
 

MONITORIA EM DESPORTOS INDIVIDUAIS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 

FACULDADE METODISTA DE SANTA MARIA  

 

RODRIGO DA SILVA NOGUEIRA
1
 

TATIANA VALÉRIA TREVISAN
2
 

 

O presente relato de experiência trata da vivência em Monitoria nas disciplinas de esportes individuais do Curso de 

Educação Física da Faculdade Metodista de Santa Maria (FAMES), durante os dois semestres letivos de 2012, com 

carga horária semanal de 20 horas em ambos os turnos e em horários preestabelecidos pela Coordenação do Curso. 

Ressalta-se que a Monitoria é um programa mantido pela Rede Metodista de Educação, com base no Artigo nº 84 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Sendo importante destacar que a FAMES tem como uma de suas 

características o incentivo a atividades extracurriculares, projetos de extensão e monitorias. A seleção é na forma de 

edital público e os objetivos principais do Monitor de Esportes Individuais são: auxiliar os professores nas aulas 

práticas\teóricas das disciplinas, sendo elas: natação, atletismo e recreação; despertar no aluno o interesse pela carreira 

profissional; promover a cooperação acadêmica entre discentes e docentes; contribuir para a qualidade do ensino e 

representar a Instituição dentro e fora do ambiente acadêmico. O monitor tem por função junto aos professores auxiliar 

nos exercícios propostos, na técnica e movimentos dos alunos e até mesmo substituir o professor, caso seja necessário. 

Em relação aos alunos, o monitor deve sanar dúvidas, principalmente no período que antecede as avaliações e realizar 

atendimento e manutenção dos laboratórios. Para o monitor a experiência é de extrema importância, pois além de estar 

em constantes atividades, realiza projetos que, certamente, serão experiências fundamentais na sua vida profissional. 

Conclui-se que a Monitoria é de relevância para a formação do acadêmico, aproximando o monitor-professor numa 

relação profissional, e tais vem acarretar no crescimento pessoal e social do aluno monitor. 
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