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Inovações na monitoria da
disciplina Química Geral
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M. N.5, BORGES, F. M. M.6

Resumo
O componente curricular “Química Geral” da Escola de Ciências e
Tecnologia (ECT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
conta, atualmente, com seis turmas de aproximadamente 120 discentes
cada, totalizando 720 discentes, e uma equipe de monitoria com oito
monitores. No primeiro semestre de 2015, ocorreu uma mudança efetiva
na estrutura do curso. O componente curricular “Química Tecnológica”
deixou de ser ministrado na grade curricular para ser implantado “Química
Geral”. Com essa mudança, foi necessário um trabalho de preparação
para implementar o novo componente curricular. Para tal, toda equipe
de docentes, técnicos de laboratório e monitores passaram por reuniões
e estudos. Este artigo tem como objetivo mostrar as ações inovadoras
da equipe de monitoria de “Química Geral” no período entre 2015.1 e
2016.2. A metodologia aplicada passou por diversas ações e alterações no
conteúdo programático das aulas teóricas e práticas. Na primeira fase, a
equipe de monitores é acompanhada pelos docentes e técnicos, passando
por treinamentos para as práticas experimentais. Em 2015.1, modificou-se
uma atividade extra para os discentes que antes era aplicada virtualmente
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mediante questionários no Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas (SIGAA), a qual passou a ser desenvolvida de forma escrita
por meio das questões do livro de Educação a Distância (EAD) – Química
Geral e Orgânica: uma abordagem para Química Tecnológica, escrito
pelos docentes com parceria com a Secretaria de Educação a Distância
da UFRN (SEDIS/UFRN). Em 2016.1, uma das novas ideias incorporadas
foi o Plantão de Estudos em Química (PEQ), atividade que integra melhor o
monitor na vida docente, bem como promove a maior aproximação com os
discentes. O semestre 2016.2 é marcado por uma reformulação do trabalho
da monitoria de Química Geral da ECT, principalmente devido à inserção de
mais uma turma, totalizando seis. Com o aumento do número de discentes
e, consequentemente, da demanda de procura por auxílio da monitoria, fezse necessário fixar um monitor de turma acompanhando o docente para
facilitar a aproximação com os discentes. As quatro avaliações semestrais,
que antes ocorriam nos sábados com a unificação de todas as turmas,
agora são aplicadas pelo docente com o auxílio de dois monitores nos
dias de aula da semana, segunda ou quinta-feira. A equipe de docentes
e monitores considera as mudanças importantes e passou a promover,
a partir do semestre letivo 2016.2, reuniões quinzenais para análise dos
resultados e discussões de outras possíveis mudanças para melhorar cada
vez mais o processo de ensino-aprendizagem. Inovações que resultaram
em um aumento significativo da taxa de aprovação e em uma redução da
reprovação e de trancamento do componente curricular.
Palavras-chave: Monitoria. Mudanças. Inovação.

