
Evento Salão UFRGS 2015: XI SALÃO DE ENSINO DA UFRGS

Ano 2015

Local Porto Alegre - RS

Título Monitorial presencial de Biogeografia - BIO11402 no semestre 2015/1

Autores PATRICIA GOULART PINHEIRO
HEINRICH HASENACK
DEMETRIO LUIS GUADAGNIN



Durante o primeiro semestre do ano de 2015 estive vinculada à bolsa de monitoria presencial da disciplina de 

Biogeografia – BIO11402, que é oferecida semestralmente aos alunos dos cursos de Ciências Biológicas e 

Geografia. Por se tratar de uma disciplina que atinge duas formações distintas, os conteúdos previstos abordam 

concomitantemente noções das duas áreas. De acordo com esse pressuposto, os professores que a ministram são 

um geógrafo e um biólogo. É objetivo da disciplina oferecer aos estudantes as informações necessárias para uma 

correta interpretação dos mecanismos que influenciam os padrões de distribuição dos seres vivos. Como 

monitora, auxiliei os professores na preparação da atividade de saída de campo no Refúgio de Vida Silvestre 

Morro São Pedro. Na aula anterior à data da atividade os alunos apresentaram seminários sobre temas referentes 

ao local em que seria realizada a saída de campo. Tendo em vista uma maior compreensão sobre o local a ser 

visitado, fui solicitada, por um dos professores, a apresentar um seminário sobre a formação geológica do 

município de Porto Alegre, na mesma data dos seminários dos alunos. Todos os seminários buscavam 

contextualizar, sob diferentes aspectos, o Morro São Pedro no município. Durante a visita, no dia 11 de abril, os 

grupos de alunos relacionaram os conteúdos apresentados nos seminários em aula sobre geologia, relevo, solos, 

clima, fauna e flora, ao local visitado. Estive disponível para responder eventuais questões, que estavam ao meu 

alcance, sobre o local, a vegetação e a fauna. Extra-classe auxiliei os alunos – via moodle, e-mail e redes sociais 

– na compreensão dos conteúdos e no melhor entendimento das atividades de avaliação. Com a finalização deste 

vínculo, pude concluir que é de extrema importância estar à disposição para retirar dúvidas, havendo maiores 

chances de entendimento dos assuntos abordados em aula. Além disso, tive a oportunidade de retomar conteúdos 

e reforçar temas relacionados à biogeografia. 


