de ferramentas de mídia
eletrônica, acompanha, igualmente, a tendência recente de incorporação
das tecnologias digitais na educação, em geral, com ganhos tangíveis.
Sousa, Moita e Carvalho (2011, p. 27):
A multimídia interativa permite uma exploração profunda devido
a sua dimensão não linear. Através da multimídia tem-se uma
nova estruturação de como apresentar, demonstrar e estruturar
a informação apreendida. O computador mediante texto, imagem
e som interrompe a relação autor/leitor que é claramente definida
num livro, passa para um nível mais elevado, reconfigurando
a maneira de como é tratada esta relação. A interatividade
proporcionada pelos aplicativos multimídia pode auxiliar tanto na
tarefa de ensinar quanto na de aprender.

Outra modificação em relação ao modelo clássico de seminário é que
a turma foi dividida em grupos de até 12 componentes (a depender do
número de matriculados em cada turma), e cada grupo aprofundaria o
estudo e a reflexão sobre um determinado tópico abordado em sala de aula.
Mas todos os tópicos definidos deveriam guardar conexão, obrigatoriamente,
com os eixos temáticos da disciplina, tendo sempre em consideração as
170

Monitoria, ensino, aprendizagem e dinamização das aulas nas grandes turmas do
bacharelado em C&T: componente curricular Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

interdependências das três dimensões do desenvolvimento
sustentável (dimensões ambiental, social e econômica).
No começo do semestre o calendário de preparação e
das apresentações finais dos seminários já é divulgado, de
modo que os horários de sete dias de aula, pelo menos, já
ficam reservados. Os grupos/equipes são formados (e os
componentes de cada grupo constituem, também, grupos
virtuais nas redes sociais, mantendo-se em permanente
contato) e as reuniões livres já iniciam, em horários e locais
definidos pelos componentes dos grupos. Quanto aos
sete dias de aula reservados no calendário, quatro desses
dias se destinam a que os diferentes grupos/equipes
se reúnam na própria sala reservada para as aulas, nos
horários de aula (o que estimula e torna viável a presença
de todos os componentes de cada grupo, pois já deveriam
estar ali e naquele horário, caso se tratasse de uma aula
normal) e, orientados pelos monitores e supervisionados
pelos professores, disponham de tempo para a discussão/
roteirização, construção/edição e consolidação do
produto final: um vídeo, em geral com duração máxima
de 30 minutos, tratando sobre o tópico determinado
anteriormente. Nos outros três dias de aula/seminário,
em plenário, são apresentados/exibidos, discutidos e
avaliados todos os trabalhos/vídeos produzidos. É o auge
do processo, aguardado com um misto de expectativa e
confiança, uma vez que os vídeos são todos entregues
na mesma data, com a ordem de apresentação/exibição
definida por sorteio e, nesses dias de apresentações finais
tomam parte nas avaliações os professores da disciplina,
monitores, professores convidados e os próprios alunos.
A avaliação final do seminário se apoia em uma
ficha de avaliação, preenchida pelos avaliadores
durante as apresentações/exibições, com cinco
critérios estabelecidos: a) pertinência da abordagem
171

A

N

O

T

A

Ç

Õ

E

S

CADERNO DE MONITORIA N. 5

(O trabalho não fugiu do tema? O grupo não ficou divagando?);
b) riqueza de informações (Foram apresentados pontos
relevantes
sobre
o
tópico
escolhido);
c)
criatividade
(O formato e a dinâmica adotados facilitaram a compreensão?
Boas ilustrações e/ou outras inserções? A abordagem tornou o
tema atrativo?); d) organização da apresentação (A sequência
adotada mostrou-se lógica, com bom encadeamento de ideias,
ou foi confusa? Houve inserção de textos longos “saturados”,
com muitas informações? O tempo foi bem distribuído?); e) desempenho
nos questionamentos (O grupo soube articular bem as respostas? Houve
erros graves – conceituais ou de desinformação?).
Todo o processo de construção, roteirização e apresentação final
desses seminários é considerado como uma das três avaliações/unidades
previstas para a disciplina no semestre e, portanto, tem caráter obrigatório,
sem possibilidade de reposição.
A construção e finalização desses seminários, utilizando vários recursos
de mídia eletrônica, tem se mostrado como ferramenta de grande interesse
para os alunos e de efetivo aprendizado de tecnologias de vanguarda
relacionadas às temáticas da disciplina.

Resultados e Discussão
Fazendo um estudo comparativo, verificou-se que os alunos de 2016.1
apresentaram melhor rendimento em relação aos dos semestres anteriores
(Tabela 1) quando se utilizavam apenas parcialmente algumas das técnicas
aqui discutidas, o que vem a comprovar a importância dessa nova
abordagem metodológica, que envolve um processo dinâmico de ensinoaprendizagem, no qual os alunos são avaliados constantemente.
Além do rendimento ter melhorado, o número relativo de alunos
reprovados (que não obtiveram rendimento suficiente para alcançar a
aprovação – “alunos reprovados por média e nota”, na Tabela 1) diminuiu.
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Tabela 1 – Relação dos alunos aprovados nas três últimas turmas
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CADERNO DE MONITORIA N. 5

A partir desse resultado, foi percebido que, mesmo com grandes turmas
na ECT, o desempenho dos discentes no quesito de frequência acadêmica
também melhorou comparando com as turmas anteriores, mesmo estando
sob orientação do mesmo docente, pois a metodologia adotada estimula
o comparecimento dos alunos às aulas e a prévia compreensão do tema
estudado favorece ao acompanhamento continuado.

Considerações Finais
Os projetos de monitoria da ECT, especificamente no componente
curricular Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, possuem uma
importância maior que a simples obtenção de títulos e carga horária
complementar. A importância está, entre outras, na formação do monitor,
através da construção de uma relação de troca de conhecimentos entre
professor/orientador e aluno/monitor.
Diante da experiência vivenciada, nas grandes turmas do curso do
Bacharelado da Escola de Ciências e Tecnologia, constata-se que os alunos
que procuram a equipe de monitores obtêm melhores resultados acadêmicos
com um ótimo desempenho na disciplina. Isso ocorre principalmente em
atividades presenciais, seja no curso das aulas como ao longo da produção dos
seminários, nos quais existe a possibilidade de contribuir para sanar as dúvidas
e proporcionar orientações individualizadas.
Assim, o saldo do desenvolvimento deste trabalho cooperativo envolvendo
monitores e docentes, com especial atenção dirigida aos resultados e à participação
continuada dos discentes (futuros engenheiros), tem sido francamente positivo,
proporcionando qualificações diferenciadas e desenvolvendo capacidades para
eleger possíveis soluções de problemas em um sistema sócio-econômicoambiental, que urge por humanização e visão holística.
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