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Resumo: A monitoria na Disciplina de Histologia Médica II, ministrada durante o segundo semestre do Curso 

de Medicina, é realizada de forma presencial por uma equipe de quatro monitores que se alternam entre as aulas 

práticas da matéria, realizadas nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras. As aulas práticas são ministradas 
pelas Profas. Dras. Paula Rigon e Tatiana Luft junto ao ICBS (Instituto de Ciências Básicas da Sáude) no 

Campus Centro. Os monitores são escolhidos, mediante entrevista de seleção entre os alunos inscritos, que 

devem, obrigatoriamente, ter cursado a disciplina em semestres anteriores e apresentado um desempenho 

plenamente satisfatório na mesma. A atividade de monitoria acadêmica tem por objetivo permitir que os 

acadêmicos esclareçam dúvidas durante as aulas para uma correta interpretação das lâminas histológicas dos 

mais diversos órgãos do corpo humano. Esta tarefa é realizada através de atendimento individual durante as aulas 

práticas, juntamente com os professores, e em momentos previstos no plano de ensino para atividades de estudo, 

com revisão de conteúdos e esclarecimento de dúvidas. Este atendimento individualizado é fundamental ao 

desenvolvimento da compreensão do que é visualizado, e é permitido pelo fato de que cada aluno tem um 

microscópio próprio durante todo o período de aula e um conjunto de lâminas que é utilizado apenas por ele. 

Também cabe ao monitor elaborar simulados de provas práticas para que os alunos possam exercitar seu 

conhecimento de diagnóstico dos cortes histológicos. O desempenho dos acadêmicos ao final do semestre é 
bastante satisfatório, com um índice muito baixo de alunos em recuperação e reprovação praticamente nula nesta 

disciplina. Podemos afirmar que esta atividade de monitoria presencial contribui, em grande parte, para o 

sucesso obtido na Histologia Médica II.   
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