Introdução
Ao analisar o quantitativo de discentes por turma semestralmente, nos
turnos diurnos e noturnos, no componente curricular “ECT2104 – Química
Geral” do curso de Bacharelado em Ciências e Tecnologia, foi alcançada
uma média de mais de 100 alunos por turma, podendo esse número
chegar a 140 alunos (Projeto Pedagógico do BC&T, 2017). Logo, é notável
que o docente encontre dificuldades para acompanhar o desempenho de
todos os discentes que cursam o componente. Nesse contexto, o papel da
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monitoria de Química é fundamental para apoiar o trabalho
dos docentes e contribuir para a formação acadêmica dos
discentes, implicando na melhoria da taxa de sucesso do
componente e no que diz respeito à formação docente
do próprio monitor (Art. 3. RESOLUÇÃO N°221/2012 –
CONSEPE, de 24 de outubro de 2012).
O objetivo deste trabalho é apresentar as ações
realizadas pela equipe de monitoria do componente
curricular Química Geral e as novas metodologias
aplicadas nos períodos 2015.1 a 2016.2.
É importante ressaltar que as metodologias criadas
para o trabalho da monitoria não tornem o monitor apenas
um “executor” de tarefas e atendimentos aos alunos. Sobre
os pontos cruciais para um bom desenvolvimento das
atividades e participação ativa dos monitores na equipe,
Nunes (2007) aponta como essencial o estabelecimento
do diálogo do docente com o monitor, pois este também
saberá transmitir a sua visão como discente da instituição,
contribuindo, assim, para novas ideias e melhorias do
trabalho. Tais melhorias visam garantir a qualidade de
ensino por meio de estratégias de aprendizagem para
atender turmas numerosas, a partir do convívio mais
intenso, oportunizando o aprendizado mediante contato
presencial e virtual (CAVALHEIRO, 2008).
O componente curricular de Química Geral possui uma
carga horária de 90 horas, sendo 8h dedicadas a aulas
experimentais realizadas no Laboratório de Ensino de
Tecnologia Química (LaBeTeQ), com apoio da participação
de duas técnicas de laboratório, Rafaela Mansur Medeiros
e Patrícia Maria Freire da Silva. O laboratório é equipado
com vidrarias, materiais, equipamentos e reagentes
necessários à realização dos experimentos, distribuídos
em oito bancadas, que objetivam permitir uma melhor
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fixação de saberes por parte dos discentes. Devido à grande demanda
de discentes nas turmas, cada turma é dividida em 5 subturmas (no
máximo 28 discentes/subturma) para realização das aulas experimentais.
Com total de execução em 30 subturmas divididas nas aulas durante toda
a semana, de segunda a sábado, ocorrem quatro experimentos no decorrer
do semestre, totalizando 120 aulas.
De fato, fica quase impossível o docente atender e acompanhar o
desempenho dessa grande quantidade de discentes, sendo, portanto,
necessária a presença de uma equipe de monitores. Além disso, buscase cada vez mais a melhoria do trabalho realizado, não só em resultados
positivos de taxa de sucesso, como também no desenvolvimento da prática
docente por parte do monitor. Diante disso, a equipe procura sempre
aperfeiçoar as atividades realizadas.

Materiais e Métodos
Inicialmente, foram realizadas reuniões para treinamento dos monitores
na parte teórica e prática, disponibilizando material preparado pelos
docentes (lâminas de aulas, seleção de referências para estudos, listas de
exercícios e apostila de aulas experimentais).
No primeiro semestre de 2015, ocorreu uma mudança na estrutura
curricular no Bacharelado de Ciência e Tecnologia, o componente curricular
“ECT1104 – Química Tecnológica” teve seu programa modificado e passou
a se chamar “ECT2104 – Química Geral” (Projeto Pedagógico do BC&T,
2014). Com essa mudança, houve a necessidade de buscar novas estratégias
para melhoria do aprendizado dos discentes, pois o referido componente
curricular é oferecido logo no primeiro semestre do curso, período em que
se observam grandes dificuldades pela maioria dos discentes.
Com o objetivo de melhoria e acompanhamento deste projeto de
monitoria, são realizadas reuniões quinzenais com toda a equipe de monitoria,
coordenada pelo professor Filipe Martel de Magalhães Borges. Nessas
ocasiões, os monitores trocam experiências, avaliando o funcionamento
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de cada atividade executada, buscando repensar novas
estratégias de ensino e aprendizagem, caso necessário.
Este projeto de monitoria possui dois pilares de
trabalho com os discentes: atendimentos presenciais e
virtuais. Todas as atividades realizadas pelos monitores
são acompanhadas por docentes orientadores do projeto
da Monitoria. A Figura 1 apresenta um fluxograma das
atividades realizadas pela equipe de monitoria em relação
ao componente curricular em questão.
Figura 1 – Atividades realizadas pela equipe de monitoria.
Gestão da monitoria:
Coordenação
Professores orientadores

Monitoria de
Química Geral
Atendimento
Virtual

Atendimento
Presencial
Sala da monitoria
da ECT

Facebook

Plantão de Estudos
em Química (PEQ)

Videoaulas

Auxílio em aulas
experimentais

Atendimento do
aluno em Regime
de Exercícios
Domiciliares (RED)

Acompanhamento nas aulas
Apoio na atividade extra
Aplicação de avaliações
Revisão das listas de
exercícios e gabaritos

Fonte: Autoria própria (2016).

