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RESUMO
A monitoria acadêmica consiste em atividades de ensino desenvolvidas pelo estudante-monitor como uma
forma de aproximá-lo da prática da docência. O trabalho acontece sob a orientação de um professor que
supervisiona as atividades de monitoria. O monitor auxilia outros estudantes ao longo do seu aprendizado,
esclarece dúvidas e outras atividades definidas no plano de trabalho. O Programa de Monitoria Acadêmica
está vinculado à Pró-reitora de Graduação (Prograd), em conjunto com os cursos de graduação, e tem como
objetivo contribuir para o processo de aprendizagem dos estudantes, promovendo maior interação entre
discentes monitores, discentes matriculados nas disciplinas e docentes ministrantes das disciplinas-objeto do
Programa. A proposta deste trabalho é relatar a experiência no exercício da monitoria na disciplina de
Metodologia de Pesquisa Interdisciplinar em Humanidades I, no curso do Bacharelado em Humanidades,
UNILAB. Trata-se de um relato de experiência realizado a partir da minha vivência . Essa experiência ocorreu
entre junho e setembro de 2019. Durante esse período pude dialogar e discutir com a docente da disciplina o
plano de aula e executá-lo em conjunto na sala de aula para os discentes. O foco na elaboração do pré-projeto
de pesquisa possibilitou-me um contato mais direto e próximo com cada os estudantes da turma; com isso,
pude auxiliá-los a aplicar na prática os conteúdos teóricos sobre como elaborar um projeto interdisciplinar.
Portanto, pretende-se compartilhar o que significou atuar na monitoria, as dificuldades e os aprendizados
obtidos; destacar o papel de estimular os estudantes a conhecer mais sobre as habilidades requeridas no
componente curricular. Além de enriquecer a formação, a monitoria é uma experiência interessante para a
construção e valorização do currículo acadêmico e profissional. Além disso, promove a cooperação entre
discentes e docentes, estimulando a troca de conhecimentos.
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