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RESUMO 

 

Diante de uma concepção de educação holística, o Ensino Superior não se limita à produção 

do conhecimento científico, ele também se compromete com a formação do cidadão em suas 

diversas dimensões. Neste sentido, o Programa de Monitoria torna-se uma atividade relevante 

para a aprendizagem significativa uma vez que possibilita a construção do conhecimento com 

contribuições para a formação pessoal e profissional do aluno. Esta pesquisa é um estudo de 

caso sobre o Programa de Monitoria do CEFET/RJ e tem o objetivo de analisá-lo assim como 

propor melhorias ao mesmo. Para o alcance de tal objetivo foi aplicado um questionário 

semiestruturado aos monitores do curso de Engenharia de Produção assim como foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com os docentes do respectivo curso e com a gestão do 

programa. Os principais resultados indicam que, apesar de a monitoria ser reconhecida como 

uma importante atividade complementar ao ensino de excelência, o programa possui 

fragilidades que interferem diretamente na sua qualidade, o que exige da instituição 

intervenções práticas para o aperfeiçoamento do mesmo. Espera-se como contribuições desta 

pesquisa que ações estratégicas possam ser aplicadas para o aprimoramento do programa de 

monitoria do CEFET/RJ. 

 

Palavras-chave: Programa de Monitoria. Excelência Acadêmica. Ensino Superior. Educação 

em Engenharia de Produção. 



ABSTRACT 

 

Faced with a conception of holistic education, higher education is not limited to the 

production of scientific knowledge, it is also committed to training of citizens in its various 

dimensions. In this sense, the monitoring program becomes an important activity for 

meaningful learning as it allows the construction of knowledge with contributions for personal 

and professional development of the student. This research is a case study on the Monitoring 

Program of CEFET/RJ and aims to analyze it and to propose improvements to it. In order to 

achieve this goal it was applied a semi-structured questionnaire to the Production Engineering 

course monitors as well as semi-structured interviews were conducted with the respective 

course teachers and program management. The main results indicate that, although monitoring 

is recognized as an important complementary activity to teaching excellence, the program has 

weaknesses that interfere directly in its quality, which requires the institution practical actions 

to improve the same. It is hoped this research as a contribution to strategic actions can be 

applied to the improvement of the CEFET/RJ monitoring program. 

 

Keywords: Monitoring program. Academic Excellence. Higher Education. Education in 

Production Engineering. 
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1       INTRODUÇÃO 

 

1.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Educação Superior é a grande promotora do desenvolvimento econômico nacional 

na medida em que é a responsável pela formação de profissionais e assume uma função 

empreendedora. Entretanto, sua função não se limita apenas à capacitação profissional ou à 

produção do conhecimento científico, ou seja, na sociedade do conhecimento, a universidade 

deve e precisa promover uma formação holística, não só pautada em competências, mas 

focada também na construção do sujeito em suas diversas dimensões, inclusive a social (DIAS 

SOBRINHO, 2014).  

As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) dispõem de recursos para 

subsidiar o processo de ensino e aprendizagem e garantir uma formação integral, significativa 

e de qualidade. Dentro desse contexto, o programa de monitoria torna-se uma importante 

estratégia de apoio pedagógico e pode ser definido como uma ação institucional voltada à 

formação acadêmica de excelência. Dentre seus objetivos, pode-se citar: 1) despertar no aluno 

o interesse pela prática docente, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e 

competências relativas à carreira; 2) promover a consolidação de conhecimentos e sua 

internalização a partir da troca significativa com seus pares e mestres e; 3) possibilitar ao 

monitor um envolvimento mais amplo e dinâmico nas atividades de ensino (JESUS et al, 

2012).  

De acordo com Frison (2012), a monitoria – que é denominada pela autora como 

tutoria presencial – pode ser um facilitador da aprendizagem com benefícios para todos os 

envolvidos, tais como: melhor desempenho e maior interação entre os estudantes; 

intensificação de valores imprescindíveis à vida acadêmica como responsabilidade, 

comprometimento e dedicação e; oportunidade do professor ser mediador do processo de 

ensino e aprendizagem com intervenções estratégicas que reformulem continuamente o ato 

educativo. Consequentemente, a aprendizagem é construída e compartilhada ao longo do 

processo e não imposta autoritariamente. 

Nessa abordagem, em que a prática de ensino é repensada constantemente, 

inevitavelmente, associa-se o conceito de excelência na educação ao papel do docente do 

Ensino Superior na formação acadêmica. Segundo Ramos et al (2013), o professor não deve 

focar apenas no conhecimento científico a ser produzido em seu curso, ele precisa priorizar o 
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processo de ensino e aprendizagem que ocorre em sala de aula, desenvolvendo no aluno a 

competência da autonomia acadêmica. Nesta lógica, uma boa prática pedagógica que pode ser 

adotada nas Instituições Federais de Ensino Superior para estimular o desenvolvimento dessa 

competência discente é o Programa de Monitoria. 

Conforme Dantas (2014), na educação brasileira, no âmbito do Ensino Superior, a 

monitoria foi implementada pela Lei 5.540 de 1968. Essa que, em seu artigo 41, propõe a 

criação de funções de monitor para estudantes da graduação. Já o decreto 85.862, de 

31/03/1981, estabelece que as Instituições Federais de Ensino Superior são responsáveis pela 

criação de normas para regulamentar a prática da monitoria acadêmica (JESUS et al, 2012). 

Além disso, o Conselho Nacional de Educação, em seu parecer nº 67/2003, aprovado 

em 11/03/2003, enfatiza que o Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN – 

dos Cursos de Graduação deve contemplar, além dos conteúdos curriculares e a organização 

do curso, as atividades complementares que potencializam o ensino. Nessa perspectiva, a 

monitoria é compreendida como uma atividade complementar integrante do currículo dos 

cursos de graduação (BRASIL, 2003). 

Assim, a monitoria é inserida no contexto acadêmico e torna-se uma importante 

atividade complementar ao ensino e, consequentemente, uma estratégia de fomento 

educacional para a gestão pública.  

No Estado do Rio de Janeiro, em grande parte das instituições federais de ensino, o 

quantitativo e valor das bolsas de monitoria são disponibilizados por meio de editais públicos. 

O quadro 1 apresenta o total de alunos matriculados no ensino superior presencial assim como 

os dados da monitoria de boa parte das instituições federais de ensino do Estado do Rio de 

Janeiro em 2015.  
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Algumas instituições federais de 

ensino do Estado do Rio de 

Janeiro 

Total de alunos 

matriculados no 

Ensino Superior 

presencial 

Nº de bolsas 

de monitoria 

no Ensino 

Superior 

Valor da 

bolsa de 

monitoria 

 

Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca – CEFET/RJ 

 

 

 

5.114 

 

 

 

90 

 

 

 

R$ 350,00 

 

Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro - UFRRJ 

 

 

13.648 

 

 

405 

 

 

R$ 400,00 

 

Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro - UNIRIO 

 

 

9.696 

 

 

420 

 

 

R$ 400,00 

 

Universidade Federal Fluminense – 

UFF 

 

 

42.738 

 

 

1.200 

 

 

R$ 400,00 

 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ 

 

 

46.000 

 

 

1.400 

 

 

R$ 400,00 
Quadro 1 – Total de alunos matriculados, quantitativo e valor das bolsas de monitoria de algumas instituições 

federais de ensino do Estado do Rio de Janeiro em 2015. 

