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RESUMO

A Monitoria é uma atividade didática pedagógica vinculada a projetos específicos de Departamentos e Núcleos de graduação que tenham interesse em propiciar aos acadêmicos

a oportunidade de vivenciar, com o apoio do professor orientador, experiências de ensino aprendizagem pedagógico entre professores e estudantes, fortalecendo a articulação

entre a teoria e a prática e melhorando o nível de seu conhecimento. Segundo o PROEX/UEMG é a “indissociabilidade ensino, pesquisa, extensão que orientam as ações de

extensão da UEMG vinculadas ao processo de formação de pessoas e de geração de conhecimento.” Neste sentido o Projeto de Monitoria nas Engenharias da UEMG unidade

Divinópolis reforça a integração entre ensino, extensão e pesquisa através da prestação de serviço à comunidade discente e produção acadêmica.

Projeto de Monitoria propicia ao aluno um espaço de atuação dentro do âmbito universitário, onde aqueles que possuem mérito e rendimento escolar satisfatório possam atuar

como monitores, contribuindo para o aperfeiçoamento do processo de aprendizagem e viabilizando o fortalecimento da autoestima do aluno. Nessa perspectiva é que se insere o

projeto de monitoria, em que os educandos assumem a docência para compartilhar saberes das disciplinas com os docentes. O projeto justifica-se devido aos altos índices de

reprovação, principalmente nas disciplinas de cálculo, física, mecânica geral, nos cursos de Engenharias da UEMG unidade Divinópolis, o que comprova a dificuldade que muitos

alunos têm do entendimento do conteúdo destas disciplinas. Essas dificuldades são frutos de inúmeros fatores, entre eles, uma formação básica insuficiente, tendo como

consequência tanto a reprovação na disciplina quanto a evasão. 

O exercício de Monitoria oferece ao aluno oportunidade de vivenciar, juntamente com o professor, experiências de trabalho em equipe que contribuem para uma postura ativa do

discente perante o objeto de estudo enriquecendo, através de práticas pedagógicas, sua formação acadêmica e seu futuro ingresso no mercado de trabalho.

O objetivo principal deste projeto é contribuir para o desenvolvimento da competência pedagógica da educação superior, o monitor, sob a orientação e a responsabilidade de um

professor da disciplina, tem a função auxiliar outros discentes nas atividades didáticos propostas pelos docentes da disciplina. Para tal podem-se destacar os seguintes objetivos

específicos: Propiciar aos estudantes de graduação da UEMG Unidade Divinópolis condições diferenciadas de aprendizagem; Contribuir para a formação de estudantes e de

professores capazes de contextualizar e transformar a realidade; Oferecer ao estudante oportunidade de realizar atividades extensionistas de impacto social; Oferecer ao

professor a oportunidade de realizar a indissociabilidade ensino e extensão; Despertar no estudante o interesse pelo magistério; Criar condições para o discente exercitar os

conhecimentos adquiridos no componente curriculares objeto do concurso; Promover a melhoria do ensino de graduação através da interação dos monitores do programa com os

corpos docente e discente; Estimular o desenvolvimento de habilidades relacionadas à sistematização do trabalho docente; Complementar a formação acadêmica do graduando.

O Programa de Monitoria da UEMG Unidade Divinópolis é oferecido em duas modalidades: Monitoria com bolsa de remuneração mensal (quando houver agente financiador) e

Monitoria voluntária sem remuneração. A metodologia do projeto divide as atividades de monitoria em dois momentos: O primeiro momento é o curso de preparação do monitor

para as atividades e o planejamento das ações. O segundo momento é execução das atividades da disciplina relacionada à sua atuação e o estudo do tópico de aprofundamento

proposto pelo professor.

No projeto o ensinar está indissociavelmente ligado ao aprender, toda essa ação possibilitará aos alunos melhor desempenho nas disciplinas. O projeto esta em desenvolvimento,

inicialmente voltado para as disciplinas de cálculo, física e mecânica geral, durante o primeiro semestre passou atender as disciplinas cálculo numérico, resistências dos

materiais, desenho e Trabalho Integralizador Multidisciplinar. 
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