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RESUMO: O estudo da Acarologia e Entomologia no Curso de Graduação em Medicina Veterinária da 

Faculdade de Veterinária/ UFRGS é realizado em um módulo específico na disciplina Parasitologia Clínica, a 

qual faz parte da etapa cinco (05) do currículo. Essa disciplina é apresentada em três módulos: Acarologia e 

Entomologia, Helmintologia e Protozoologia. No módulo de Acarologia e Entomologia são transmitidos 

conhecimentos sobre esta área de estudo, com o intuito de desenvolver também habilidades, que capacitem o 

médico veterinário a tratar e controlar doenças provocadas nos animais decorrentes do parasitismo por insetos e 

ácaros. Muitos destes parasitos causam danos físicos nos animais, os quais podem interferir no seu bem-estar. 

Além disso, muitos agentes etiológicos de doenças, que ocorrem primordialmente nos animais, também podem 

ser transmitidos ao homem (zoonoses) através desses artrópodes. Doenças como leishmaniose, doença de 

Chagas, miíases e doença de Lyme são transmitidas por mosquitos, barbeiros, moscas e carrapatos  

respectivamente, os quais atuam como vetores dos seus agentes etiológicos, sendo estudados na disciplina. 

Assim, objetivo principal é relatar as experiências vividas e adquiridas durante a monitoria da disciplina de 

Parasitologia Veterinária Clínica, em especial na área de Acarologia e Entomologia, que é a área sob a qual estou 

em orientação. As atividades de ensino propostas neste módulo envolvem aulas teóricas e práticas e a 

apresentação de seminários.  O monitor desta área tem como responsabilidade ajudar a preparar as aulas práticas 

e organizar o material a ser utilizado, verificando se estão em condições adequadas para visualização e análise 

dos alunos, auxiliar na identificação dos ácaros e insetos estudados em aula prática enfatizando as características 

morfológicas que diferenciam uma espécie de outra, esclarecendo possíveis dúvidas que possam surgir durante a 

sua identificação, mostrar armadilhas utilizadas para coletar os ácaros e insetos, organizar a sala para a 

ministração das aulas e a realização das provas, e quando necessário coletar e preparar material novo para uso 

em aula. O monitor também participa ativamente na aplicação das provas práticas, arrumando os materiais nas 

bancadas; nas apresentações de trabalhos/seminários dos alunos e das revisões antes da prova prática. Tendo em 

vista o número de alunos matriculados nesta disciplina, é importante a existência de um ou mais monitores para 

auxiliar e facilitar o ensino, não só para o professor, mas também para um melhor aproveitamento prático dos 

próprios alunos. Com isso, a monitoria presencial permite o aprimoramento de conhecimentos obtidos 

previamente e aquisição de segurança emocional ao enfrentar novos desafios quando é necessário auxiliar os 

alunos ao longo do semestre a cumprir as tarefas propostas ou mesmo quando há necessidade do monitor 

apresentar seminários para os professores da disciplina sobre temas relacionados aos assuntos trabalhados na 

disciplina ou em eventos como o Salão de Ensino. Considerando “as práticas educadoras e de aprendizagem” a 

que o monitor fica exposto, com certeza isso é de grande valia para um comprometimento consciente com o 

conhecimento e com o outro (com os alunos envolvidos) e para a construção da vida acadêmica.  
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