Fonte: CEFET/RJ, UFRRJ, UNIRIO, UFF e UFRJ.   

 

É possível constatar que o quantitativo de bolsas disponibilizadas entre as 

instituições apresenta uma variação significativa: o menor número de bolsas, no caso 90 

bolsas, é oferecido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET/RJ), que também possui o menor número total de alunos matriculados. Por outro 

lado, o maior quantitativo é ofertado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com 1.400 

bolsas, que também possui o maior número total de alunos matriculados. Já o valor das bolsas 

é semelhante dentre as instituições, com exceção do CEFET/RJ, que apresenta um valor 

abaixo das demais.  

Apesar de a monitoria ser uma relevante atividade à prática acadêmica e uma rotina 

fundamental ao processo de ensino e aprendizagem, ainda são incipientes os estudos sobre a 

temática e seus efeitos no ensino superior (SILVA e BELO, 2012).  

 

1.2 – SITUAÇÃO PROBLEMA 

No CEFET/RJ, o Programa de Monitoria foi oficialmente instituído em 2012, sob a 

coordenação da Diretoria de Ensino. Inicialmente, foram disponibilizadas 160 bolsas, sendo 

100 bolsas, no valor de R$ 199,00 cada, para o Ensino Médio/Técnico e 60 bolsas, no valor de 
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R$ 299,00 cada, para o Ensino Superior para atender a todas as Unidades de Ensino: 

Maracanã (Unidade Sede); Nova Iguaçu; Maria da Graça; Petrópolis; Nova Friburgo; Itaguaí; 

Angra dos Reis e Valença.  

Em 2013, houve um pequeno aumento no quantitativo de monitores e o número de 

bolsas subiu para 200, sendo 120 bolsas para o Ensino Médio/Técnico e 80 bolsas para o 

Ensino Superior. Vale ressaltar que não houve nenhuma modificação nos valores das bolsas. 

Esse número continuou atendendo a todas as 08 unidades de ensino já citadas, o que 

representa em torno de 11.000 alunos matriculados no ensino presencial do CEFET/RJ, nos 

níveis Médio/Técnico e Superior. 

No edital de 2014, para exercício em 2015, há um reajuste no valor das bolsas e um 

pequeno aumento em seu quantitativo, esse exclusivamente para atender a demanda de 07 

cursos novos iniciados em 2014, são eles: Ensino Médio (Unidade Maria da Graça), 

Bacharelado em Línguas Estrangeiras aplicadas às Negociações Internacionais (Unidade 

Maracanã); Engenharia Mecânica (Unidades de Nova Iguaçu e Angra dos Reis); Bacharelado 

em Sistemas de Informação (Unidade de Nova Friburgo), Engenharia de Computação 

(Unidade de Petrópolis) e Engenharia de Alimentos (Unidade de Valença). Dessa forma, há 

90 bolsas para o Ensino Superior, no valor de R$ 350,00 e 130 bolsas para o Ensino 

Médio/Técnico, no valor de R$ 250,00.  

Desde o lançamento do programa, sua coordenação enfrentou algumas dificuldades, 

dentre elas pode-se salientar três casos. O primeiro diz respeito à quantidade de bolsas já que a 

demanda por monitores sempre foi muito maior do que a oferta de bolsas. Inclusive, como 

forma de minimizar o impacto desse fato, houve a determinação de um critério para a 

distribuição de bolsas baseado no número de alunos matriculados por curso já no Edital 2013, 

o que possibilitou a todos os cursos receberem bolsas de monitoria proporcionalmente ao seu 

número de alunos. 

O segundo está relacionado à seleção dos monitores. Há um esforço para o 

cumprimento dos critérios mínimos determinados no edital em concomitância à 

impossibilidade de os alunos exercerem atividade remunerada e, inclusive, receberem 

qualquer tipo de bolsa seja de natureza acadêmica ou assistencial. Essa situação, muitas vezes, 

provoca a escolha de candidatos mais pela sua disponibilidade e pelo atendimento dos 

requisitos mínimos para a inscrição no programa do que verdadeiramente pelo perfil adequado 

do monitor. Outro aspecto relevante sobre esse assunto é que, em muitos casos, o aluno do 
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Ensino Superior, na ânsia de ser inserido prontamente no mercado de trabalho, privilegia as 

experiências de estágio em seu currículo e, por conseguinte, a monitoria é relegada. 

O terceiro está associado à concorrência com outros programas desenvolvidos na 

instituição vinculados à Pesquisa (Programa de Iniciação Científica), à Extensão (Programa de 

Extensão) ou ainda programas do Governo Federal de fomento aos pilares da Educação 

Superior − Ensino, Pesquisa e Extensão. Nesse último caso, pode-se citar o Programa Ciência 

Sem Fronteiras, que investe na formação qualificada dos estudantes por meio de intercâmbio 

em instituições de excelência no exterior de modo a ampliar o conhecimento científico e 

tecnológico e o Programa Jovens Talentos para a Ciência cujo objetivo é inserir, já nos 

primeiros períodos do curso, o aluno no contexto científico.  

Esses programas complementares às atividades de ensino, pesquisa e extensão 

tornam-se concorrentes do Programa de Monitoria porque competem entre si na conquista dos 

melhores alunos para desenvolverem seus projetos. 

Todo esse cenário, aliado ao baixo valor das bolsas, ocasiona o desligamento do 

monitor selecionado, o que gera uma rotatividade improdutiva já que um ciclo de 

aprendizagem é interrompido, e numa hipótese mais crítica, há o desinteresse discente na 

participação do programa uma vez que outros projetos tornam-se mais atrativos e adequados 

às suas aspirações acadêmicas.  

O quadro 2 apresenta o quantitativo e percentuais de substituições de monitores do 

Ensino Superior por ano desde a implementação do programa em 2012. 

Ano 

 

Quantitativo de bolsas – 

Ensino Superior 

Quantitativo de 

substituições 

Percentual de 

substituições 

2012 60 19 32% 

2013 80 35 44% 

2014 80 37 46% 

2015 90 27 30% 
Quadro 2 – Quantitativo e percentual de substituições de monitores no Ensino Superior por ano. 

Fonte: Diretoria de Ensino – CEFET/RJ.   

 

 

É possível constatar que 2015 foi o ano que apresentou o menor percentual de 

substituições de monitores, o equivalente a 30%. Por outro lado, 2014 foi o ano com o maior 

percentual, o correspondente a 46% de substituições. Vale ressaltar que, desde a 

implementação do programa de monitoria em 2012, o percentual de substituições nunca 

esteve abaixo de 30%.   
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1.3 – JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

De acordo com tudo o que foi exposto, analisar o Programa de Monitoria do 

CEFET/RJ, com o intuito de propor melhorias para o mesmo, torna-se uma necessidade 

premente. Isso porque, além de influenciar na qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem, o Programa de Monitoria pode ser um dos mecanismos preponderantes para a 

permanência estudantil, principalmente nos primeiros períodos, cujos índices de evasão são 

mais expressivos.   

