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Resumo: O Programa de Monitoria do Departamento de Fisiologia para os alunos da Medicina foi instituído para 
atender o extenso conteúdo das disciplinas de Fisiologia Médica. O programa original sofreu uma reestruturação com 
a reforma do currículo da Medicina, que levou a uma diminuição da carga horária das disciplinas. O formato inicial 
constituia-se de tópicos relacionados ao conteúdo, mas com abordagem diferente das aulas teóricas, como casos 
clínicos, ou assuntos que não tinham sido abordados nas teóricas, ainda que importantes. As monitorias eram 
obrigatórias. Atualmente, a monitoria consiste de revisão do conteúdo teórico e com caráter opcional, por ser extra-
curricular. O Programa de Monitoria continua atraindo grande número de alunos interessados em ser monitores e 
considerável número de alunos das disciplinas seguem frequentando as monitorias. Pelo modelo atual, esta atividade 
de ensino contribui com 0,5 ponto na nota final de Fisiologia Médica I (CBS03024), mas não na Fisiologia Médica II 
(CBS03025). No intuito de avaliar se o novo Programa de Monitoria contribui no aprendizado de fisiologia, estão 
sendo aplicados questionários que avaliam a satisfação do aluno, a percepção de aprendizagem e os motivos que 
mantêm os alunos interessados em frequentar essa atividade, mesmo não sendo obrigatória. O questionário visa, 
ainda, avaliar se a monitoria é igualmente importante nas seis áreas da fisiologia (sistema nervoso, endócrino, 
circulatório, respiratório, excretor e digestório), levando em conta que para duas destas áreas a monitoria contribui no 
valor da nota final obtida na disciplina CBS03024. Os dados são referentes ao trabalho de monitoria de 2011/1. 
Assim, os questionários estão sendo aplicados: (1) aos alunos matriculados na CBS03025 para avaliar a monitoria 
que realizaram na CBS03024, e (2) à turma da etapa III para avaliar a monitoria realizada na CBS03025, cursada na 
etapa II. Por meio deste levantamento de dados, diferentes aspectos do atual Programa de Monitoria em Fisiologia 
Médica do Departamento de Fisiologia estarão sendo avaliados, e servirão de orientação à forma de continuidade 
deste Programa. 

 
Palavras-chave: Programa de Monitoria, Fisiologia Médica, questionário de avaliação discente. 


