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A monitoria no curso de Ciências Biológicas tem como uma de suas funções mediar o processo de 
ensino, auxiliando a compreensão do conhecimento trabalhado em sala de aula pelo aluno com o 
professor. Além disso, a atividade de monitor vem como um instrumento de capacitação do aluno 
de licenciatura para a sua futura atividade docente. Minha participação no programa foi realizada 
na disciplina de Zoologia de Invertebrados II, a qual é oferecida aos alunos de graduação 
matriculados na terceira etapa do curso de Ciências Biológicas. A disciplina é oferecida pelo 
Departamento de Zoologia, integrante do Instituto de Biociências da UFRGS. Como monitora 
realizei principalmente três atividades: a preparação do material biológico para a execução das 
aulas práticas, o auxílio aos alunos no período da aula, e a posterior correção dos relatórios 
desenvolvidos durante a prática. O principal resultado de minha experiência na disciplina foi a 
melhoria do meu desempenho na troca de conhecimento com o outro. Isto é, a interação com os 
alunos e com suas diferenças fez com que eu me empenhasse a descobrir distintas formas de 
abordar o mesmo conteúdo. Acredito que esta vivência seja de grande importância na formação 
de professores, e que ela será de extrema utilidade em minha futura experiência em sala de aula. 
Outra contribuição da participação na disciplina foi a convivência com os professores, com a 
dificuldade que eles enfrentam em adequar o conteúdo a um restrito intervalo de tempo e de 
recursos. Acredito que o programa de monitoria deveria ser mais incentivado pela universidade, 
utilizando para tal um aumento no número de bolsas disponíveis para os alunos de graduação, e, 
além disso, desenvolvendo palestras e atividades focadas no aprimoramento das habilidades do 
aluno monitor. 

  


