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Durante o período de março a julho de 2006 foram realizadas atividades de Monitoria Acadêmica 
junto à Disciplina de Inspeção e Tecnologia de Leite, Derivados, Ovos e Mel (VET 02227). O 
programa de monitoria consistiu de: preparação das aulas práticas (elaboração dos respectivos 
protocolos, organização dos materiais necessários, preparo dos meios e reagentes apropriados, 
limpeza e desinfecção das vidrarias utilizadas). O monitor também auxiliou na execução e 
orientação aos alunos nas aulas práticas. Com o objetivo de fundamentar aulas práticas futuras, o 
monitor revisou e atualizou um Polígrafo de Análises Físico-Químicas de Leite, Derivados e Mel, 
cujos princípios e fundamentos estão embasados na metodologia do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. Além disso, foi disponibilizado horário para esclarecimentos de dúvidas 
dos alunos acerca do conteúdo teórico. Houve participação e acompanhamento na avaliação dos 
Seminários sobre Microorganismos importantes em Leite e Derivados, nos quais patógenos de 
relevância em saúde pública foram pauta da atividade, tendo o monitor auxiliado por meio de 
questionamentos e discussão sobre os temas. Além disso, houve a realização de uma aula teórica, 
supervisionada pelas professoras da disciplina, com o objetivo de apresentar a rotina do 
laboratório relacionada às análises microbiológicas disponibilizadas, destacando aquelas de 
importância no setor lácteo e com repercussão na saúde pública. Atividades administrativas 
também foram realizadas através do auxílio no controle da freqüência discente e disponibilidade 
integral para necessidades eventuais. Complementar às atividades de monitoria, a aluna auxiliou 
na organização e realização de uma atividade de extensão, número 7711, denominada Mesa 
Redonda: Avanços no Estudo das Alterações Físico-Químicas do Leite, ocorrida em 20 de junho de 
2006. O período de monitoria foi de extrema importância para o desenvolvimento profissional do 
monitor, pela oportunidade de aproximação à realidade docente. 

  


