
Introdução: a disciplina de Gestão em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) é oferecida pelo 
curso de Nutrição e proporciona ao acadêmico o conhecimento sobre os fundamentos necessários, como 
caracterização e estrutura organizacional, aspectos físicos, recursos humanos e funcionamento, para 
administrar adequadamente uma UAN, seja ela industrial, hospitalar, pública ou prestadora de serviços, 
promovendo a saúde de seus usuários através de uma alimentação balanceada, de qualidade e segura.  
Objetivos: a monitoria tem como objetivos promover a expressão do potencial acadêmico do monitor e 
contribuir para sua formação profissional; criar condições de aprofundamento de conteúdos teóricos e 
para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade docente e contribuir para a melhoria do 
ensino de graduação. 
Metodologia: a monitoria presencial ocorreu de agosto a dezembro de 2009. Na disciplina, foram 
realizadas aulas teórico-expositivas dialogadas com apresentação, discussão e análise do conteúdo. Outras 
aulas foram teórico-práticas, onde estudos de casos foram discutidos em grupo. E, por último, houve aulas 
práticas, que consistiram em visitas a UAN’s, onde o aluno teve a oportunidade de comparar os conteúdos 
de sala de aula com a realidade. Essas aulas foram acompanhadas pelo monitor, que esclarecia as 
possíveis dúvidas dos alunos durante as aulas ou após as mesmas.  Ele também se reunia com o professor 
responsável pela disciplina para discutir os assuntos a serem abordados e métodos utilizados. 
Resultados: percebeu-se que a monitoria é importante para melhorar a compreensão dos conteúdos 
ministrados na disciplina, facilitando a construção do conhecimento. Além disso, ela estreita a relação 
entre professor e aluno e auxilia na construção do processo pedagógico. 
Conclusões: através dessa experiência, pode-se dizer que a monitoria é mais um espaço de aprendizagem 
ao aluno de graduação, aperfeiçoando o seu potencial acadêmico, além de contribuir na qualidade de 
ensino de graduação, visando a formação de profissionais cada vez mais qualificados. 