O trabalho do Projeto de Monitoria do componente
curricular “Química Geral” se inicia com a Gestão da
Monitoria que é constituída pelo Coordenador Professor
149

A

N

O

T

A

Ç

Õ

E

S

CADERNO DE MONITORIA N. 5

Filipe Martel de Magalhães Borges e pelos Professores Orientadores Lilian
Cavalcante da Silva, Tatiana de Campos Bicudo e Salete Martins Alves.
Para o desenvolvimento, o trabalho se baseia no Projeto da Monitoria e
na Resolução da Monitoria Nº 221/2012-CONSEPE, de 24 de outubro de
2012. Como orientação para os trabalhos, são idealizados pelos docentes
planos de trabalhos individuais para os monitores. Nas ações de aplicação
de avaliações e atuação nas aulas experimentais, foram confeccionados
dois documentos, respectivamente: Aplicação de Provas do Componente
Curricular e Normas de Conduta em Aulas e Laboratório.
Dentro da equipe da monitoria de Química Geral, há uma classificação do
trabalho dos monitores, de acordo com os horários de aula dos monitores.
Essa classificação consiste em selecionar seis monitores para acompanhar
os docentes nas seis turmas do componente curricular (monitores de
turma) e dois monitores para realizarem encontros presenciais na sala de
monitoria do prédio da ECT (monitores gerais), com atendimentos realizados
semanalmente, com 4 horas de carga horária semanal. O monitor de turma
está mais próximo aos discentes, construindo uma relação mais íntima e
trabalhando questões de incentivo ao estudo, possibilitando ao discente
procurar os monitores gerais em horários alternativos.
O monitor de turma tem seu plano de trabalho idealizado pelo docente
responsável pela turma, de modo que cada monitor tem uma atuação
diferente, pois são as necessidades específicas de cada turma que vão
determinar a condução do trabalho, juntamente com a orientação do
docente. Nesse momento, o discente tem a oportunidade de esclarecer
as dúvidas referentes ao conteúdo teórico abordado em sala de aula pelo
docente. Para a realização dos atendimentos com qualidade, a equipe de
docentes incentiva e acompanha os estudos semanais dos monitores
conforme as aulas são ministradas em sala de aula.
Os discentes possuem listas de exercícios com gabarito para os estudos,
sendo esse material enviado primeiramente aos monitores. Os monitores
recebem as listas e as respostas dos exercícios, elaboradas pelo corpo docente
do componente curricular de Química Geral, e realizam a revisão das questões
e respostas. Dessa forma, o monitor está mais preparado para o atendimento.
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Outra maneira de atendimento presencial realizada
pelos monitores é o Plantão de Estudos em Química (PEQ).
Essa atividade da monitoria foi uma das grandes inovações
no semestre 2016.1, criado com o intuito de resolver
questões pelos monitores para apoiar os discentes para
cada avaliação da unidade, pois é realizada uma semana
antes da aplicação da avaliação, fora do horário de aula do
componente curricular. Durante o semestre, são realizadas
três edições do PEQ, uma para cada unidade, geralmente
com a atuação de quatro monitores. Os monitores
recebem antecipadamente todo material de estudos para
a realização da atividade e contam com a presença de um
dos docentes orientadores durante a atividade.
Uma das atuações mais importantes da monitoria
de Química Geral compreende o apoio nas aulas
experimentais. A presença dos monitores nas aulas
favorece a execução dos experimentos, de modo que
aconteçam com sucesso e, principalmente, segurança.
Os discentes são orientados pelos monitores a usarem os
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a apostila,
bem como a agirem com segurança desde a entrada. Ao
criar-se um novo experimento no componente curricular,
os monitores são todos treinados pelas técnicas com a
orientação de um docente.
No semestre 2016.1, o componente curricular contou
com 5 turmas, sendo divididas em 25 subturmas, com
modificação de uma das práticas. Para que os monitores
estivessem aptos a atuarem nas aulas, foi realizado
um treinamento com toda equipe de monitoria. Já no
semestre 2016.2, houve a inserção de uma nova turma no
componente curricular, tendo assim 6 turmas, totalizando
30 subturmas para as aulas experimentais.
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O componente curricular conta com quatro experimentos, sendo eles:
Normas de Segurança e Teste da Chama; Calorimetria de Neutralização;
Células Eletroquímicas; e, por fim, Síntese do Biodiesel. Esses quatro
momentos em que os discentes têm contato com os experimentos somam
um total de 120 aulas semestrais, nas quais sempre dois monitores atuam
para a execução desses experimentos com sucesso e segurança, aplicando
as orientações das normas de conduta.
Em relação às avaliações do componente curricular, estas são apoiadas
por dois monitores em cada turma. O trabalho do monitor inicia-se com
a organização do ambiente, distribuição das avaliações e fiscalização,
finalizando seu trabalho com o recolhimento das avaliações.
Outra atividade avaliativa do componente curricular é uma atividade
extra, que é corrigida pelos monitores. Ao longo dos semestres, esta
atividade tem passado por algumas alterações: em 2015.1 e 2015.2, a
atividade foi desenvolvida de forma escrita por meio das questões do
livro de Educação a Distância (EAD) – Química Geral e Orgânica: uma
abordagem para Química Tecnológica, escrito pelos docentes com parceria
com a SEDIS/UFRN. Em 2016.1, passou a ser aplicada em sala de aula
por meio da resolução de uma atividade contendo conteúdos ministrados,
tendo a presença do monitor em sala de aula para auxiliar. Em 2016.2,
a atividade era aplicada nas aulas experimentais, quando os monitores
também auxiliavam o docente durante a aula e na correção.
No período de 2016.2, novas listas de exercícios foram adicionadas ao
material de apoio aos discentes, criadas pelos docentes a partir de seleções
de questões. A tarefa do monitor é revisar as questões selecionadas e o
gabarito disponibilizado pelo docente, mediante resolução completa de lista.
No atendimento virtual, a equipe possui uma página no site Facebook
(Monitoria Química Geral ECT) cujo objetivo é a aproximação da relação
entre o discente e a equipe de monitoria. Por intermédio desse espaço, é
possível sanar dúvidas simples dos discentes que não podem comparecer
à sala de monitoria, como, por exemplo, os discentes do turno noturno e
os que se encontram em Regime de Exercícios Domiciliares (RED). Criada
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desde 2014.1, a página continua atuando, com acesso de
todos os oito monitores para melhor distribuir as tarefas. A
equipe também possui um canal no site YouTube, no qual
são postadas videoaulas com resoluções de exercícios
produzidas pelos próprios monitores. Os conteúdos das
videoaulas são discutidos pela equipe de docentes e
monitores e abordam temas sobre os quais os discentes
apresentam mais dificuldades nas unidades lecionadas.

