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A Bioquímica I é uma disciplina da terceira etapa do currículo do curso de Farmácia e é composta por 8 

créditos, sendo 3 deles destinados a realização de aulas teórico-práticas (1) e práticas (2) . As aulas práticas 

ocorrem no laboratório através da realização de experimentos bioquímicos de acordo com o conteúdo teórico 

visto em aula durante a semana. Entre as diversas atividades realizadas pelo monitor, o auxílio aos alunos no 
laboratório corresponde a uma delas, orientando-os quanto ao descarte correto de rejeitos, à importância da 

utilização de equipamentos de proteção individual, ao manuseio correto de pipetas automáticas ou de vidro e ao 

uso correto dos equipamentos, como centrífugas e espectrofotômetros. Este relato é sobre uma atividade que o 

monitor realiza/experimenta antes do contacto semanal com os alunos: o teste da aula prática. Nesta atividade o 

monitor tem uma função que não envolve diretamente os alunos, mas tem extrema importância para que os 

mesmos possam realizar as aulas e para que o próprio monitor esteja melhor preparado para ajudá-los, durante a 

realização das aulas. O teste da aula prática ocorre no dia anterior à aula, é realizado com a presença das 

professoras da disciplina e com participação dos técnicos do laboratório. O teste consiste em executar, 

previamente, o experimento a ser realizado pelos alunos. Neste momento, os reagentes preparados pela equipe 

técnica do laboratório, bem como, os equipamentos a serem utilizados, são testados. Se houver necessidade, os 

reagentes são refeitos, melhorias nas metodologias são implantadas, e equipamentos são substituídos. Também, 

são discutidas possíveis dúvidas e dificuldades, que poderão surgir por parte dos alunos. Sendo assim, o papel do 
monitor nas aulas práticas de Bioquímica vai além de auxiliar os alunos no desenvolvimento de suas habilidades 

técnicas e no aprimoramento dos seus conhecimentos teórico-práticos da disciplina. 

 


