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Resumo:
Este trabalho tem por objetivo relatar as experiências vivenciadas junto
aos componentes curriculares Práticas de Leitura e Escrita em Português I
e II, Práticas de Leitura em Inglês e Práticas de Leitura e Escrita em Inglês
ofertados pelo Curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação – BTI,
do Instituto Metrópole Digital – IMD, da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte – UFRN. Ressaltamos que a nossa inserção nessa monitoria
está vinculada ao projeto de ensino “Projeto de monitoria em línguas do
Instituto Metrópole Digital”, coordenado pela Profa. Ms. Lorena Azevedo
de Sousa. Ao longo desses semestres temos desenvolvido atividades
de acompanhamento da elaboração de aulas e atividades, bem como o
desenvolvimento e aplicação dessas ações. Para tanto, seguindo os
pressupostos teóricos das disciplinas que assistimos, somos orientados
pela perspectiva do letramento, isto é, entendemos que o ensino da leitura
e da escrita exige muito mais do que a simples codificação e decodificação;
o aluno tem de apresentar competências e habilidades que o permita
desenvolver socialmente as práticas de ler e escrever, considerando os
mais diversos gêneros discursivos existentes na sociedade (KLEIMAN,
1995; ROJO, 2009; SILVA et al., 2013). Como resultado, temos ampliado
nosso conhecimento relativo à área de Língua Portuguesa e de Língua
Inglesa, especialmente com relação à leitura e à escrita de textos,
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haja vista estarmos em contato com as discussões teóricas realizadas
durante as aulas expositivo-interativas, assim como pelo contato com a
prática didático-pedagógica desenvolvida pelos professores das disciplinas.
Outro ponto relevante nessa experiência foi o contato com os alunos do
BTI, através do atendimento individualizado que realizamos semanalmente.
Todavia, este se apresenta como uma dificuldade a ser superada, posto que
os alunos não nos procuraram com regularidade. Acreditamos que isso
ocorra pelas ocupações profissionais e acadêmicas dos alunos, as quais
concorrem com os horários disponibilizados para realizar essa atividade.
Em suma, diante da vivência que tivemos nesses semestres de atividades
de monitoria, compreendemos essa ação como de grande relevância
para a nossa formação acadêmica e profissional que, por conseguinte,
visa a complementar o trabalho realizado pelo docente na referida disciplina.
Palavras-chave: Práticas de Leitura e Escrita em Português e em Inglês.
Monitoria. Relato de experiência.

Introdução
De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Bacharelado em
Tecnologia da Informação (BTI), havia sido prevista a utilização intensiva
de monitores e bolsistas que deveriam auxiliar os professores na condução
de suas tarefas. O trabalho com turmas grandes, com média de 60 alunos
cada uma, favoreceu a implantação, desde o período 2013.1, de projetos
de ensino que contemplam os componentes curriculares Práticas de
Leitura e Escrita em Português I e II, Práticas de Leitura em Inglês e Práticas
de Leitura e Escrita em Inglês, ofertados pelo Curso de Bacharelado em
Tecnologia da Informação (BTI), do Instituto Metrópole Digital (IMD),
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
O projeto de ensino “Projeto de monitoria em línguas do Instituto Metrópole
Digital”, coordenado pela Profa. Ms. Lorena Azevedo de Sousa que, além de
coordenar o projeto, atuou como orientadora de monitores vinculados aos
componentes curriculares de Língua Inglesa, teve sua execução no período
de fevereiro de 2015 a dezembro de 2016. Adicionalmente, o projeto contou
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Projeto de monitoria em línguas do Instituto Metrópole Digital