Ademais, em atendimento à Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012 – que dispõe sobre 

o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível 

médio – o CEFET/RJ destina percentuais de vagas em seus cursos a estudantes que tenham 

cursado integralmente o ensino fundamental e médio em escolas da rede pública de ensino. 

Assim, neste percentual também são englobados estudantes pertencentes a famílias com renda 

per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e os alunos autodeclarados pretos, pardos e 

indígenas (BRASIL, 2012). Neste sentido, diante de tal política de acesso ao ensino, que 

contempla a diversidade estudantil e demanda diversificadas estratégias de aprendizagem, o 

programa de monitoria destaca-se como uma significativa atividade complementar de apoio 

ao processo de ensino e aprendizagem. 

Como enfatiza Dantas (2014), a monitoria é um mecanismo de estímulo à carreira 

docente, que possibilita ao aluno vivenciar experiências de reconhecimento de seu curso bem 

como de adaptação ao cotidiano acadêmico. 

Além disso, para o CEFET/RJ, a abertura de novos cursos, sobretudo no Ensino 

Superior, fato que ratifica o seu propósito de transformação em Universidade, exigirá políticas 

que incentivem e desenvolvam cada vez mais a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Dessa forma, este estudo apresenta-se extremamente relevante uma vez que 

possibilitará uma releitura do Programa de Monitoria do Ensino Superior de modo a subsidiar 

a gestão institucional em seu planejamento estratégico e aprimorar o desempenho do 

programa, maximizando todo o seu potencial.  

Consequentemente, além da comunidade CEFET/RJ, a sociedade de uma forma geral 

será favorecida uma vez que os resultados dessa pesquisa possibilitarão aos gestores da 

instituição a aplicação de melhores práticas que conduzam à almejada excelência no ensino. 

Com isso, todo o investimento público realizado pelo Governo Federal estará sendo bem 

aproveitado, sendo a formação de profissionais qualificados a sua maior recompensa.  
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Por fim, este estudo será importante para a comunidade acadêmica uma vez que 

possibilitará análises sobre o tema no ensino superior e, consequentemente, promoverá 

reflexões sobre os efeitos de práticas que influenciam diretamente na qualidade do ensino 

assim como na formação integral discente.  

1.4 – OBJETIVOS 

A seguir serão apresentados os objetivos que nortearam este trabalho.  

1.4.1 – Objetivo Geral  

Analisar e propor melhorias ao Programa de Monitoria do Ensino Superior do 

CEFET/RJ.  

 

1.4.2 – Objetivos Específicos 

 

- Identificar as contribuições da monitoria para a formação acadêmica do discente e para o 

trabalho docente; 

- Apresentar a percepção dos stakeholders: monitores, professores, coordenadores do curso e 

gestão sobre o programa de monitoria; 

- Identificar fragilidades e potencialidades do programa de monitoria; 

- Indicar ações estratégicas de melhorias ao programa de monitoria. 

 

1.5 – ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

A estratégia da pesquisa deste trabalho está fundamentada no estudo de caso do 

Programa de Monitoria do Ensino Superior do CEFET/RJ. A coleta de dados foi feita por 

meio de entrevistas e questionários junto a uma amostra de monitores, docentes, 

coordenadores de curso e gestão da instituição com o intuito de estabelecer um panorama do 

programa: o que ele representa para os envolvidos; quais as suas potencialidades e 

fragilidades; quais são as suas expectativas sobre o mesmo e; quais ações podem ser 

implementadas para sua melhoria.  

1.6 – QUESTÕES DA PESQUISA 

As questões que nortearam as ações dessa pesquisa foram: 
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- Quais são as contribuições do programa de monitoria para a formação acadêmica do discente 

e para o trabalho docente? 

- Como os stakeholders percebem o Programa de Monitoria? 

- Quais as forças e fraquezas do Programa de Monitoria do Ensino Superior do CEFET/RJ? 

- Quais ações estratégicas podem ser propostas para melhorar o programa? 

1.7 – DELIMITAÇÃO 

O Programa de Monitoria do CEFET/RJ engloba diferentes níveis de ensino: Ensino 

Médio/Técnico e Ensino Superior. Entretanto, este estudo tem como foco o Programa de 

Monitoria do Ensino Superior do CEFET/RJ, especificamente o curso de Engenharia de 

Produção, das Unidades Maracanã e Nova Iguaçu. Além disso, os sujeitos da pesquisa são 

apenas os monitores e professores relacionados às disciplinas do ciclo profissional do curso de 

Engenharia de Produção.   

1.8 – ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

No capítulo 1 deste trabalho há um panorama geral sobre o Programa de Monitoria 

do CEFET/RJ bem como a justificativa e relevância de sua análise para a comunidade 

acadêmica da instituição e a sociedade em geral, seus objetivos geral e específicos, a 

metodologia a ser utilizada, a organização do estudo e sua figura metodológica, essa presente 

na Figura 01.  

Já no capítulo 2, com o propósito de uma compreensão sobre a lógica do Ensino 

Superior e seus processos educacionais e com vistas a estabelecer a organização do 

CEFET/RJ, apresenta-se toda a fundamentação teórica da pesquisa com uma análise sobre: a 

gestão educacional e seus indicadores de desempenho no Ensino Superior no Brasil; a 

estrutura e os processos organizacionais de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e; 

o processo de ensino e aprendizagem e sua articulação com os programas de fomento ao 

Ensino, Pesquisa e Extensão.  

No capítulo 3 é descrita a metodologia da pesquisa com a aplicação de questionários 

e entrevistas aos envolvidos no Programa de Monitoria do Ensino Superior bem como suas 

limitações para o estudo.  
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Após a apresentação da metodologia a ser utilizada, que nesse trabalho é o Estudo de 

Caso, no capítulo 4, os dados são apresentados e analisados.  

Com toda a fundamentação teórica sobre a organização do Ensino Superior e tendo 

como embasamento a análise de dados da monitoria, no Capítulo 5 são apresentadas as 

propostas práticas para a melhoria do Programa de Monitoria do CEFET/RJ.   

Por fim, no Capítulo 6, tendo o embasamento dos princípios teóricos e empíricos, são 

apresentadas as conclusões da dissertação com respostas às questões da pesquisa e propostas 

de estudos futuros. 

A seguir será apresentada a figura 01 que ilustra toda estrutura metodológica dessa 

pesquisa.  
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Figura 01: Estrutura metodológica 

Fonte: elaborado pela autora 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com o propósito de uma compreensão sobre a lógica do Ensino Superior e seus 

processos educacionais e com vistas a estabelecer a organização do CEFET/RJ, neste capítulo, 

apresenta-se a fundamentação teórica da pesquisa com uma análise sobre os seguintes temas: 

a gestão educacional e seus indicadores de desempenho no Ensino Superior no Brasil; a 

estrutura e os processos organizacionais de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e; 

o processo de ensino e aprendizagem e sua articulação com os programas de fomento ao 

Ensino, Pesquisa e Extensão.  

