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Introdução: O processo de ensino-aprendizagem é historicamente caracterizado de diferentes 

formas que vão desde a ênfase no papel do professor como transmissor de conhecimento, às 

concepções atuais, que concebem o processo de ensino-aprendizagem com um todo, 

destacando a função do educador, seja este professor, orientador ou monitor. Desse modo, a 

concepção defendida é que o processo de ensino-aprendizagem é uma integração dialética 

entre o instrutivo e o educativo, com o propósito essencial de contribuir para a formação 

integral da personalidade e desenvolvimento profissional do aluno. Para a respectiva função, 

introduz-se o programa de monitoria, o qual estabelece uma estratégia de aprendizado 

fundamentada no compartilhamento de conhecimentos e experiências a partir de um 

estudante, para outro, o que favorece o diálogo interdisciplinar, criando um vínculo e 

proximidade entre os alunos de diferentes períodos e cursos. Objetivo: Descrever um relato 

de experiência de um estudante que participou do programa de monitoria exclusivamente no 

ambiente virtual de aprendizagem na disciplina de Microbiologia Clínica. Relato de 

experiência: O programa de monitoria ocorreu na disciplina de Microbiologia Clínica dos 

cursos de graduação em Biomedicina e Farmácia para estudantes do 4º período, durante a 

pandemia da COVID-19 que mudou as estratégias metodológicas de ensino-aprendizagem. Os 

temas trabalhados na disciplina foram diversos, tais como: mecanismos microbianos de 

patogenicidade, grupos bacterianos de interesse clínico, doenças bacterianas e fúngicas, além 

dos temas mais práticos, como identificação microbiana. O principal recurso utilizado para o 

bom andamento durante a monitoria remota foi a comunicação estabelecida entre os 

estudantes do período e o monitor, uma vez que o vínculo interdisciplinar estimula o contato 

pelas experiências adquiridas anteriormente pelo monitor durante seu tempo de graduação. 

Pré pandemia, em aulas presenciais, grande parte das atividades exercidas pelo monitor eram 

em ambiente laboratorial, auxiliando nas práticas executadas pelos estudantes. Já no ambiente 

virtual de aprendizagem, foi necessária a adaptação das atividades exercidas pelo monitor 

uma vez que a prática presencial era intangível durante a recorrente situação. Devido a esse 

cenário, foi incontestável a inserção de novas estratégias para a continuidade das atividades 

inerentes a monitoria. A partir de então, eu como monitor e a professora que ministra a 

disciplina traçamos um cronograma de atividades para aplicação em aulas teóricas remotas. 

Objetivando o cumprimento dos requisitos como monitor, diversos materiais foram criados, 

entre eles: estudo dirigido prévio a avaliações bimestrais, questionários via Kahoot para 

aplicação durante ou após as aulas teóricas, auxilio aos estudantes durante a aula teórica (via 

chat) e criação de formulários que auxiliavam nos estudos independentes. Como monitor, uma 

das atividades desenvolvidas que aprimorou meu aprendizado foi a elaboração de 

“esquemas”, com imagens, figuras e referências sobre temas específicos, como a identificação 

de Cocos Gram Positivos e Bacilos Gram Negativos. Durante a confecção precisei alinhar 

alguns conceitos com a professora, que conseguiu auxiliar em vários momentos devido a 

facilidade de comunicação com a mesma. Na elaboração destas atividades foi possível 

perceber como é importante estar sempre atualizado e buscando informações seguras e 



confiáveis. Também tive a oportunidade, como monitor, de conversar com os estudantes em 

momentos fora de “sala de aula”, uma vez que alguns relatavam dificuldades para se adaptar 

nas aulas remotas, principalmente em como estudar. A monitoria em ambiente virtual de 

aprendizagem também possibilitou que os ‘encontros” para estudos extra classe fossem 

realizados em diferentes horários, uma vez que estar online facilita o planejamento de 

reuniões. Conclusão: Infere-se, portanto, que o monitor é fundamental para o bom andamento 

da disciplina, uma vez que estabeleceu uma ponte de integração entre os estudantes e suas 

respectivas dificuldades, já que o monitor foi instigado a elaborar atividades didáticas. 

Promovendo assim, a integração com os estudantes do período, desenvolvendo 

consequentemente competência acadêmica, criando oportunidades para a expansão do 

conhecimento na área de microbiologia voltada para o cenário clínico, auxiliando da melhor 

forma possível, dentro de suas limitações. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Monitoria; Virtual; Microbiologia Clínica. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARCO-TIRADO, José L.; FERNÁNDEZ-MARTÍN, Francisco D.; HERVÁS-TORRES, 

Miriam. Evidence-based peer-tutoring program to improve students’ performance at the 

university. Studies in Higher Education. Granada - Spain, 2019. DOI: 

10.1080/03075079.2019.1597038. Acesso em 27 de Julho de 2021.  

 

BEAN, Michelle Velasquez; ALDREDGE, Teresa; CHOW, Karen; FOWLER, Lynn; 

GUARACHA, Arthur.; McGINNIS, Tanya.; PARKER, LaTonya.; SAEZ-KLERIGA, 

Graciela. Effective Practices for Online Tutoring. The Academic Senate for California 

Community Colleges. Califórnia - EUA. 2019. Disponível em: 

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED601995.pdf>. Acesso em 27 de Junho de 2021.  

 

CUNHA, da João.; ALMEIDA, Nieto Emilio Lázaro.; BORQES, Crespo Tomás.; 

FERNÁNDEZ, López Raúl. La optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje una tarea 

de la dirección de las universidades. Conrado Cienfuegos, vol.15 no.68. Equador 2019. 

Disponível em < http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-

86442019000300308 >. Acesso em 02 de Julho de 2021. 

 

ROBINSON, Carly D.; KRAFT, Matthew A.; LOEB, Susanna. Student Learning with High-

Dosage Tutoring. EdResearch for Recovery. Virgínia - EUA 2021. Disponível em: 

<https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Design_Principle

s_1.pdf>. Acesso em 27 de Junho de 2021. 


