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 A Bioquímica I é uma disciplina básica e presencial do curso de Farmácia, sendo essencial para a 

formação do profissional. A disciplina é considerada difícil pelos alunos, pois possui muito conteúdo e é de 

entendimento complexo, por isso, é necessário um longo tempo de estudo para compreendê-la. Através do 

Programa de Apoio à Graduação (PAG) e pensando na dificuldade dos alunos, no segundo semestre de 2014, foi 

submetido o "Projeto de Reforço da Disciplina de Bioquímica I" ao edital PROGRAD 3/2014. O projeto visa, 
pela ação presencial do monitor, ajudar na compreensão do conteúdo e esclarecer as dúvidas, pois a disciplina 

até então, só contava com monitores envolvidos preferencialmente com as atividades práticas. O reforço foi 

realizado em um horário pré-determinado e os alunos deviam se inscrever para poder participar. Nesse primeiro 

semestre de 2015, as atividades foram realizadas por dois monitores que as conduziram em horários diferentes, 

para possibilitar a participação da maioria dos alunos, já que os mesmos têm horários divergentes. A 

metodologia consistiu no envio de questões propostas pelos professores para os monitores, nas quais deviam se 

basear para explicar o conteúdo teórico aos participantes, além de responderem as dúvidas formuladas por estes.  

Esse novo tipo de monitoria tem sido muito aceita pelos alunos, os quais participam ativamente das atividades 

usufruindo-as ao máximo, sendo notável a melhora desempenho dos alunos que participam, uma vez que a 

grande maioria foi aprovada na disciplina. Portanto, o Projeto de Reforço obteve êxito no seu objetivo principal, 

que é a facilitação da compreensão do conteúdo para aumentar a aprovação dos alunos. 

 


