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Resumo: A Bolsa REUNI de Assistência ao Ensino permite o desenvolvimento de atividades acadêmicas pelos 

alunos de Pós-graduação no ensino de graduação, em colaboração com os professores efetivos responsáveis 

pelas disciplinas. Esta modalidade de bolsa tem como finalidade a formação para a docência e o estreitamento da 

interação entre Pós-graduação e o ensino de graduação. A disciplina obrigatória de Bioquímica Médica I, a qual 

faz parte da grade curricular do primeiro semestre do curso de Medicina, tem como objetivo principal fazer com 

que os alunos adquiram noções básicas de metabolismo celular e intertecidual em humanos, abordando aspectos 

bioquímicos de doenças e correlacionando os conceitos básicos estudados com sua aplicação na medicina. 

Dentro desse contexto, como aluna de Doutorado no Programa de Pós-graduação em Bioquímica, realizou-se o 

acompanhamento das aulas teóricas referentes ao segundo bloco de conteúdo dessa disciplina em dois semestres: 

2011/2 e 2012/1. Além disso, foram ministradas algumas aulas teóricas previstas no cronograma, com a 

supervisão do professor responsável. As aulas foram expositivas, utilizando recursos visuais através de projetor 
multimídia, para facilitar a compreensão dos alunos dos conteúdos apresentados. Como resultado, o convívio 

tanto com o docente quanto com os discentes da graduação permitiu um importante aprendizado a respeito do 

planejamento, implementação e avaliação de práticas de ensino. Além disso, o acompanhamento ao longo do 

semestre propiciou uma grande interação com esses estudantes, que possibilitou o auxílio no desenvolvimento de 

habilidades, o esclarecimento de dúvidas e orientação em relação à bibliografia e material didático utilizado 

como fonte de estudo. Essa troca de experiências também pode facilitar a inserção desses estudantes 

especificamente em sua nova realidade de ensino superior, já que estão ingressando na Universidade.   
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