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Introdução 
A monitoria acadêmica consiste em atividades de ensino desenvolvidas pelo estudante-monitor como uma forma de 
aproximá-lo da prática da docência, pois grande parte das atividades desenvolvidas são acompanhadas pela própria 
professora universitária (DA SILVA CRISÓSTOMO,2019). A presente disciplina é ofertada no período de 01/08/2019 
a 07/12/2019 sob a orientação da professora Isabela Nunes Lemos. Com isso, o local que ocorriam as atividades era 
a própria sala da universidade em horários devidamente organizados pela docente orientadora, afim de tirar o maior 
proveito do aluno que é aprovado para exercer as tarefas do projeto. De acordo com a Lei 9.394/1996, "os discentes 
da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, 
exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos” (DE OLIVEIRA, CAETANO, 
& SOUZA, 2018). Desse modo, a importância dessa atividade se mostra evidente nos dias de hoje. Diante da 
justificativa mencionada, pode-se constatar os principais problemas, como a própria falta de conciliação de horários, 
falta de compromisso dos alunos com a monitoria e a necessidade de um auxílio financeiro para o monitor. Logo, a 
literatura consultada também relata sobre os mesmos problemas vivenciados na monitoria de Química Geral II. O 
objetivo do trabalho é estimular os estudantes a conhecer as atividades relacionadas a área acadêmica. Além de 
enriquecer a sua formação, a monitoria universitária é uma experiência interessante para o currículo do profissional, 
pois durante o processo de ensino/aprendizagem é agregado muito conhecimento sobre os conteúdos dispostos na 
ementa do curso. 

Metodologia 
Durante o período que durou a monitoria, foi disponibilizado 3 dias da semana para os alunos frequentarem este 
ambiente. Ademais, a sala disponibilizada era a mesma que ocorriam as aulas, porém em horários devidamente 
organizados para que não houvesse prejuízo para os alunos. Pois, em um primeiro contato foi verificado que grande 
parte das dúvidas vinham de listas de exercícios que a própria docente passava para os estudantes irem praticando a 
teoria ensinada em sala de aula. Durante os três dias da semana que havia monitoria certa quantidade de alunos 
aproveitava a oportunidade e se preparavam para a avalição, respondendo e pedindo auxílio sobre os temas 
estudados. Em um dos encontros, foi realizado um questionário contendo 5 perguntas relacionadas as principais 
dificuldades encontradas na disciplina de Química Geral II, afim de avaliar as atividades desenvolvidas na instituição 
de ensino superior, com ênfase ao curso de Licenciatura em Química ofertado pela Universidade Estadual de 
Alagoas campos III, Palmeira dos Índios. Logo, a pesquisa realizada é de caráter quantitativo, onde foi realizada com 
os discentes que frequentavam a própria monitoria. Dessa forma, é analisado não somente a atuação do aluno 
responsável pelas atividades do programa, mas também a dificuldade encontrada na disciplina alvo do projeto. Por 
outro lado, a frequência do aluno monitor nas atividades programadas pela docente orientadores também foi levado 
em consideração na elaboração do relatório final da monitoria. 

Resultados e Discussão 
Com base no questionário aplicado, cerca de 65% dos alunos que compareciam a monitoria não estavam 
conseguindo compreender os exercícios aplicados após a aula teórica, além de 25% relatarem ter faltado a aula, 
evidenciando as dificuldades. Por outro lado, 10% dos entrevistados diziam ter acumulado o conteúdo ministrado em 
sala de aula. De acordo com (JÚNIOR, 2017), os resultados já eram esperados, visto que, o público alvo são 
estudante do segundo período de licenciatura em Química. Outro ponto interessante é o tipo de aluno que busca a 
monitoria, que na maioria das vezes são aqueles que não prestam atenção no momento da explicação. Observa-se 
que, desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) e, posteriormente, com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN/1999), várias mudanças ocorreram na educação, porém os jovens continuam sem uma 
base mínima de conteúdos para compreenderem os assuntos do ensino superior. Dessa forma, o preparo de 
soluções foi visto pela maioria dos estudantes como um dos assuntos que haviam demostrado uma certa dificuldade 
para diferenciar os termos referentes a soluto, solvente e solução, além da relação entres as fórmulas de densidade, 
concentração molar e título em massa. Partindo desse pressuposto, algumas vezes era necessário disponibilizar mais 
que 3 dias de monitoria, pois na semana anterior a prova havia maior procura. No entanto, mistura de soluções com 
reação química era um dos assuntos mais trabalhados na monitoria. Ademais, é comprovado a melhora das notas na 
disciplina, pois as dúvidas que ficavam pendentes eram solucionadas, evidenciando a importância desse trabalho.   

Considerações Finais 
 
Apesar das dificuldades enfrentadas durante o projeto, a experiência adquirida foi além do esperado, pelo simples 
fato de poder compreender que o processo de ensino está vinculado com a capacidade de interpretar e resolver 
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determinado problema, ou seja, é um processo individual de cada aluno. Dessa forma, é justificado a importância de 
participar de atividades extracurriculares que proporcionem uma nova experiência para o jovem universitário.  
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