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RELATO: A monitoria na disciplina de Direito Empresarial III, ministrada durante o quinto semestre do Curso de 

Direito, está sendo realizada de forma presencial duas vezes por semana (segunda e quarta-feira) e à distância. A 

atividade de monitoria acadêmica tem por objetivo permitir que os acadêmicos esclareçam dúvidas relativas à 

matéria, compartilhem material didático e debatam os temas tratados em aula. Esta tarefa está sendo realizada por 

meio de atendimento individual e coletivo, de forma presencial, após as aulas, e à distância, o qual é relatado ao 

professor orientador. Como atividade à distância, foi realizada pesquisa dos últimos exames da Ordem dos 

Advogados do Brasil, selecionando-se as questões relacionadas à disciplina e disponibilizando-as aos alunos, na 

plataforma Moodle, juntamente com comentários explicativos. O objetivo desta atividade, além de revisar o 

conteúdo, é familiarizar os acadêmicos à abordagem do exame ao qual serão submetidos no final do Curso para 

exercício da profissão. Outrossim, ainda como atividade à distância, auxilia-se na elaboração de um ‘mapa da 

falência’, atividade cujo objetivo, além de sintetizar e fixar toda a matéria ministrada em aula na segunda parte do 

semestre, é proporcionar aos alunos visão da totalidade do complexo sistema processual da falência. Os alunos 

estão tendo de reconstruir o conhecimento transmitido por meio de aula expositiva sob um perspectivia diferente 

e criativa. O resultado da monitoria, até o momento, tem sido satisfatório, tanto para os alunos, que têm 

demonstrado interesse na matéria e na boa execução das atividades, como para a monitora, que além de aprender 

mais sobre a matéria, inclusive a partir das dúvidas dos alunos, adquire experiência na trasmissão e atualização do 

conhecimento, atividades inerentes à docência.   

 