 

2.1 – A GESTÃO EDUCACIONAL E SEUS INDICADORES DE DESEMPENHO NO 

ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

É indiscutível o papel da Educação Superior no progresso de uma nação, afinal esse 

nível de ensino é responsável pela formação de profissionais que atuarão em diversos 

segmentos da sociedade, suprindo demandas setoriais (HOFFMANN et al, 2014). Nessa 

perspectiva, conforme Fagundes et al (2014), a partir da década de 90, constatou-se um 

expressivo aumento na oferta de matrículas no Ensino Superior, sobretudo na rede privada. 

No entanto, não houve uma regulação ou acompanhamento do Estado condizente para 

conduzir tal ampliação, o que provocou questionamentos quanto à qualidade da educação 

nesse segmento. 

De acordo com Dias Sobrinho (2013), a democratização do ensino e o acesso aos 

seus mais elevados níveis comprovam que a educação assume um papel preponderante para 

impulsionar a economia e promover o progresso de um país. Entretanto, esses não devem ser 

os seus propósitos exclusivos, afinal a mesma possui finalidades que transcendem o aspecto 

econômico e estão diretamente relacionadas ao âmbito social.  

Neste sentido, torna-se premente uma reflexão sobre a qualidade da formação dos 

estudantes na Educação Superior, especialmente nas instituições públicas. Isso porque a 

sociedade tem a perspectiva de que suas demandas sejam atendidas de uma forma mais 

eficiente e transparente, com a aplicação coerente dos recursos por parte da Administração 

Pública (MOTTA, 2013). Sendo assim, não basta ao governo oferecer educação superior é 

preciso que haja qualidade. 

A excelência universitária deve ser o objetivo das instituições de ensino superior, 

entretanto, não há um conceito único de qualidade a ser alcançado. Cada instituição, diante de 
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suas particularidades, deve traçar metas que contribuam para o desenvolvimento 

organizacional contínuo, envolvendo todos os atores de seu processo e, sobretudo, estimular o 

pensamento crítico de seus alunos (INCIARTE GONZÁLEZ et al, 2012).  

Segundo Gusmão (2013), na educação a palavra qualidade é frequentemente 

empregada com dois sentidos diretamente relacionados à sua finalidade: 1) com significado 

absoluto, como algo supremo que deve ser constantemente almejado e; 2) com a conotação 

positiva ou negativa, quando há comparação com outras fontes de referência, vinculando o 

conceito à ideia de eficiência ou à sua ausência. Por isso, é comum o uso de expressões como: 

a busca pela qualidade na educação – neste caso, há o sentido absoluto – e a má qualidade do 

ensino ou a boa qualidade educacional – com sentido comparativo.  

De qualquer forma, o conceito de qualidade está sempre atrelado a um elemento de 

referência, ou seja, aos indicadores de desempenho. Esses que podem ser variáveis ao longo 

do tempo, de acordo com as demandas estabelecidas, fato que comprova o quão complexo é o 

processo avaliativo no ensino superior (GUSMÃO, 2013).  

Ao abordar o tema qualidade da educação é impossível não associá-lo à gestão 

educacional, isso porque para uma administração ser eficaz não é suficiente a disponibilidade 

de recursos, é também imprescindível que os mesmos sejam bem empregados, por isso torna-

se fundamental o papel do gestor na condução de uma boa equipe de trabalho para promover a 

excelência acadêmica. Para Guimarães (2014), os gestores têm função preponderante como 

empreendedores na busca pela eficiência na aplicação de recursos públicos. Não basta para o 

gestor ter uma postura reativa aos problemas emergenciais, é preciso agir com liderança e, 

principalmente, compreender que os recursos humanos são fundamentais para o sucesso 

organizacional numa perspectiva integral.  

Neste sentido, como reitera Marinho (2012), o setor público encontra-se em processo 

de modernização, em que a melhoria na qualidade dos serviços prestados é uma exigência 

social. Assim, emerge o conceito de gestor empreendedor, com diversas competências para o 

desempenho profissional, configurando um novo perfil gerencial.  

Quanto a essa relação entre qualidade educacional e eficiência organizacional 

pública, Cavalcante e Andriola (2012) afirmam que as Instituições Federais de Ensino 

Superior estão sendo cada vez mais cobradas por seu desempenho acadêmico e pela aplicação 

eficiente de seus recursos, o que torna imprescindível aos seus gestores uma conduta que 

preze pela transparência e eficácia organizacional. Por isso, a avaliação institucional torna-se 

um poderoso instrumento de verificação da eficiência acadêmica – tanto para o governo 
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quanto para os gestores – que indica todas as ações que estão adequadas às metas e tudo o que 

precisa ser melhorado em sua produtividade para que haja qualidade no serviço prestado.  

As instituições de Ensino Superior no âmbito público ou privado estão sob a 

coordenação do Ministério da Educação, que é responsável pela avaliação, regulação e 

supervisão dos cursos ofertados. Essa avaliação é de competência do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que utiliza como ferramenta de 

verificação o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (MARTINEZ 

et al, 2014).  

O SINAES foi instituído em 14 de abril de 2004, pela Lei nº 10.681, sendo 

coordenado e supervisionado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

CONAES. Ele estabelece a participação das instituições de ensino, sejam públicas ou 

privadas, e caracteriza-se por uma avaliação formativa e sistêmica de três eixos: 1) as 

instituições de ensino; 2) os cursos ofertados; 3) o desempenho discente. Assim, numa 

perspectiva global, contempla as dimensões não só do ensino, mas também da pesquisa e da 

extensão. Para subsidiar seu trabalho, utiliza-se de instrumentos como a autoavaliação 

(composta pela Comissão Própria de Avaliação – CPA); a avaliação externa dos cursos com a 

visita in loco de especialistas da respectiva área do conhecimento e a avaliação de 

desempenho dos estudantes da graduação por meio do ENADE – Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (HOFFMANN et al, 2014).  

Para as avaliações institucionais internas e externas, a Lei 10.681, em seu art. 3º, 

estabelece dez dimensões a serem utilizadas como parâmetro, a saber: 1) a missão e o plano 

de desenvolvimento institucional (PDI); 2) a política para o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação e a extensão; 3) a responsabilidade social da Instituição de Ensino Superior; 4) a 

comunicação com a sociedade; 5) as políticas de pessoal, as carreiras dos corpos docente e 

técnico-administrativo; 6) organização e gestão institucional, principalmente numa 

perspectiva democrática; 7) infraestrutura; 8) planejamento e avaliação; 9) políticas de 

atendimento aos estudantes; 10) sustentabilidade financeira. Já a avaliação dos cursos de 

graduação, mencionada no art. 4, contempla três perspectivas: 1) o perfil do corpo docente – 

sua qualificação e dedicação de trabalho; 2) as instalações físicas de setores vitais ao processo 

educativo; 3) organização didático-pedagógica (BRASIL, 2004). 

