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Resumo: A monitoria tem como princípio oportunizar ao acadêmico a experiência 

docente, sendo os principais objetivos dos monitores auxiliarem o professor a ministrar a 
disciplina e contribuir com os alunos no decorrer do semestre. A experiência como monitor 
ocorreu em 2012/01, nos cursos de Educação Física e Fisioterapia, com a disciplina 
Estudos Anátomo-Funcionais – Cinesiologia (EAF), que estuda a participação muscular no 
movimento humano. A carga horária da disciplina é de quatro créditos; dois encontros 
semanais. A monitoria é presencial e à distância, disponibilizando-se o material para os 
alunos por meio da plataforma Rooda. A aula possui caráter teórico-prático, com resolução 
e correção de exercícios e provas em sala de aula, além de trabalhos diversificados de 
aplicação do conteúdo. As atividades desenvolvidas pelo monitor nessa disciplina são 
conduzir uma aula em cada bloco de conteúdos, na presença do docente; participar da 
elaboração e correção de provas e trabalhos; organizar grupos de estudo para o 
esclarecimento de dúvidas; participar de reuniões semanais entre professor/monitor para 
discutir questões de aula. O período máximo de permanência como monitor é de três 
semestres, para que mais alunos tenham a oportunidade de participar. Meus objetivos ao 
decidir ser monitor são: aprofundar o conhecimento na área, que é o campo de minha 
intensa preferência, além de acompanhar e vivenciar a rotina docente; minha escolha de 
atuação profissional. Por ser meu primeiro semestre como monitor dessa disciplina, 
considero os resultados parciais. É relevante ressaltar a aceitação dos alunos, que evidencio 
pela procura extraclasse e pela relação estabelecida em sala de aula. O retorno positivo da 
professora suscitou maior segurança no desenvolvimento do trabalho. Portanto, a 
monitoria, além de ensinar-me muito, proporcionou-me a confirmação do meu futuro 
profissional, pois após o início dessa experiência, tenho certeza de que a carreira docente é 
o meu caminho. 
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