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Introdução: A monitoria é uma modalidade de ensino-aprendizagem e um serviço de apoio 

pedagógico. Dessa forma, contribui para a formação integrada do estudante nas atividades de 

ensino e pesquisa através do estabelecimento de novos projetos que visem fortalecer a 

articulação entre teoria e prática. Ademais, tem a finalidade de promover a cooperação entre 

discente e docente e auxiliar as suas atividades técnico-didáticas. Outro beneficiado é o 

graduando, pois este recebe amparo de um estudante-monitor em adição aos ensinamentos do 

professor, sendo o monitor um instrumento para a melhoria do entendimento do graduando. 

Entretanto, em 2020 as conformações educacionais tradicionais foram abaladas pela pandemia 

gerada pela doença COVID-19. Diante disso, as faculdades tiveram de transformar as aulas 

presenciais em atividades remotas. Incontestavelmente, o programa de monitoria foi mais um 

desafio encontrado pelas universidades e pelos monitores, visto que esse novo formato 

(online) é uma nova experiência para ambos. Um desafio à parte foram conteúdos práticos, 

como embriologia e histologia, que antes tinham seus monitores presencialmente para, por 

exemplo, auxiliar os estudantes a observar as lâminas no microscópio. Assim, durante o 

período pandêmico, professores e monitores trabalharam em conjunto para manter a qualidade 

do programa de monitoria e encontrar novas funções aos monitores, que agora passam a 

acompanhar os conteúdos de forma remota. Objetivos: Descrever a experiência da monitoria 

de histologia e embriologia à distância, seus desafios e benefícios. Metodologia: A 

experiência que será relatada ocorreu durante o primeiro semestre letivo de 2021 envolvendo 

as monitorias de embriologia e histologia do primeiro período do curso de Medicina de uma 

instituição privada de ensino superior (IES) em Curitiba - Paraná. Esse trabalho tem como 

proposta relatar a experiência na execução da monitoria no formato remoto através das 

plataformas e ferramentas digitais de ensino e aprendizagem disponíveis. Resultados: A 

suspensão das aulas presenciais devido a pandemia obrigou a conteúdos como histologia e 

embriologia, com grande teor prático, adaptarem-se da melhor maneira possível minimizando 

os prejuízos no processo de aprendizagem. Assim, a monitoria também precisou sofrer 

adequações para que fosse mantida. As mudanças mais bruscas da pandemia atingiram o 

Brasil em 2020 e por isso, nesse ano, não houve processo seletivo para novos monitores. 

Somente no primeiro semestre de 2021 foi possível realizar uma nova seleção totalmente 

online. O edital do processo seletivo foi divulgado via Sistema Acadêmico e enviado por 

email aos graduandos da IES, os quais efetuaram a inscrição online no site da IES, bem como 

submeteram seu Currículo Lattes no sistema. Após uma pré-classificação, os alunos 

selecionados passaram por uma entrevista via Google Meet com os professores orientadores 

da disciplina. Tanto a análise do Curriculum Lattes, quanto a entrevista, fazem parte do 

processo seletivo. A relação dos estudantes selecionados para as vagas de monitoria com 

bolsa e voluntária foi divulgada em meio eletrônico alguns dias depois. Na etapa seguinte, os 

alunos selecionados realizaram uma reunião com o(s) orientador(es) da área de conhecimento 

específica para definição de horários, conteúdo programático e atividades a serem 

desenvolvidas pelo monitor. Enquanto as aulas permaneceram via Google Meet, os monitores 

conseguiram assistir às aulas e permanecer atentos às perguntas feitas via chat e ao final, 



aplicar as atividades preparadas, entre elas quizzes feitos através da plataforma Kahoot e 

revisões das aulas com foco na avaliação. Todas as atividades produzidas foram corrigidas 

pelas professoras. O monitor da disciplina de histologia incentivou os alunos a utilizarem os 

microscópios virtuais para que desenvolvessem a habilidade de encontrar as estruturas em 

estudo. Dentro da disciplina de embriologia, o monitor disponibilizou vídeos com animações 

explicativas para facilitar a compreensão do desenvolvimento embrionário em três dimensões.  

Ainda durante o percurso da unidade curricular, os alunos também puderam obter ajuda dos 

monitores para elaboração de dossiês e relatórios. Embora os monitores ficassem disponíveis 

em horários determinados para sanar dúvidas, poucos alunos fizeram proveito disso, talvez 

por parecer algo muito formal e, então, optaram por conversar com os monitores em horários 

não estabelecidos por meio do aplicativo Whatsapp. Entretanto, durante esse período houve o 

retorno das atividades presenciais por algumas semanas, mas as monitorias permaneceram 

online no formato de plantão de dúvidas. Durante essa jornada, os monitores se deparam com 

diversos desafios, sendo o principal a falta de interação e adesão dos estudantes. Nesse 

contexto, enquadra-se o fato de que mesmo a monitoria sendo praticada por outro estudante, 

poucos estudantes ligavam a câmera durante as atividades, poucos se mostraram confortáveis 

para sanar suas dúvidas e outros não participavam da atividade proposta ou deixavam a 

reunião antes do fim, evidenciando certa resistência em aderir a uma monitoria remota. Vale 

ressaltar que essa dificuldade encontrada pelos monitores, também foi vivida pelos 

professores. Apesar dos desafios, os monitores dessas áreas do conhecimento encontraram 

como ponto positivo a comunicação, por ser mais eficiente e rápida do que no modo 

presencial, pois os alunos possuíam grupos em aplicativo de mensagem com os monitores, 

nos quais era possível compartilhar materiais e sanar dúvidas a qualquer momento. 

Conclusões: Devido à pandemia, o programa de monitoria teve de ser alterado e as funções e 

tarefas dos monitores, repensadas. Assim, além dos monitores, graduandos e professores 

também foram afetados pelas mudanças. Todos precisaram se adaptar aos novos meios de 

comunicação. Com isso, os monitores encontraram desafios, principalmente gerados pela falta 

de adesão dos estudantes, os quais se mostravam, em sua maioria, desinteressados pelas 

atividades propostas, sendo pela pouca participação ou por deixarem as reuniões antes do fim. 

Fato esse que não acontecia em formato presencial, pois os alunos estavam diante dos 

microscópios e modelos 3D e os monitores prestando auxílio constantemente. Por outro lado, 

o novo cenário mostrou ser possível lançar mão de novas tecnologias e meios de comunicação 

para manter atividades que anteriormente eram realizadas presencialmente.  
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