Quanto ao rendimento discente, esse é mensurado pelo ENADE. Esse exame tem o 

objetivo de verificar as competências adquiridas ao longo da formação acadêmica e, por isso, 
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é destinado aos alunos iniciantes e aos concluintes com o intuito de constatar o nível do 

conhecimento acumulado durante o período de estudo (BRASIL, 2004).   

Além disso, há outros elementos complementares integrados à avaliação como o 

Censo da Educação Superior e o Cadastro de Instituições e Cursos, que fornecem dados 

relativos às instituições de ensino e subsidiam esse processo de análise educacional. Neste 

contexto, todas essas avaliações concedem aos cursos conceitos numa escala de 1 a 5, em que 

1 é o  menor grau e 5 a nota máxima de classificação, sendo o conceito 3 a nota mínima para 

um curso funcionar regularmente. Consequentemente, esses conceitos influenciam no 

credenciamento e recredenciamento das instituições de ensino e na autorização e 

reconhecimento de seus cursos (BRASIL, 2004).  

Assim, conforme afirmam Silva Junior et al (2014), o sistema de avaliação atual 

desvia o foco do resultado apresentado pelos discentes num determinado exame para valorizar 

o desempenho integrado das instituições de ensino, enfatizando aspectos da prática educativa 

como a qualificação e dedicação docente e a infraestrutura organizacional. Há, portanto, uma 

visão holística do processo educativo para fundamentar a avaliação de cada instituição de 

ensino, ou seja, o foco da avaliação também está no processo de ensino e não apenas em seu 

resultado. 

Dessa forma, a avaliação é um quesito fundamental para a regulação da Educação 

Superior na medida em que subsidia a Administração Pública na verificação do desempenho 

das instituições de ensino e, consequentemente, na formulação de políticas públicas para o seu 

fomento. Em contrapartida, a avaliação do Ensino Superior é um tema que apresenta opiniões 

diversas e discrepantes a respeito de seu significado e propósito tanto no âmbito da gestão 

educacional das Instituições de Ensino Superior (IES) quanto da Administração Pública 

(PFEIFER, 2012).  

Alguns autores analisam a avaliação de forma positiva, como um instrumento de 

prestação de conta pública que auxilia diretamente a gestão educacional em seu planejamento 

estratégico, influenciando decisivamente o seu desempenho (CAVALCANTE e ANDRIOLA, 

2012). Por outro lado, parte da comunidade acadêmica considera essa prática uma forma do 

governo – influenciado pela tendência neoliberal – controlar, homogeneizar, hierarquizar e, 

consequentemente, determinar o repasse de recursos públicos, desconsiderando as 

particularidades de cada instituição (BARROS et al, 2013).  

Com a instituição do SINAES, uma das grandes críticas iniciais ao seu processo 

avaliativo esteve relacionada à inclusão de dois índices em seu sistema: Conceito Preliminar 
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de Cursos (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC). A princípio, ambos eram, em grande 

parte, constituídos pelo desempenho dos cursos no ENADE. Tal inserção de conceitos 

provocou contestação por parte de educadores uma vez que esses índices reduziam o processo 

de avaliação a apenas uma dimensão, no caso o ENADE, e por isso mesmo eram vistos mais 

como uma forma de ranqueamento das instituições de ensino superior do que como um 

verdadeiro mecanismo de diagnóstico institucional (HOFFMANN et al, 2014).  

Como argumenta Andriola (2014), nas instituições de ensino superior as atividades-

fim de ensino, pesquisa e extensão são diretamente influenciadas e interagem com as 

atividades-meio, que são: a gestão administrativa e de recursos humanos, planejamento 

estratégico, administração financeira, gestão da infraestrutura organizacional, entre outras. 

Todos esses elementos institucionais que subsidiam a prática educativa em seus diversos 

segmentos são preponderantes na promoção e manutenção da qualidade educacional e, por 

isso, devem ser objeto da avaliação institucional.  

Conforme apontam Barreyro e Rothen (2014), outra crítica ao Conceito Preliminar de 

Cursos (CPC) reside no fato de apenas instituições com avaliações negativas, ou seja, que 

apresentam resultado muito abaixo do esperado (conceitos 1 ou 2, na escala de 1 a 5) serem 

submetidas à visita de avaliadores externos. Tal fato descaracteriza a avaliação formativa – 

comumente defendida por membros do governo – na medida em que foca apenas nas 

instituições com desempenho deficitário, ou seja, perde-se totalmente o propósito de uma 

cultura de avaliação como forma de aprimoramento acadêmico independentemente dos 

resultados apresentados. Tal critério sugere que as instituições com bom desempenho não 

precisam ser submetidas a uma avaliação contínua de desempenho, logo, há neste 

procedimento uma ideologia totalmente contrária ao sentido de avaliação formativa.  

Com relação ao Índice Geral de Cursos (IGC), esse era constituído por uma média 

entre o Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e a avaliação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) sobre os cursos de pós-graduação 

das respectivas instituições de ensino. Assim, esse conceito também apresentava uma 

influência direta do ENADE, o que restringia o processo avaliativo e enfatizava a 

classificação hierárquica dos cursos e uma gestão fundamentada em indicadores. Mais uma 

vez, mascaravam-se os resultados uma vez que os mesmos eram reduzidos ao exame de 

estudantes da graduação em determinado momento, como se outros aspectos relacionados à 

instituição de ensino não fossem determinantes para esse desempenho (BARREYRO e 

ROTHEN, 2014).   
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Diante de tantos questionamentos de educadores quanto ao emprego de tais índices, 

como apontam Barreyro e Rothen (2014), em 2009, o Conceito Preliminar de Cursos (CPC) 

foi modificado, tendo como ajustes a redução da influência da nota do curso no ENADE e o 

direcionamento de foco para a titulação docente, especificamente o quantitativo de doutores, 

algo extremamente significativo na busca pela excelência acadêmica.  Entretanto, a alteração 

mais considerável foi a transição do ENADE de uma metodologia baseada na amostragem dos 

cursos para um enfoque censitário.   

Na opinião de Castro e Pereira (2014), a aferição da eficiência, eficácia e efetividade 

na prestação de serviços bem como a transparência pública de resultados tornam-se presentes 

nas universidades. Essas que passam a ter suas metas controladas por indicadores de 

desempenho que influem no repasse de recursos financeiros, ou seja, cria-se uma lógica 

gerencialista de supervisão do Estado que força as instituições de ensino a priorizarem seu 

processo organizacional em detrimento de sua função social.   

Por outro lado, Batista et al (2013) afirmam que a avaliação não representa um 

instrumento de controle, mas uma ferramenta para verificar a verdadeira situação da 

instituição de ensino e apontar suas potencialidades e fragilidades, ou seja, traçar um 

diagnóstico para se repensar sua melhoria e aperfeiçoamento. Neste sentido, a avaliação deve 

ser uma atividade de todos os envolvidos no processo educativo, ou seja, de todos os 

segmentos que compõem a instituição.   