com outros dois docentes orientadores, o Prof. Dr. Lucélio
Dantas de Aquino e o Prof. Ms. Daniel Hollanda Cavalcanti
Pinheiro, vinculados aos componentes curriculares
de Língua Portuguesa, e sete alunos distribuídos sob
orientação dos três docentes.
A equipe de monitores que subsidiam o trabalho
dos professores foi formada por alunos de graduação
da UFRN. Dentre esses monitores, alguns foram
contemplados com bolsa institucional e outros atuaram
sem remuneração, isto é, voluntariamente. Vale ressaltar
que, independente do vínculo de cada aluno junto ao
projeto, não houve diferenciação quanto às atividades
por eles desempenhadas. Todos realizaram o apoio às
tarefas dos docentes nas suas diversas instâncias, o que
acreditamos ter lhes possibilitado uma visão da prática
docente, bem como o cumprimento de carga horária
extracurricular, exigida pelos cursos de graduação da
UFRN nos quais esses alunos estão vinculados.
Além de questões até aqui elencadas, como o
quantitativo de alunos por turma no BTI, o próprio objetivo
desse curso em fomentar a prática docente aos alunos
em formação, a necessidade de auxílio ao professor para
o desenvolvimento das ações dentro e fora da sala de aula
e a possibilidade de os alunos adquirirem carga horária
extracurricular para a sua formação, esse projeto se constituiu
como uma peça fundamental para o desenvolvimento
de uma prática qualitativa, considerando o continuum
ensino-aprendizagem, das disciplinas vinculadas ao
projeto. Mais adiante, relatamos como a execução do
projeto, especificamente as atividades da monitoria,
contribuiu qualitativamente para o ensino-aprendizagem
dos componentes da área de línguas no BTI.
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No que diz respeito à fundamentação teórica que sustenta as ações
exercidas no desenvolvimento do projeto, apoiamo-nos na teoria do
letramento (KLEIMAN, 1995; ROJO, 2009). Para Kleiman (1995, 2005),
o letramento refere-se aos usos sociais da escrita. Esses usos são situados
e demandam dos sujeitos habilidades e competências para agir socialmente.
Nesse sentido, para ler e escrever precisamos dominar mais do que o
código da escrita, precisamos atribuir sentidos aos textos, considerando a
situação específica de interação em um tempo e espaço concretos.
Essa definição, com base em Kleiman (2005), revela que o letramento
é necessário a todo e qualquer indivíduo, independentemente da área
em que ele esteja inserido, posto que, socialmente, as ações humanas
realizadas pela linguagem são materializadas por textos. Estes, por sua
vez, assumem propósitos específicos a depender da esfera da atividade
humana na qual ele circula (na universidade, no trabalho, em casa, etc.).
Logo, dominar essas práticas faz-se essencial à formação acadêmica e
profissional dos estudantes do BTI.
Nesse sentido, a formação dos monitores, bem como as atividades
realizadas por eles no projeto, parte dessa concepção. Isso se dá
por ser foco das disciplinas, inseridas no projeto, o aprimoramento
dos discentes do BTI em relação às práticas de leitura e de escrita
vivenciadas no espaço acadêmico e profissional, atentando para uma
formação linguística, textual e discursiva.
Por esse motivo, adotamos a concepção de língua(gem) como interação.
Nas palavras de Travaglia (2006, p. 23):
Nesta concepção, o que o indivíduo faz ao usar a língua não é
tão-somente traduzir e exteriorizar um pensamento, ou transmitir
informações a outrem, mas sim realizar ações, agir, atuar sobre
o interlocutor (ouvinte/leitor). A linguagem é, pois, um lugar de
interação humana, de interação comunicativa pela produção de
efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada situação de
comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico.
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Nesse enfoque, a concepção que adotamos se
contrapõe às visões conservadoras da língua (entidade
abstrata, resultado do pensamento e/ou código
utilizado para transmitir uma mensagem), uma vez que
consideramos nas práticas de ler e escrever a influência
do meio no qual estamos inseridos e a relação entre
os interlocutores para a produção de efeitos de sentido
mediada pela linguagem e materializada em textos.
Por conseguinte, leitura e escrita são entendidas, no
contexto das disciplinas do BTI, como práticas sociais
de linguagem, corporificadas socialmente através de
gêneros discursivos (KOCH; ELIAS, 2010). Estes,
nas palavras de Bakhtin (2003), correspondem aos
enunciados relativamente estáveis, elaborados pelas
e nas diferentes esferas de utilização da língua, isto é,
os instrumentos textuais-discursivos com os quais os
interlocutores interagem nas mais diversas situações de
comunicação, quer por meio da leitura, quer por meio da
escrita (MARCUSCHI, 2008).
Diante desses posicionamentos, as disciplinas da área
de línguas no BTI, assim como a atividade de monitoria
desse projeto, compreendem que o ensino de línguas deve
se pautar pelo objeto texto que produzimos e lemos, assim
como a imbricada relação entres os sujeitos envolvidos na
produção e compreensão.
Considerando, portanto, essa compreensão do
ensino de línguas, no presente texto, objetivamos
relatar as experiências vivenciadas junto a esse projeto
de ensino. Já este, visa à otimização do processo de
aprendizagem dos graduandos, que contarão com uma
equipe especializada – além do professor – para dirimir
suas dúvidas na produção e compreensão de textos, o
que se reverterá em melhoria das taxas de aprovação.
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Deve-se também frisar que os próprios monitores acumularam, com
essa experiência, competências e habilidades que lhes serão muito
úteis no mercado de trabalho: além do conhecimento em língua
portuguesa e inglesa, a capacidade de trabalho em equipe e o senso
de responsabilidade e de compromisso.

