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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo destacar a importância da presença do monitor no meio acadêmico, presença essa que traz ganhos 
mútuos, que vão além de um simples título. A ideia principal da pesquisa é destacar por meio de dados estatísticos que a presença do monitor no 
meio acadêmico traz ganhos aos alunos como um todo, desde os discentes em treinamento, que são os próprios monitores, e aos alunos 
(discentes) que reforçam seu aprendizado com os mesmos. Cujo objetivo é realizar uma descrição dos procedimentos utilizados na prática da 
Monitoria e analisar os resultados alcançados. A lei de Número 9.394, de 20 de dezembro de 1996 estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, no Art. 84, apresenta que “Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas 
respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos”. A importância da monitoria vai 
além de seu benefício de obtenção de um título. Ela traz um ganho intelectual, além contribuir com os alunos em processo de aprendizagem, tem 
uma troca de conhecimentos durante o programa, entre professor orientador e aluno monitor, além de trazer um aprendizado prático do mundo 
acadêmico. O processo de escolha do monitor acontece por meio de prova, e posteriormente entrevista. Destarte, o monitor tem um segundo 
contato com a disciplina, visto que já vivenciou a situação de aluno, sendo assim, o mesmo já tem noções prévias das dúvidas que surgirão, tem 
maior sensibilidade em relação a maneira como lidar com os alunos em períodos de prova e trabalhos, por que viveram as mesmas situações. 
Monitoria é uma modalidade de ensino-aprendizagem, dentro das necessidades de formação acadêmica, destinada aos alunos regularmente 
matriculados. Objetiva despertar o interesse pela docência, mediante, o desempenho de atividades ligadas ao ensino, possibilitando a experiência 
da vida acadêmica, por meio da participação em diversas funções da organização e desenvolvimento das disciplinas dos cursos, além de 
possibilitar a apropriação de habilidades em atividades didáticas. Na monitoria das disciplinas, se auxilia os alunos com o conteúdo da disciplina e 
na aprendizagem da utilização dos instrumentos necessários, para que eles possam ter acesso à parte teórica e prática da disciplina, pois é 
importante que o discente esteja preparado para atuar profissionalmente. Na disciplina é necessário que o aluno compreenda com auxilio do 
professor e monitor a importância deste auxilio para contribuição de aperfeiçoamentos técnicos na formação prática dos futuros 
profissionais.Conclui-se então que o monitor é um aluno inserido no processo ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que ele auxilia no 
processo de aprendizagem dos seus colegas ele aprende. O que nos leva a premissa de que todo conhecimento quando compartilhado, não se 
divide , se multiplica, gerando benefícios a todos relacionados a esse projeto.A pesquisa será realizada com alunos da cidade de Juiz de Fora que 
atuam como monitores no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. O presente projeto se utilizará de uma pesquisa qualitativa e quantitativa no 
campo discente por meio de entrevista estruturada direcionada aos monitores que atuam nas diversas áreas da instituição. Visando quantificar os 
dados e após a obtenção dos mesmos, refletir sobre a importância da monitoria na formação discente. Os participantes que forem inclusos no 
estudo serão submetidos a uma avaliação inicial na qual constará primeiramente na aplicação de um questionário para caracterizar a amostra 
contendo dados pessoais,TCLE. Posteriormente passarão por um processo que irá constar de entrevista, composta por perguntas ligadas a 
monitoria. Os dados serão analisados realizando analise das informações das entrevistas com os monitores das disciplinas de diversos cursos.

Saúde

Psicologia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


