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A monitoria sempre se mostrou uma importante ferramenta no processo de           
ensino- aprendizagem em momentos de aulas presenciais. Contudo, em meio a uma            
pandemia, com a implantação do ensino remoto emergencial (ERE), a monitoria se            
mostrou fundamental na interlocução entre alunos e professores, sendo indiscutível          
que a monitoria acadêmica tem sido uma ferramenta importantíssima para o           
aprendizado em tempos de distanciamento social. Na atual situação de ensino           
remoto emergencial se tornou mais significativo oferecer maior diversidade de          
materiais didáticos e complementares para que todos os alunos tenham acesso a            
informações seguras, sendo o material disponibilizado através da plataforma         
Moodle. A pesquisa para a preparação dos recursos digitais aos alunos se deu             
através da pesquisa de artigos científicos, vídeos e material técnico; elaboração de            
resumos e mapas conceituais, a busca foi realizada em plataformas digitais de            
periódicos, utilizando palavras chaves referentes aos diferentes assuntos abordados         
na disciplina e analisada criteriosamente pelos monitores, com olhar de aluno, e pela             
professora, visando uma maior facilidade para o entendimento da disciplina. Além da            
preparação de material de estudo, disponibilizou-se aos alunos meios de contato           
com os monitores para esclarecimento de dúvidas tais como whatsApp da turma,            
e-mail e a ferramenta fórum na plataforma Moodle. Até o presente momento,            
pode-se observar participação dos alunos nas atividades previstas e boa          
receptividade à metodologia proposta. A monitoria acadêmica tem se manifestado          
como uma ferramenta de aprendizagem para todos os envolvidos; monitores e           
alunos aprofundam seus conhecimentos tornando-os, assim, futuros profissionais        
mais capacitados. 
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