Materiais e Métodos
Disciplinas de Língua Inglesa
No que concerne aos procedimentos das disciplinas de Práticas de
Leitura em Inglês e Práticas de Leitura e Escrita em Inglês, em um primeiro
momento, a equipe é conscientizada da importância do programa de
monitoria e é treinada para o desempenho de suas tarefas. Uma dessas
tarefas é o apoio ao docente na preparação de material para sala de aula
e para atividades de aprendizagem extraclasse (textos, slides, listas de
exercícios etc.). Há atividades avaliativas contínuas antes das avaliações
principais e, por haver 5 turmas de Práticas de Leitura em Inglês no primeiro
semestre, sendo três dessas na terça e duas na quinta, há a necessidade de
elaborar, no mínimo, duas atividades diferentes.
Por meio de um documento no Google-docs, faz-se o levantamento
semanalmente de possíveis textos para elaboração dessas atividades
contínuas. Procura-se temáticas condizentes com o conteúdo da
disciplina de Tecnologia da Informação e Sociedade (TIS), a fim de tentar
integrá-las, juntamente com Práticas de Leitura e Escrita em Português,
e já mostrar ao aluno, desde o primeiro semestre, a importância da
linguagem para o curso. Essa prática vai ao encontro da concepção de
linguagem de Travaglia (2006), que situa a linguagem em uma situação
de comunicação e contexto específicos. Desta forma, se a disciplina de
Tecnologia da Informação e Sociedade está trabalhando com “impactos
positivos e negativos das Tecnologias da Informação e Comunicação
na Sociedade”, buscamos textos que abordem essa temática. Por isso,
é importante sempre estar a par das notícias e trazer textos atuais
autênticos para serem trabalhados com os alunos.
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Em semestres alternados, há a oferta de um projeto de
extensão, chamado “Oficina de Expressão Oral em Língua
Inglesa”, para alunos que já conseguem se comunicar
em inglês e que buscam a prática da conversação. O
curso tem carga horária de 30 horas e tem como objetivo
auxiliar no desenvolvimento da compreensão e da
produção oral em língua inglesa com ênfase à interação
falante-ouvinte em contextos espontâneos e acadêmicos
com temáticas envolvendo a área de TI. Os monitores
auxiliam essa extensão, pesquisando temáticas relevantes
para a discussão na Oficina, além de participarem como
colaboradores na execução dos encontros em sala de aula.
Nesse projeto de extensão, a linguagem é vista como
comunicação, como dialogia, e pouca importância é dada
aos erros gramaticais produzidos. Ao enfatizar a fluência
e não a acurácia, os alunos tendem a se preocupar mais
com a mensagem a ser passada, com a espontaneidade
de sua fala, produzindo uma fala mais aproximada de um
contexto real de uso.
Além disso, nos segundos semestres de cada ano
é ofertada a disciplina optativa de Práticas de Leitura e
Escrita em Inglês. Dentre as atividades desenvolvidas,
os alunos escrevem um journal semanalmente, uma espécie
de diário, com 100 palavras no mínimo, com temática livre.
Na correção, realizada pelo professor com a ajuda dos
monitores, dá-se mais importância ao conteúdo do que aos
erros gramaticais ou de escrita das palavras, pondo no centro
da reflexão o sujeito, a argumentação, a intenção do aluno,
não a estrutura da linguagem.
Um outro papel dos monitores de língua inglesa é
atender os alunos em um horário extraclasse. Além
de terem horários fixos no IMD, os monitores também
agendam os plantões de dúvidas por e-mail, de acordo
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com a demanda dos alunos, pois, às vezes, nem todos podem comparecer no
horário e dia pré-estabelecidos. Ao serem atendidos, os monitores preenchem
um quadro para entregar ao docente contendo as seguintes informações:
Quadro 1 – Quadro de atendimento individualizado.

