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O presente resumo apresenta as atividades realizadas na função de Monitor das disciplinas de Anatomias e Fisiologia 

do Exercício do Curso de Educação Física da Faculdade Metodista de Santa Maria - FAMES.  A atuação de monitor 

aconteceu em dois turnos, matutino e noturno, durante os dois semestres de 2012, perfazendo um total de 20 horas 

semanais estabelecidos junto à Coordenação do Curso. Os objetivos do Monitor são o de acompanhar e auxiliar os 

professores nas aulas teóricas das disciplinas; colaborar com as atividades práticas nos laboratórios da Instituição; 

despertar no aluno o interesse pela pesquisa e extensão nas áreas envolvidas; contribuir para a qualidade do ensino. A 

função do monitor junto aos professores consiste em auxiliar nas atividades propostas, principalmente as que 

antecedem as avaliações colocando-se a disposição para sanar dúvidas dos alunos fora dos horários de aula ou 

substituí-los se for necessário. Para o Monitor, a experiência é singular, pois além de estar sempre se atualizando, tem a 

possibilidade de participar de projetos, que serão experiências fundamentais na sua carreira profissional. Considerando 

estes aspectos, conclui-se que a Monitoria contribui para uma formação mais completa do aluno monitor. Isto, pelo fato 

de estabelecer uma relação profissional mais próxima e horizontal com os professores aos quais atua e auxilia, bem 

como com os acadêmicos-colegas do Curso.  
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