E é neste contexto que a autoavaliação instituída pelo SINAES surge como um 

instrumento democrático já que sua comissão (CPA) é constituída pelos diversos segmentos 

da própria instituição de ensino. Além disso, ao investigar e analisar as dimensões 

institucionais apontadas pelo governo como cruciais para o aprimoramento acadêmico, 

permite-se que todos sejam ouvidos e façam parte desse processo de construção institucional 

(BATISTA et al, 2013).  

Dessa forma, a avaliação da educação superior é apontada como instrumento de 

melhoria da qualidade educacional (RIBEIRO, 2012). Além do mais, é uma forma de 

impulsionar e aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, entretanto é preciso cautela 

para não restringi-la a uma lógica produtivista acadêmica (BARROS et al, 2013). Como 

enfatizam Rosistolato e Viana (2014), mesmo diante de opiniões conflitantes, a avaliação 

externa já faz parte do cotidiano educacional e seus reflexos podem ser muito significativos 

para as instituições de ensino.  



32 

 
Sendo assim, de acordo com tudo o que foi exposto, pode-se constatar que a busca 

pela qualidade acadêmica e a proposição de indicadores de desempenho por parte do governo 

federal para verificar e controlar a oferta de cursos superiores é uma realidade entre as 

instituições de ensino. Inclusive, tais dimensões estabelecidas para a avaliação, seja interna ou 

externa, devem servir como referenciais para a gestão educacional.  

Por isso, independentemente da intencionalidade governamental ao propor 

indicadores de qualidade na educação, como enfatizam Silva Junior et al (2014), o que cada 

instituição de ensino precisa internalizar é a avaliação como uma cultura de gestão que 

permite e facilita a sua construção constante na busca pela excelência acadêmica e não 

simplesmente reduzi-la a uma prática compulsória e burocrática a ser cumprida legalmente. 

  

2.2 – A ESTRUTURA E OS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DE INSTITUIÇÕES 

FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (IFES). 

As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) são instituições mantidas pela 

União que englobam: 63 universidades federais; 02 Centros Federais de Educação 

Tecnológica e 02 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (ANDIFES, 2016). 

Para uma melhor compreensão sobre as especificidades e semelhanças estruturais dessas 

instituições de ensino, torna-se necessária uma explanação sobre a organização do Ensino 

Superior no contexto brasileiro.  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), a 

Educação Superior engloba os seguintes cursos: 1) sequenciais por área do saber, destinados a 

candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e atendam os quesitos 

estabelecidos pela instituição; 2) graduação, indicado aos concluintes do ensino médio ou 

equivalente que tenham sido classificados em processo seletivo; 3) pós-graduação – que 

contempla os cursos de especialização, mestrado e doutorado – designado aos alunos egressos 

da graduação que atendam aos critérios de seleção estabelecidos pela instituição de ensino e; 

4) extensão, proposto aos candidatos que atendam aos requisitos do estabelecimento de ensino 

(BRASIL, 1996).  

Nos cursos de graduação, há três tipos de graus acadêmicos: 1) bacharelado – 

destinado a diferentes áreas do conhecimento; 2) licenciatura – cujo objetivo é a formação 

docente em diversos campos da ciência e; 3) tecnologia – dedicado à formação de 

profissionais em articulação com as dimensões do trabalho, da ciência e tecnologia.  
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Assim, a Educação Superior apresenta como fundamento a articulação do ensino com 

as atividades de pesquisa e extensão na promoção do espírito científico e do pensamento 

crítico e reflexivo de profissionais aptos para atuarem em diversos segmentos da sociedade, de 

forma a contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural (BRASIL, 1996).  

Neste sentido, segundo o Decreto 5.773, de 09/05/2006 – que dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação 

superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino – as 

instituições no que diz respeito à sua organização e prerrogativas acadêmicas são credenciadas 

em: 1) faculdades; 2) centros universitários e; 3) universidades.  Originalmente, toda 

instituição de educação superior é credenciada como faculdade pelo Ministério da Educação e 

somente a partir de seu funcionamento regular em que seja constatado um padrão de qualidade 

satisfatório é que pode ser solicitado um credenciamento específico como centro universitário 

ou universidade (BRASIL, 2006). 

Quanto ao credenciamento de centro universitário, de acordo com a Resolução nº 1, 

de 20/01/2010, da Câmara de Educação Superior (CES), do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), a instituição de ensino deverá atender aos seguintes requisitos: 1) já ser credenciada 

como faculdade e com funcionamento regular há, pelo menos, 6 anos e ter obtido conceito 

igual ou superior a 4 na última avaliação institucional externa; 2) possuir no mínimo 20% do 

corpo docente em regime de tempo integral; 3) ter no mínimo 33% do corpo docente com 

titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; 4) possuir no mínimo 8 cursos de graduação 

reconhecidos com conceito satisfatório nas avaliações externas; 5) dispor de plano de 

desenvolvimento institucional e proposta de estatuto compatíveis; 6) apresentar programa de 

extensão institucionalizado nas áreas dos seus cursos; 7) dispor de programa de iniciação 

científica com projetos orientados por docentes mestres ou doutores; 8) possuir plano de 

carreira e programa de capacitação docente; 9) ter biblioteca condizente com sua realidade 

institucional e; 10) não ter estabelecido, nos últimos 3 anos, nenhum termo de saneamento de 

deficiências com o Ministério da Educação e não ter sofrido nenhuma desativação de seus 

cursos, intervenção na instituição, suspensão de autonomia ou descredenciamento (BRASIL, 

2010a).   

Com relação à universidade, de acordo com a Resolução nº 3 de 14/10/2010, da 

Câmara de Educação Superior (CES), do Conselho Nacional de Educação (CNE), sua criação 

é feita mediante o credenciamento de Centros Universitários em funcionamento regular há, no 

mínimo 9 anos e que atendam aos seguintes requisitos: 1) possuir um terço do corpo docente 
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com titulação de mestrado ou doutorado; 2) dispor de  um terço do corpo docente em regime 

de tempo integral; 3) apresentar conceito institucional e o índice geral de cursos igual ou 

superior a 4 na última avaliação externa; 4) dispor de, no mínimo, 60% dos seus cursos de 

graduação reconhecidos com oferta regular; 5) oferecer regularmente, pelo menos, 4 cursos de 

mestrado e 2 de doutorado reconhecidos pelo Ministério da Educação; 6) possuir Plano de 

Desenvolvimento Institucional e Estatuto compatíveis com a estrutura universitária e; 7) não 

ter sofrido, nos últimos 5 anos, nenhuma desativação de seus cursos, intervenção na 

instituição, suspensão de autonomia ou descredenciamento (BRASIL, 2010b). 

Além disso, excepcionalmente, as faculdades que estiverem em funcionamento 

regular há, pelo menos, 12 anos, apresentarem uma trajetória diferenciada – com excelente 

padrão de qualidade – e cumprirem todos os requisitos mencionados anteriormente, poderão 

solicitar seu credenciamento direto como universidade (BRASIL, 2010b).  

