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 Em uma época em que há tecnologia disponível para todas as áreas, a docência também deve 

acompanhar esse progresso. As informações são passadas de forma rápida e mudam muito rápido, por 

esses motivos é muito importante que o professor disponibilize ao aluno um meio de busca para auxiliar 

em sua procura por conhecimento. Na UFRGS temos o moodle, um ambiente virtual de aprendizado; uma 

ferramenta muito útil onde o professor consegue disponibilizar informações referentes a sua disciplina 

como textos, exercícios, notas, além de varias outras atividades. Esse sistema de gerenciamento ajuda na 

organização do professor e do aluno bem como facilita o acesso às informações acadêmicas em geral. No 

entanto, essa é mais uma tarefa que o professor tem a realizar, se faz aqui a importância do monitor de 

ensino à distância (EAD). Este trabalho tem a finalidade de abordar as atividades realizadas por um 

monitor EAD. A monitoria em questão teve início em abril e terminará em julho de 2013 junto à 

disciplina de Microbiologia Geral Veterinária do departamento de Microbiologia, Imunologia e 

Parasitologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS - UFRGS). O monitor tem um papel de 

assessoramento virtual do professor: faz a colocação dos conteúdos online, tira duvidas dos alunos e 

eventualmente auxilia o professor na correção de tarefas. A convivência com os alunos da disciplina não é 

direta, mas o monitor toma ciência de toda a atividade administrativa que um professor exerce. É um 

despertar do monitor para as atividades de ensino acadêmico, pois ajuda a adquirir experiência no 

processo ensino-aprendizagem. Além disso, o monitor também passa a observar o outro lado da aula, uma 

vez que se torna ciente do assessoramento que uma aula requer e de como esse processo é feito. Para o 

aluno que já participou de monitorias presenciais é uma atividade que acrescenta, pois a abordagem é 

diferenciada. Juntando-se a experiência dos dois tipos de monitoria temos uma vivencia mais completa de 

como é a atividade integral de um professor. 


