
 

 

 

                                                                

 
 

O USO DE METODOLOGIAS

 

RESUMO  

Historicamente, os discentes de Físico
disciplina devido à alta carga matemática e química que ela aborda. Além disso, as últimas 
reformas curriculares na graduação de Farmácia buscam abandonar o perfil do un
memorizador de conteúdo, com intuito de formar profissionais de perfil humanista, crítico e 
reflexivo. Nesse sentido, uma monitoria baseada em metodologias ativas pode melhorar o 
desempenho dos educandos, pois o modelo fragmentado do saber é su
no qual o estudante ocupa o lugar de sujeito na construção de seu conhecimento.
A fim de atender esses objetivos serão realizadas atividades de ensino durante as 
monitorias. Além do esclarecimento de dúvidas com uso de metodologias ati
utilização da técnica de gamificação com uso do jogo Kahoot, o qual será uma ferramenta 
para tornar o aprendizado mais interativo e identificar com mais eficácia as dúvidas dos 
estudantes. Junto a isso, também será construído um material de
reduzir a carga cognitiva – como mapas mentais 
mais significativo. Todas as atividades aqui listadas podem ser igualmente aplicadas em 
uma monitoria online, caso tenhamos que manter as atividad
função da pandemia.
Para avaliar a eficácia da monitoria, será realizado um levantamento do número de 
reprovações da disciplina e esse será comparado com a turma anterior, a qual não possuía 
esse projeto educacional. Espera
também será elaborado um questionário ao final da disciplina para saber a opinião dos 
estudantes em relação a essa nova metodologia utilizada.
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Historicamente, os discentes de Físico-Química para Farmácia II possuem dificuldade na 
disciplina devido à alta carga matemática e química que ela aborda. Além disso, as últimas 
reformas curriculares na graduação de Farmácia buscam abandonar o perfil do un
memorizador de conteúdo, com intuito de formar profissionais de perfil humanista, crítico e 
reflexivo. Nesse sentido, uma monitoria baseada em metodologias ativas pode melhorar o 
desempenho dos educandos, pois o modelo fragmentado do saber é substituído por aquele 
no qual o estudante ocupa o lugar de sujeito na construção de seu conhecimento.
A fim de atender esses objetivos serão realizadas atividades de ensino durante as 
monitorias. Além do esclarecimento de dúvidas com uso de metodologias ati
utilização da técnica de gamificação com uso do jogo Kahoot, o qual será uma ferramenta 
para tornar o aprendizado mais interativo e identificar com mais eficácia as dúvidas dos 
estudantes. Junto a isso, também será construído um material de apoio com técnicas para 

como mapas mentais - tornando o processo de aprendizagem 
mais significativo. Todas as atividades aqui listadas podem ser igualmente aplicadas em 
uma monitoria online, caso tenhamos que manter as atividades de maneira remota em 
função da pandemia.
Para avaliar a eficácia da monitoria, será realizado um levantamento do número de 
reprovações da disciplina e esse será comparado com a turma anterior, a qual não possuía 
esse projeto educacional. Espera-se que o número de reprovações diminua. Ademais, 
também será elaborado um questionário ao final da disciplina para saber a opinião dos 
estudantes em relação a essa nova metodologia utilizada. 
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Química para Farmácia II possuem dificuldade na 
disciplina devido à alta carga matemática e química que ela aborda. Além disso, as últimas 
reformas curriculares na graduação de Farmácia buscam abandonar o perfil do universitário 
memorizador de conteúdo, com intuito de formar profissionais de perfil humanista, crítico e 
reflexivo. Nesse sentido, uma monitoria baseada em metodologias ativas pode melhorar o 

bstituído por aquele 
no qual o estudante ocupa o lugar de sujeito na construção de seu conhecimento. 
A fim de atender esses objetivos serão realizadas atividades de ensino durante as 
monitorias. Além do esclarecimento de dúvidas com uso de metodologias ativas, ocorrerá a 
utilização da técnica de gamificação com uso do jogo Kahoot, o qual será uma ferramenta 
para tornar o aprendizado mais interativo e identificar com mais eficácia as dúvidas dos 

apoio com técnicas para 
tornando o processo de aprendizagem 

mais significativo. Todas as atividades aqui listadas podem ser igualmente aplicadas em 
es de maneira remota em 

função da pandemia. 
Para avaliar a eficácia da monitoria, será realizado um levantamento do número de 
reprovações da disciplina e esse será comparado com a turma anterior, a qual não possuía 

número de reprovações diminua. Ademais, 
também será elaborado um questionário ao final da disciplina para saber a opinião dos 
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Por fim, espera-se que a monitoria contribua para o aprendizado dos disc
ativa, reflexiva e crítica de uma disciplina que possuiria viés abstrato se não fossem 
trabalhadas essas habilidades. Sob outra perspectiva, espera
tenha sua formação mais humanizada, haja vista que desenvolverá hab
interpessoais e empatia durante a prática. 
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se que a monitoria contribua para o aprendizado dos disc
ativa, reflexiva e crítica de uma disciplina que possuiria viés abstrato se não fossem 
trabalhadas essas habilidades. Sob outra perspectiva, espera-se que o monitor também 
tenha sua formação mais humanizada, haja vista que desenvolverá hab
interpessoais e empatia durante a prática.  
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