Assim, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/1996), 

as universidades são definidas como organizações pluridisciplinares de formação de 

profissionais em articulação com o ensino, a pesquisa e a extensão e são caracterizadas pela 

produção intelectual de assuntos relevantes tanto nos aspectos científico e cultural quanto nos 

âmbitos nacional e regional (BRASIL, 1996). 

Com relação a um dos critérios para a caracterização de uma universidade – um terço 

do corpo docente em regime de tempo integral – Embiruçu et al (2013) afirmam que tal 

determinação tem impulsionado exclusivamente a realização de concursos públicos neste tipo 

de regime para a carreira docente, principalmente nas Instituições Federais de Ensino 

Superior. Isso porque há a convicção de que um docente em regime de dedicação exclusiva 

tem mais disponibilidade e capacidade de trabalho, proporcionando consequentemente um 

maior vínculo e comprometimento acadêmico.  

Entretanto, a opção, quase exclusiva, das instituições de ensino por docentes em 

tempo integral apresenta uma dissonância educacional uma vez que os professores 

selecionados para compor seu quadro ficam completamente afastados da prática profissional 

no mercado de trabalho, apresentando um perfil estritamente acadêmico. Tal fato pode 

acarretar prejuízos a uma formação integral na medida em que a mesma é caracterizada pela 

articulação entre os conhecimentos teóricos e práticos (EMBIRUÇU et al, 2013). 

Além das Instituições de Ensino Superior apresentadas anteriormente (faculdade, 

centro universitário e universidade), o Ensino Superior também é ofertado pela Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. De acordo com a Lei 11.892, de 
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29/12/2008, tal rede federal engloba as seguintes instituições: 1) Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia; 2) Universidade Tecnológica Federal do Paraná; 3) Centros 

Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ e de Minas Gerais 

– CEFET/MG; 4) Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais e; 5) Colégio Pedro 

II (BRASIL, 2008b). 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados pela Lei 

11.892, de 29/12/2008, mediante a transformação dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica – com exceção do CEFET/RJ e do CEFET/MG, que não aceitaram o 

reordenamento institucional – e das Escolas Técnicas Federais de todo o território nacional 

(BRASIL, 2008b). 

Assim, os institutos tornaram-se instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, que oferecem educação profissional e 

tecnológica. Para efeitos de avaliação e regulação são equiparados às universidades federais e 

oferecem, na graduação, cursos superiores de tecnologia, licenciatura e bacharelado assim 

como cursos de pós-graduação – especialização, mestrado e doutorado. Consequentemente, 

uma de suas finalidades é formar e qualificar cidadãos para sua atuação em diversos setores da 

economia, com vistas a promover o desenvolvimento local, regional e nacional (BRASIL, 

2008b). 

A estrutura dos Institutos Federais está baseada em diversos campi para atender às 

necessidades regionais de cada localidade. Assim, seu compromisso é a formação humana, 

cidadã e profissional que contribui diretamente para o desenvolvimento sustentável local e 

regional, possibilitando a inclusão social e, sobretudo, a influência sobre a realidade 

circunscrita (OLIVEIRA et al, 2013). 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados sob a 

perspectiva de atender à necessidade de mão-de-obra qualificada indispensável para o 

crescimento da nação. Sua implantação ocorreu em dois momentos: primeiramente, com a 

aprovação do plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica, em 26/01/2006, 

cujo intuito era estabelecer esse tipo de ensino em locais destituídos da oferta desses serviços 

ou em regiões distantes dos grandes centros urbanos; num segundo momento, com a 

constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, cujo objetivo era 

implantar escolas técnicas nos diversos municípios do país. Assim, os cursos oferecidos estão 

relacionados à educação de jovens e adultos; à educação profissional técnica de nível médio e; 

à educação tecnológica de graduação e pós-graduação (PALMA et al, 2013). 
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Já a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) caracteriza-se como 

universidade especializada, cuja criação é facultada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em seu artigo 52, parágrafo único. Com relação aos CEFET/RJ e 

CEFET/MG, esses são classificados como instituições de ensino superior plurricurriculares, 

especializados na oferta de educação tecnológica em seus diversos níveis de ensino. Por fim, o 

Colégio Pedro II é definido como instituição de ensino plurricurricular e multicampi destinado 

à oferta de educação básica e educação superior, especificamente cursos de licenciatura 

(BRASIL, 2008b). 

Assim, surgem novas propostas curriculares para a formação acadêmica e como 

destaca Detregiachi Filho (2013), no Brasil a Educação Profissional assumiu o papel de 

qualificar a classe dos trabalhadores seja com formação inicial ou continuada. Por isso, na 

constituição do perfil profissional busca-se a conexão entre os campos educacional, 

profissional e tecnológico.  

Sendo assim, com relação à criação dos Institutos Federais, pode-se deduzir que, ao 

intitular os antigos Centros Federais de Educação Tecnológica como Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia – e não como Universidades Tecnológicas – o Governo 

Federal revela seu propósito de enaltecer as diversas modalidades de Educação Profissional e 

não apenas o Ensino Superior Tecnológico. Logo, pode-se afirmar que a Rede Federal de 

Educação Profissional enfatiza a articulação entre a Educação Profissional e o Ensino Médio, 

esse que é considerado como o momento de transição do aluno da Educação Básica (formação 

geral) para a Educação Superior (formação mais específica), estimulando o aprofundamento e 

a continuidade dos estudos em níveis mais elevados (DETREGIACHI FILHO, 2013).  

Nesse sentido, como enfatizam Costa et al (2012b), a reestruturação da Rede Federal 

de Educação Profissional, mesmo carecendo de melhorias, representa um avanço na 

democratização do Ensino Superior Público no país, principalmente por possibilitar o seu 

acesso a regiões, sobretudo do interior, antes isoladas e privadas de determinado nível de 

ensino.    

Por outro lado, Oliveira et al (2013) argumentam que é notório o grande aumento de 

matrículas nos cursos superiores tecnológicos, principalmente por serem cursos que 

possibilitam uma rápida inserção no mercado de trabalho. Entretanto, são necessárias políticas 

que garantam o acesso e, acima de tudo, a permanência desses alunos no ensino superior com 

uma formação de qualidade.   
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Com relação à qualidade do Ensino Superior, não é possível dissociar tal tema da 

influência da lógica de mercado na formação acadêmica dos profissionais. Como enfatiza 

Brunner (2014), no atual cenário do ensino superior, há três eixos que se inter-relacionam: 1) 

as instituições de ensino; 2) o Estado e seus agentes reguladores e; 3) mercado das partes 

interessadas (stakeholders) formado por estudantes e membros da sociedade civil e 

acadêmica. Assim, a educação superior está vinculada aos mercados e aos seus mais variados 

interesses, devendo atender não só à produção do conhecimento em si, mas também a 

demandas específicas dos stakeholders.   

