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Introdução

A Monitoria, como procedimento pedagógico, tem 
demonstrado sua utilidade, à medida que atende às 
dimensões “política, técnica e humana da prática 
pedagógica”, Candau [1].

Segundo Vygotsky [2] “a experiência prática mostra 
também que o ensino direto de conceitos é impossível e 
infrutífero. O professor que tenta fazer isto geralmente 
não obtém qualquer resultado, exceto o verbalismo 
vazio, uma repetição de palavras, semelhante a 
papagaio, que simula um conhecimento dos conceitos
correspondentes, mas que na realidade oculta um
vácuo”.

Desta forma, o programa de monitoria pode ser 
entendido como instrumento para a melhoria do ensino 
de graduação, através do estabelecimento de novas 
práticas e experiências pedagógicas que visem 
fortalecer a articulação entre teoria e prática e a 
integração curricular em seus diferentes aspectos, e tem 
a finalidade de promover a cooperação mútua entre 
discente e docente e, a vivência com o professor e com 
as suas atividades técnico-didáticas.

Este trabalho tem por finalidade descrever as 
atividades de monitoria desenvolvidas durante o 
período de 2008.1, no 4º período de Engenharia
Agrícola e Ambiental sob a orientação da Profª. Drª. 
Elvira Maria Regis Pedrosa, na disciplina de Estatística 
Experimental.

Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido nas salas de aula do 
Centro de Ensino de Ciências Agrárias (CEAGRI) da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, no turno 
da manhã, com uma turma de alunos do Curso de 
Engenharia Agrícola e Ambiental, num período de 8
(oito) meses (abril à dezembro de 2008). A 
sistematização dos trabalhos realizados exigiu: a) 
Pesquisas bibliográficas; b) Elaboração de material 
didático construído pelo monitor; c) Preparação e 
apresentação de aulas teórico-práticas (resolução e 
esclarecimento de dúvidas dos exercícios); d) 
Elaboração de relatórios.

Também foi desenvolvida de atividades e auxílio 
durante a aplicação de provas em algumas turmas, 
visando acompanhar o orientador na atividade docente.

Resultados e Discussão

As atividades desenvolvidas pela monitora bolsista no 
projeto de monitoria da disciplina Estatística Experimental 
tem como objetivo, além de contribuir para a formação 
acadêmica mais ampla e aprofundada do monitor, aguçar 
seu interesse pela docência, despertando, no mesmo, 
noções do processo de ensino/aprendizado, tais como: 
organização/planejamento de aulas; importância do 
material didático audiovisual e dificuldades e relevância da 
relação aluno/professor, bem como ampliar a participação, 
do mesmo, nas atividades de pesquisa e extensão da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Tendo em vista a preparação dos alunos do curso de 
Engenharia Agrícola e Ambiental para a grande 
necessidade de conhecer e dominar com os delineamentos 
estatísticos, a monitora da disciplina Estatística 
Experimental fez uma abrangente revisão literária sobre o 
tema.

Esta foi primeira atividade realizada na monitoria, 
objetivando ampliar os conhecimentos do monitor sobre os 
assuntos abordados na disciplina, sempre sob a 
coordenação de sua professora orientadora. É importante 
ressaltar, que a revisão teórica foi feita através de pesquisas 
e estudos bibliográficos nas bibliotecas da UFRPE, UFPE, 
além da internet.

O produto das revisões bibliográficas foi a compilação 
de uma apostila, sobre o tema delineamentos estatísticos, 
dentre eles, o Delineamento Inteiramente Casualizados, 
Delineamento em Blocos ao Acaso, Delineamento em 
Quadrado Latino, Delineamentos Inteiramente 
Casualizados em Fatorial 2K, Delineamentos em Blocos ao 
acaso em Fatorial 2K, Delineamentos em Blocos com 
Parcelas Subdivididas. A apostila foi repassada aos alunos 
da disciplina para servir como fonte de estudo e 
complemento da aula teórico-práticas sobre o assunto.

A disciplina Estatística Experimental conta com aulas 
teóricas e teórico-práticas que visam permitir ao aluno a 
aplicação prática da matéria estudada em sala de aula, 
facilitando assim, o processo de ensino/aprendizado. 

Por esse motivo, o próximo passo, foi a preparação e 
apresentação de aulas teórico-práticas (resolução e 
esclarecimento de dúvidas dos exercícios), desenvolvido 
através de técnicas didáticas de planejamento de aula; 
preparação e apresentação de uma micro-aula de acordo 
com as técnicas didáticas de planejamento de aula. Tal 
atividade proporciona ao aluno monitor maior experiência 



didática frente a uma sala de aula, interagindo com os 
alunos e aguçando seu interesse pela docência.

Por fim, foi exeucutado a elaborações de um 
relatório, com o desígnio de relatar todas as atividades 
realizadas durante o período de monitoria.
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