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   A disciplina de Introdução à Metodologia Científica do curso de graduação em Odontologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) tem caráter teórico-prático e visa, por meio da construção 

do conhecimento, possibilitar ao estudante a identificação das etapas do método científico e a elaboração de 

projetos de pesquisa (normatização ABNT). Possui uma carga horária de 45 horas e é ministrada para o curso 

diurno e noturno de Odontologia. Durante todo o semestre, os estudantes são avaliados individualmente por 

meio de provas teóricas e pela construção de um projeto de pesquisa realizado em grupo ao longo do semestre. 

Para a formulação do projeto de pesquisa, cada grupo de alunos escolhe um tema, podendo buscar auxílio de um 

professor orientador da área escolhida. Ao final da disciplina, os grupos apresentam e defendem os projetos 

construídos. A disciplina utiliza, como apoio pedagógico, o ambiente de educação à distância (EAD) NAVi 

(Núcleo de Aprendizagem Virtual).  A utilização desta plataforma proporciona o suporte para auxiliar os 

estudantes principalmente durante o desenvolvimento das etapas do projeto de pesquisa. Os estudantes contam 

também com o apoio de um monitor presencial e um EAD. O objetivo do presente relato de monitoria trata da 

experiência do monitor presencial da disciplina de Introdução à Metodologia Científica do curso noturno de 

Odontologia da UFRGS. Cabe ao monitor participar do processo de construção dos projetos de pesquisa, 

apoiando os alunos em suas dúvidas e auxiliando os professores na organização do material didático das aulas. A 

experiência da monitoria permite ao estudante de graduação um aprendizado a partir da convivência com os 

professores, participando das atividades de ensino e da organização da disciplina como um todo. Com o monitor 

presencial do curso diurno, existe um convívio com os demais alunos do turno noturno do curso de Odontologia, 

fazendo com que haja uma troca constante de experiências. A monitoria é um compromisso assumido que faz o 

monitor, estudante de graduação, enxergar a Universidade por uma nova perspectiva, a partir da visão de um 

professor, percebendo que existem inúmeros caminhos a serem seguidos durante a jornada acadêmica. 

 

 