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO
Nome do aluno:
Turma-horário:
Dia e horário do atendimento:
Duração:
Atividades desenvolvidas:
. Fonte: dados do projeto de monitoria em línguas do Instituto Metrópole Digital.

Por fim, há o apoio durante as aulas, visto que as turmas são
numerosas, com média de 60 alunos cada, fazendo-se necessária a
presença dos monitores para auxiliar o docente com a resolução de
atividades em sala e atendimento dos alunos, além da aplicação de
provas e correção de exercícios.
Disciplina de Língua Portuguesa
No contexto das disciplinas de Língua Portuguesa, isto é, Práticas de
Leitura e Escrita em Português I e Práticas de Leitura e Escrita em Português
II, buscamos, assim como as disciplinas de Língua Inglesa, desenvolver
um trabalho de caráter interdisciplinar, envolvendo a disciplina Tecnologia
da Informação e Sociedade. Desse modo, as aulas de Língua Portuguesa
contemplam em sua execução uma variedade de textos que discutem as
temáticas exploradas em TIS, tal como Tecnologia, para a qual dedicamos
um tópico de aula intitulado “Escrita com tecnologia e prática social”
(SILVA et al., 2013), revelando a interseção entre essas disciplinas,
demonstrando a importância da linguagem, independentemente da língua
que a codifica, para a área de formação dos alunos do BTI.
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Após essa aula, os demais conteúdos abordados em
Práticas de leitura em Língua Portuguesa I e II permanecem
em consonância com as temáticas atuais e relevantes de
Tecnologia da Informação, com vistas ao desenvolvimento
das competências e habilidades necessárias à leitura e à
escrita de textos de caráter técnico-profissional e pessoal
que são relevantes à formação do aluno, tais como currículo,
carta de apresentação, relatório, artigos de opinião,
entre outros, que demandem um leitura e escrita regida
pela criticidade e inteligibilidade, considerando o contexto
no qual eles estão inseridos.
Nesse contexto, as ações desenvolvidas pelos
monitores se fazem de grande relevância para o alcance
dessa formação qualitativa do aluno do BTI para dentro
e fora da sala de aula, uma vez que os monitores
realizam as seguintes tarefas: acompanhamento das
aulas, auxiliando o professor na preparação, execução
e atendimento aos alunos durante as atividades
presenciais; participação nas reuniões da equipe para
elaborar as chaves de correção das atividades; correção
das atividades presenciais sob a supervisão do docente;
e, atendimento individualizado aos alunos.
Em relação ao acompanhamento das aulas,
os monitores, além de estarem presentes nas aulas
ministradas pelos docentes, auxiliam o professor na
escolha dos textos que contemplam as temáticas de
TIS a serem inseridos na aula, bem como, o trabalho
desenvolvido na elaboração das atividades presenciais,
geralmente aplicadas ao final da aula expositivo-dialogada.
Da elaboração de atividades, antes de estas serem
aplicadas em sala, os monitores realizam a testagem das
atividades para sanar os possíveis problemas e conflitos
quanto às questões elaboradas. Essa testagem se constitui
como um momento de reflexão sobre os conteúdos
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ministrados, além de subsidiar a tarefa seguinte desses monitores, a saber:
elaboração da chave de correção das atividades presenciais.
No momento de aplicação das atividades, os monitores já se fazem
conhecedores do conteúdo das questões, podendo tirar dúvidas dos alunos,
auxiliahizadas atividades de fixação do conteúdo em praticamente todas as
aulas, exigindo uma atenção semanal por parte dos docentes e monitores
tanto na aplicação quanto na correção, isto porque, semanalmente é gerado
um grande número de atividades, pois considera-se, mesmo que realizada
em grupo, um total aproximado de cento e sessenta atividades devem ser
corrigidas para que os alunos tenham um feedback de seus desempenhos.
Figura 1 – Apoio dos monitores em atividades desenvolvidas em sala de aula

Fonte: dados do projeto de monitoria em línguas do Instituto Metrópole Digital.

