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Resumo: Introdução: As percepções dos estudantes acerca da aprendizagem de um tema tem 

grande influência na construção do conhecimento. Grupos de estudos voltados a uma temática 

proporcionam a construção do conhecimento coletivo, onde os membros utilizam a mesma 

linguagem para dialogar, questionar e debater (ANDRADE et al., 2016; ROSSIT et al., 2018). 

Metodologias ativas desenvolvem a autonomia do estudante, rompendo com o tradicional e 

estimulando o trabalho em equipe (PAIVA et al., 2016). Na imunologia, uma abordagem 

biológica, sistêmica e homeostática é essencial para compreensão da saúde e das relações 

organismo-ambiente. Assim, devem-se considerar as concepções dos educandos acerca dos 

assuntos abordados e sua influência no processo de aprendizagem (ANDRADE et al., 2016). 

A monitoria acadêmica proporciona aos estudantes de graduação a experiência da docência e 

busca despertar o interesse dos acadêmicos pela área. Assim, por meio da troca de 

experiências entre professor e monitor, desenvolvem-se habilidades de comunicação e 

autonomia, além de expertises para compartilhar conhecimento. O dialeto do monitor, a faixa 

etária e a situação de aprendizagem ultrapassam a barreira de autoridade do professor 

(GONÇALVES et al., 2020).  Considerando a complementação do ensino da imunologia e a 

importância de se entender as percepções do aluno no processo de aprendizagem, a monitoria 

vem a acrescentar na transmissão dos conhecimentos da disciplina e sua contribuição, 

potencializada pela construção de grupos de estudos, permite um contato mais próximo com 

as dúvidas e dificuldades dos alunos. Objetivo: Relatar a experiência de grupos de estudos 

com metodologia ativa durante a monitoria em Imunologia Básica e Clínica. Metodologia: 

Foram realizados encontros entre os acadêmicos do 3° período dos cursos de Biomedicina, 

Farmácia e Enfermagem e do 4° período dos cursos de Biomedicina e Farmácia com os 

monitores das disciplinas de Imunologia Básica e Clínica de uma Instituição de Ensino 

Superior privada em Curitiba, entre os meses de agosto e novembro de 2019. Cada encontro 

teve duração de aproximadamente duas horas, no contraturno dos cursos, de caráter 

extracurricular e não obrigatório, onde se abordaram temas relacionados aos conteúdos vistos 

em sala de aula para reforçar o conhecimento e esclarecer dúvidas, além de exercícios 

interativos (Kahoot e gincanas) para a fixação do conteúdo. Todas as ferramentas utilizadas 

passaram por aprovação, correção e sugestões da professora da disciplina. Após o término do 

semestre, foi disponibilizado um questionário para os 75 alunos das disciplinas avaliarem sua 

percepção sobre a metodologia utilizada na monitoria. O formulário era composto de 7 

perguntas fechadas, de preenchimento não obrigatório. A monitoria proporcionou a retomada 

do conhecimento já adquirido e o aprofundamento no conteúdo da disciplina para que fosse 

possível desenvolver as atividades e esclarecer dúvidas que poderiam surgir durante os 



encontros. O contato com a matéria foi contínuo, permitindo o enriquecimento do 

conhecimento acadêmico. A elaboração dos grupos de estudos levou à ampliação de 

habilidades de liderança, comunicação e pensamento crítico na resolução de problemas. O 

compartilhamento do conhecimento de forma ativa, por meio de gincanas e questionários, 

permitiu a discussão e engajamento dos estudantes nas atividades e a fixação da matéria. Os 

estudantes eram estimulados a trazer suas dúvidas da disciplina, que eram discutidas e 

incorporadas nas atividades. Resultados: Dos convidados, 28% (n=21) frequentaram os 

grupos de estudo. Dentre os 42 alunos do 4° período convidados a participar do grupo de 

estudos, 50% (n=21) responderam o questionário, sendo que 71,4% (n=15) eram do curso de 

Biomedicina e 28,6% (n=6) de Farmácia. Destes, 23,8% (n=5) não participaram dos 

encontros e 76,2% (n=16) participaram pelo menos uma vez. Entre os participantes ativos 

(n=16), 93,8% (n=15) gostaram da experiência, consideraram que auxiliou no entendimento 

da disciplina e recomendariam aos colegas a participação nestes encontros. Ao serem 

questionados sobre as dúvidas em relação a matéria e aos esclarecimentos prestados durante o 

grupo de estudos, 18,8% (n=3) responderam que “quase nunca” ou “de vez em quando” as 

dúvidas foram sanadas e 81,3% (n=13) responderam que as dúvidas eram sanadas “sempre” 

ou “quase sempre”. Dentre os respondentes da pesquisa (n=21), 42,9% (n=9) se sentiram 

preparados para realização das avaliações da disciplina e 57,1% (n=12) não se mostraram 

confiantes para a realização das provas. Dentre os 33 estudantes do 3° período convidados 

para a participação nos grupos de estudo, 14 eram do curso de Biomedicina, 9 de Farmácia e 

10 de Enfermagem. Destes, 42,4% (n=14) responderam ao questionário. Entre eles, 42,9% 

(n=6) eram do curso de Biomedicina, 35, 7% (n=5) de Farmácia e 21,4% (n=3) de 

Enfermagem. Quanto à participação destes 14 alunos, 64,3% (n=9) responderam que “nunca” 

ou “quase nunca” participaram, e 35,7% (n=5) responderam que “de vez em quando” ou 

“quase sempre” participaram. Para este grupo foi realizada uma revisão do conteúdo com 

atividades antes da avaliação da disciplina. Dos alunos que responderam ao questionário, 

85,7% (n=12) participaram desta revisão e 91,7% (n=11) disseram que foi útil na sua 

preparação para a prova. Foi solicitado aos alunos que realizassem um resumo sobre a 

matéria, com o objetivo de revisarem o conteúdo antes da reunião. Esta solicitação foi 

atendida por 100% (n=12) dos estudantes que responderam ao questionário. Em relação aos 

alunos que participaram ativamente do grupo de estudos, 100% (n=7) responderam que 

gostaram da experiência e recomendariam a participação aos colegas, e 85,7% (n=6) 

consideraram que o grupo auxiliou no entendimento da matéria. Conclusões: Nos encontros 

extracurriculares a adesão foi de 28%, sendo possível identificar que os acadêmicos que 

participaram ativamente do grupo de estudos gostaram da experiência, recomendariam a 

participação aos colegas, relataram que o grupo auxiliou no entendimento da matéria e que a 

maioria das dúvidas em relação aos conteúdos foi resolvida. Além do crescimento acadêmico 

e desenvolvimento profissional dos monitores, que conseguiram desenvolver seus 

conhecimentos sobre Imunologia.  
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