Resultados e Discussão
A partir de todas as orientações e o acompanhamento
da gestão da equipe de monitoria do componente,
apresentamos os resultados deste trabalho.
Um dos pontos positivos deste trabalho é a possibilidade
de realização de atendimento de forma contínua e
uniforme entre a equipe, de maneira a não sobrecarregar
os monitores. Outro ponto positivo: destaca-se uma maior
presença de discentes nas aulas de laboratório. Um ponto
negativo: a baixa procura pelo atendimento. No entanto, a
cada semestre, novas estratégias têm sido incentivadas
buscando ampliar o número dos atendimentos.
A respeito do PEQ, até o presente momento, foram
realizadas três edições. Os plantões contaram com a
presença de: 409 discentes na primeira edição, 310
discentes na segunda edição e 301 discentes em sua
terceira edição. As figuras 2 e 3 mostram o trabalho
realizado pelos monitores nesses plantões. Como
podemos observar, ocorreu uma grande participação e
adesão de discentes ao PEQ. Os discentes participam com
perguntas e interagem mais fortemente com os monitores,
indicando o diferencial dessa ação presencial, tendo em
vista proporcionar uma maior participação dos discentes
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e uma maior atuação do monitor na carreira docente, promovendo também
uma melhor assimilação dos conteúdos da unidade pelos discentes.
Figura 2 – Atuação dos monitores no plantão de estudos em Química (1ª edição).

Fonte: Profa. Lilian Cavalcante da Silva (2016).
Figura 3 – Atuação dos monitores no plantão de estudos em Química (2ª edição).