Para a correção das atividades, previamente é realizada uma nova
tarefa com os monitores. Em conjunto com os docentes, discutimos as
atividades e as possíveis respostas às questões, afinando a equipe para
uma correção uniforme das atividades. Durante a correção, os monitores
são acompanhados pelos docentes, a fim de que quaisquer dúvidas sejam
dirimidas e a correção flua sem maiores percalços.
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Os alunos monitores, além dessas ações de apoio
ao professor e à execução da disciplina, realizam o
atendimento individualizado aos discentes do BTI. Esse
atendimento é considerado, no âmbito das ações da
monitoria, como sendo a de maior relevância, embora
ainda haja, por parte dos graduandos atendidos pelo
projeto, uma expressiva resistência em procurar os
monitores. Todavia, é nesse momento que a equipe de
Práticas de Leitura e Escrita em Português consegue
mensurar, através das dúvidas levadas aos monitores, os
conteúdos que precisam de reforço nas aulas de revisão
das disciplinas. Essas considerações levadas às aulas
de revisão, acreditamos ser o principal resultado desse
atendimento individualizado, uma vez que, no momento
das aulas expositivo-dialogadas, alguns alunos, por
inibição ou outro motivo, acabam deixando de tirar suas
dúvidas, o que para eles se torna mais fácil em um diálogo
particular e espontâneo com o monitor.

Resultados e Discussão
Em se tratando dos resultados obtidos no contexto
das disciplinas envolvidas no projeto, por meio desse
trabalho em equipe, temos conseguido obter melhores
resultados na aprendizagem dos alunos, visto que temos
um suporte que auxilia as tarefas dos professores tanto
dentro quanto fora da sala de aula. O professor sozinho,
sem esse projeto de ensino, não conseguiria dar a
atenção devida a todos os alunos.
Além do impacto no aprendizado dos estudantes,
temos também a ajuda no processo de ensino no
qual o professor pode avaliar sua prática com a ajuda
dos monitores, buscando materiais que despertem o
interesse dos alunos nas aulas, assim como recebendo
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críticas e sugestões que melhorem o conteúdo e materiais utilizados
na disciplina. Consequentemente, há uma melhora na qualidade das
atividades elaboradas e nos conteúdos discutidos em sala.
Especificamente quanto aos resultados nos componentes de Língua
Inglesa, a docente da disciplina de Práticas de Leitura em Inglês aplica um
questionário logo após a primeira unidade, a fim de ter um feedback dos
alunos a respeito de suas aulas e da avaliação. O questionário é constituído
por três tópicos a serem preenchidos: aspectos positivos, aspectos negativos
e sugestões/críticas. Dentre os aspectos positivos, os alunos citaram:
“Diversidade do conteúdo; Organização e planejamento teórico; Criação
desse formulário, feedback se faz necessário em qualquer contexto do
ensino-aprendizagem, seja ele elogiando ou criticando, a crítica contribui
para um provável processo evolutivo”. (Participante 10)
“Acho as aulas dinâmicas, com assuntos atuais e ligados a nossa
área. Também acho legal o modo como os textos são trabalhados,
principalmente, por fazer com que a gente não tenha tanto medo de não
saber interpretá-los, por estar em inglês”. (Participante 12)
Dentre os aspectos negativos, os que mais se destacaram foram
a carga horária da disciplina, que deveria ser maior, o nível de alguns
textos, vistos que são textos autênticos tirados de sites de notícias,
e mais atividades extraclasse.
Na disciplina de Práticas de Leitura e Escrita, os alunos podiam praticar
as habilidades de produção e compreensão textual por meio de exercícios
que são corrigidos com a ajuda dos monitores e devolvidos aos alunos
com seus devidos feedbacks e correções. Com os resultados, gráficos são
gerados a fim de se ter um acompanhamento melhor da turma e avaliar o
que pode ser melhorado nas atividades. Segue exemplo de gráfico de três
atividades valendo um ponto:
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Gráfico 1 – Média de três atividades de uma das turmas
(Unidade 1: 3M34”)
Média

Desv. P. Relativo

0,8
0,6
0,4
0,2
0
Atividades

Fonte: Dados do projeto de monitoria em línguas do Instituto
Metrópole Digital.

