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RESUMO

Em busca de uma solução para melhorar o sistema de aprendizado dos alunos estudantes de Engenharia, surgiu o Monitoria+App, que consiste 
em um aplicativo desenvolvido por alunos monitores com a finalidade de proporcionar o aprendizado aonde quer que o usuário esteja, seja em 
casa, no trabalho ou no trajeto para universidade. O Mobile learning, ou m-learning como é mundialmente conhecido, tem crescido em todos os 
países do mundo ao longo dos anos. O aprendizado móvel se destaca pelo uso da rede sem fio, sem restrições de acesso, dispensando o uso de 
material físico e dos recursos naturais. Tendo em vista a rotina e imprevistos diários, a monitoria no modo presencial não se aplica à alguns 
alunos, tornando-se ineficiente para os que se enquadram nesse contexto. O objetivo do app é realizar a interação entre o usuário e o aplicativo 
de forma dinâmica e didática, compartilhando o conhecimento técnico para aprimoramento acadêmico do usuário de forma instantânea e 
simples. O presente estudo tem por objetivo descrever as vantagens e desvantagens da utilização de um aplicativo para aulas de monitoria. A 
metodologia é qualitativa, descritiva e exploratória apresentando um resultado prévio dos primeiros usuários. Foi observado que o rendimento 
dos alunos melhorou, pois, o método de aprendizado móvel permite ao usuário uma exclusividade, promovendo o aprendizado nos mínimos 
detalhes. Além de permitir exclusividade ao usuário, também lhe permite ter acesso ao material a apenas um toque no seu aparelho 
possibilitando o estudo em qualquer lugar. Quanto as limitações do m-learning, a falta de disciplina do usuário, não familiaridade com a 
tecnologia, a resolução dos dispositivos móveis e o risco de distração podem ocasionar uma falha no sistema, podendo comprometer o 
aprendizado esperado do usuário. Portanto, verifica-se que o aprendizado por meio do m-learning é eficaz e cresce cada vez mais auxiliando no 
processo de aprendizagem quando a soma dos fatores necessários corrobora para o aprendizado desejável.
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