Fonte: Profa. Lilian Cavalcante da Silva (2016).
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Na atuação nas aulas experimentais, os monitores
auxiliaram o professor a verificar se os alunos estavam
aptos a assistirem às aulas. Ao iniciar a aula experimental,
os monitores ficavam atentos à preservação da ordem
durante a aula e, ao começar o experimento, auxiliavam os
discentes na manipulação de vidrarias e reagentes. Além
disso, os monitores também auxiliavam nas dúvidas sobre
o conteúdo teórico e na ordem da aplicação das atividades
pós-experimentos, conforme apresenta a Figura 4.
Figura 4 – Atuação dos monitores nas aulas experimentais de
Química geral.

Fonte: Prof. Filipe Martel de Magalhães Borges (2016).

O atendimento virtual foi realizado pelo site Facebook,
por meio do qual os monitores atenderam discentes
com diversas dúvidas, não só sobre o conteúdo como
também a respeito de horários, material necessário
para as aulas experimentais, entre outras. Outra ação
realizada pelos monitores foi a criação de um canal no
YouTube e a gravação da sexta vídeoaula de realização
de exercícios. Devido a ser uma página pública, observase que as vídeoaulas atenderam à necessidade não só
dos discentes do componente curricular, mas também
155

A

N

O

T

A

Ç

Õ

E

S

CADERNO DE MONITORIA N. 5

de outras pessoas, pois cada vídeo alcançou uma grande quantidade de
visualizações, observadas a seguir:
•

Vídeo 1 (Lubrificantes, índice de viscosidade): 6.299 visualizações.

•

Vídeo 2 (Combustão e combustíveis, combustível sólido): 2.108
visualizações.

•

Vídeo 3 (Combustão e combustíveis, combustível gasoso): 2.190
visualizações.

•

Vídeo 4 (Equação de Nernst): 28.736 visualizações.

•

Vídeo 5 (Balanceamento em meio ácido): 18.684 visualizações.

•

Vídeo 6 (Balanceamento em meio básico): 13.900 visualizações.

Diante dos dados, tem-se esta como uma ação de sucesso que deve
ser considerada como um instrumento atrativo e didático, necessário à
melhoria do aprendizado dos discentes.
Avaliando o desempenho e o processo de ensino-aprendizagem dos
discentes nos semestres 2015.1 e 2016.1, com as ações desenvolvidas
neste trabalho, tivemos os seguintes resultados estatísticos de aprovação,
reprovação/trancamento, a partir da análise realizada com os discentes da
primeira entrada do semestre dos anos 2015 e 2016 (Figura 5).
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Figura 5 – Resultados baseados nos dados das turmas
(SIGAA).

Fonte: Autoria própria (2016).

A partir da análise dos resultados, a taxa de aprovação
aumentou em mais de 10% entre os semestres 2015.1 e
2016.1, enquanto a de reprovação/trancamento diminuiu
em aproximadamente 11%. Enquanto no primeiro semestre
do ano de 2015, 361 discentes foram aprovados, dos
771 totais, no primeiro semestre de 2016, 419 foram
aprovados, diante dos 730 discentes totais.
Diante das ações realizadas neste projeto, foram
confeccionados, como produto deste trabalho da
monitoria de Química Geral, três cadernos de relatos das
atividades desenvolvidas pelos monitores durante os dois
anos de trabalho, destacados na Figura 6.
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Figura 6 – Produtos gerados pela monitoria de Química geral nos semestres
2015.1 a 2016.1.

Fonte: Autoria própria (2016).

Considerações Finais
Este projeto de monitoria é muito significativo para o componente curricular
de Química Geral, pois se trata de uma atividade que apoia o trabalho do
corpo docente em suas ações didáticas em turmas muito numerosas.
Além disso, favorece o crescimento profissional dos monitores por
permitir que eles tenham proximidade com a experiência da docência
no meio acadêmico.
Diante das estratégias metodológicas aplicadas na monitoria de
Química Geral, verifica-se que houve uma maior taxa de aprovação e uma
menor taxa de reprovação, trancamento e evasão dos discentes durante os
períodos de 2015.1 e 2016.1, neste componente curricular. Demonstrase, assim, a riqueza do trabalho da monitoria em possibilidades e ganhos
no processo de ensino-aprendizagem na graduação dos discentes e na
formação na carreira docente.
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