Além de aumentar a frequência da leitura e escrita de
textos, há a prática da oralidade com projeto de extensão em
língua inglesa, no qual o desenvolvimento da conversação
e melhora da fluência são focados como objetivos
gerais do curso. Esse desenvolvimento da oralidade e da
autoconfiança em se expressar oralmente em uma outra
língua pode despertar o interesse dos estudantes de TI a
se inscreverem em programas de intercâmbio estudantil,
o que antes eles poderiam achar impossível devido à falta
de fluência. Dentre os aspectos positivos listados pelos
participantes do projeto estão os seguintes comentários:
“A oficina me ajudou muito a melhorar meu jeito de
falar em inglês e a entender um pouco melhor o som
das palavras, e também, os jogos e as discussões
deixavam a aula mais interessante do que uma aula de
cursinho”. (Participante 1)
“A fato da turma ser um pouco menor ajuda muito,
todas as atividades trabalhadas foram muito válidas, o
ambiente proporcionado gerava mais espontaneidade
para conversações”. (Participante 2)
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“Ambiente para praticar com outras pessoas; descoberta de novas
ferramentas de aprendizagem”. (Participante 3)
“O contato frequente com a língua inglesa, as dinâmicas são bem
interessantes e os temas relacionados com tecnologia que geram
reflexões”. (Participante 4)
Por ser apenas uma vez por semana, um dos aspectos negativos foi a
frequência, sendo sugerido por um dos participantes o aumento da carga
horária do projeto, com no mínimo dois encontros semanais. Além disso,
foi sugerido, também, tarefas para serem realizadas extraclasse.
Porém, visto ser um projeto de extensão, a sugestão não foi acatada.
Mesmo assim, os monitores estavam disponíveis para um atendimento e
conversações extras em horários fora dos encontros.
Nos componentes de Língua Portuguesa, essa avaliação se dá
continuamente, por meio dos encontros entre docentes e monitores,
buscando extrair das ações realizadas nas disciplinas e, principalmente,
do atendimento individualizado, os aspectos relacionados ao conteúdo,
às atividades realizadas e aos textos utilizados na disciplina de Práticas
de Leitura e Escrita em Português I e II, com vistas a propor modificações
didáticas e metodológicas que somem para um ensino-aprendizagem mais
proficiente das práticas de ler e escrever.    
Portanto, além de fomentar a leitura e escritas de textos, um dos
resultados mais relevantes para as disciplinas é a conscientização
dos alunos do BTI, logo no primeiro semestre, sobre a importância
das linguagens para o curso de Tecnologia da Informação. Apesar de
ser um curso na área tecnológica e muitos acharem que vão estudar,
basicamente, matemática, linguagem é algo que será visto no curso
inteiro, independentemente de ser português, inglês ou linguagens de
programação. Portanto, há a demonstração a esses graduandos da
relevância da leitura e da escrita para o sucesso acadêmico e profissional.

200

Projeto de monitoria em línguas do Instituto Metrópole Digital

Considerações Finais
Considerando a importância dessa experiência e os
benefícios alcançados, faz-se necessário que o trabalho
de monitoria seja cada vez mais apoiado e fortalecido pela
instituição. O contato com os alunos, além de favorecer
as atividades de ensino, pode contribuir para que sejam
pensadas atividades de extensão e/ou de pesquisa.
Outro ponto relevante nessa experiência foi o
contato com os alunos do BTI, através do atendimento
individualizado que realizamos. Todavia, este se apresenta
como uma dificuldade a ser superada, posto que os alunos
não nos procuraram com regularidade. Acreditamos que
isso ocorra pelas ocupações profissionais e acadêmicas
deles, as quais concorrem com os horários disponibilizados
para realizar essa atividade. Por isso, foi interessante
trabalhar com horários a serem agendados previamente
via e-mail, o que pode ter aumentado a procura dos alunos
que não podiam comparecer ao serviço de monitoria nos
horários previamente fixos.
Em suma, diante da vivência que tivemos nesses
semestres de atividades de monitoria, compreendemos
essa ação como de grande relevância para a execução
dos componentes curriculares envolvidos no projeto,
bem como para a formação acadêmica e profissional
dos bolsistas vinculados ao projeto. Não obstante,
consideramos a atividade de monitoria no contexto da
graduação como uma complementação à prática docente
nas disciplinas da área de linguagem do BTI.
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