Como reiteram Ferreira et al (2012), no cenário atual, marcado por profundas 

mudanças na área tecnológica, não basta à Universidade a produção e disseminação do 

conhecimento científico. É preciso associar o conhecimento acadêmico às novas exigências do 

mercado, por isso a inovação e o empreendedorismo surgem como fatores preponderantes 

para a vantagem competitiva e assim se reforça a articulação entre Universidade e Empresa 

com benefícios recíprocos. A partir dessa perspectiva, não basta formar o profissional 

habilitado, é preciso instruir o cidadão com o conhecimento pertinente, desenvolver sua 

habilidade de saber como praticá-lo e, antes de tudo, estimular a sua capacidade para tomar a 

atitude no momento adequado e necessário. 

A esse respeito, Pereira (2008) argumenta que é imprescindível uma reflexão quanto 

à formação no ensino superior, ou seja, é fundamental a instrução não só de profissionais, mas 

também a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos. Neste contexto, o 

docente assume o papel de grande mediador na construção do conhecimento de seus alunos, 

na medida em que interage, estimula e propõe desafios ao processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, torna-se fundamental uma reflexão sobre o papel da universidade na 

sociedade do conhecimento. Segundo Santos et al (2013), é imposta à universidade a missão 

de grande promotora do desenvolvimento econômico e social e, consequentemente, a mesma é 

vista como fonte de mobilidade social, fato que reflete diretamente no seu compromisso 

social. Por isso, repensar a universidade brasileira requer entre outras ações: ampliar o 

conceito de extensão universitária às atividades de empreendedorismo e inovação, estimular e 

estreitar a relação entre universidade e empresa e, com isso, estabelecer políticas de integração 

entre ciência e tecnologia.  

Como enfatiza Rodrigo (2012), a identidade da universidade pode ser definida como 

a articulação entre o ensino – propagação do conhecimento estabelecido – a pesquisa – 

investigação e elaboração de novos conhecimentos – e a extensão – articulação dos 
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conhecimentos pesquisados e produzidos à comunidade. Assim, tais elementos são 

complementares, indissociáveis e, ao mesmo tempo, imprescindíveis na construção de 

saberes, esses que não são estagnados como verdades absolutas, pelo contrário, estão em 

constantes transformações e reformulações. Portanto, a pesquisa torna-se um elemento 

substancial para o ensino superior não apenas como fonte problematizadora e promotora do 

conhecimento científico, mas também por sua influência direta no processo de ensino e 

aprendizagem ao estimular o pensamento crítico e reflexivo e promover a autonomia discente 

ao longo da formação acadêmica.  

Além disso, de acordo com Gripp e Testi (2012), a pesquisa transcende seus 

benefícios para além do processo de ensino e aprendizagem, tornando-se essencial também 

para os docentes. Isso porque professores de instituições que ofertam o ensino e a pesquisa são 

os que exercem de forma ampla sua carreira acadêmica já que estão vinculados a outras 

atividades complementares ao ensino propriamente dito, tais como: projetos de extensão e 

pesquisa e atuação em funções administrativas da instituição ao qual pertencem. 

Consequentemente, eles lecionam uma ampla variedade de disciplinas e apresentam uma 

maior produtividade científica. 

Em contrapartida, os professores de instituições destinadas estritamente ao ensino, 

em sua grande parte representada por estabelecimentos privados, ficam limitados a ministrar 

aulas e a cumprir sua carga horária em sala de aula. Tal fato revela o efeito que o tipo de 

instituição exerce na prática profissional docente assim como o estímulo à sua carreira 

acadêmica. Isso porque professores que têm a oportunidade de atuar nos três pilares da 

Educação Superior – Ensino, Pesquisa e Extensão – estão propensos a um desenvolvimento 

integral de suas competências e a um constante engajamento e aperfeiçoamento profissional 

(GRIPP e TESTI, 2012).   

Nesse contexto, é possível reconhecer que, ao longo dos anos, o Ensino Superior 

sofreu significativas mudanças estruturais, principalmente com a expansão da rede federal 

tecnológica, o que viabilizou a oferta de diversos cursos e formações acadêmicas. O 

crescimento do Ensino Superior culminou em um processo de estratificação de instituições de 

ensino como: instituições de ensino e pesquisa, instituições apenas de ensino e, basicamente, 

estabelecimentos de ensino tecnológico e profissional (PRATES et al, 2012). 

Historicamente, o crescimento do Ensino Superior, nas décadas de 60 e 70, ocorreu, 

substancialmente, em instituições privadas que ofereciam especificamente o ensino em cursos 

de licenciaturas polivalentes e configuravam-se como estabelecimentos isolados – uma vez 
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que se limitavam ao ensino, ou seja, a apenas um elemento da tríade universitária: ensino, 

pesquisa e extensão. Assim, o setor privado foi responsável pela expansão do Ensino 

Superior, porém era visto com pouco prestígio já que estava direcionado às camadas sociais 

desfavorecidas economicamente e consideradas com menor propensão ao mundo acadêmico 

(CACETE, 2014).  

Consequentemente, como argumenta Batista (2015), o acesso ao Ensino Superior 

Público por ser um bem escasso – já que sua demanda é muito maior do que a oferta de 

matrículas – torna-se elitizado e uma fonte de disputa social em que os melhores alunos são 

selecionados. Por isso, promover o ensino superior público de qualidade – baseado na tríade 

universitária: ensino, pesquisa e extensão – independentemente de sua configuração estrutural 

ou tipificação, torna-se vital para uma formação de excelência.  

Neste sentido, pode-se concluir que é notável o crescimento de matrículas no Ensino 

Superior, sobretudo no ensino público com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI) assim como a expansão da rede federal de 

ensino e a reconfiguração de instituições com a ampliação de sua oferta de cursos – 

bacharelado, licenciatura e tecnológico. No entanto, não se pode acreditar que só o acesso a 

esse nível de ensino é o suficiente. É imprescindível que as Instituições Federais de Ensino 

Superior – mesmo inseridas nesta lógica de mercado que pressiona a formação acadêmica para 

atender às suas exigências – tenham como foco de trabalho que ser humano pretende-se 

formar e quais são as verdadeiras finalidades da educação superior.  

Afinal, como destacam Borges e Aquino (2012), é preciso investir verdadeiramente 

no Ensino Superior com corpo docente qualificado, infraestrutura apropriada, currículo 

transformador e, consequentemente, cursos de excelência que desenvolvam continuamente o 

ensino, a pesquisa e a extensão como elementos de produção e disseminação do conhecimento 

científico.  

 

2.3 – O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM E SUA ARTICULAÇÃO COM OS 

PROGRAMAS DE FOMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 

Diante do novo cenário mundial globalizado e competitivo, novas exigências são 

impostas à formação profissional e, com isso, o ensino superior brasileiro sofre uma 

reconfiguração em suas finalidades e, consequentemente, em seus currículos e processos 

educativos. Como enfatizam Silva e Veloso (2013), a educação superior pode ser 
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caracterizada como ambiente de produção do conhecimento em níveis elevados – cujo acesso 

é fundamentalmente restritivo – e, ao mesmo tempo, ser compreendida como espaço de 

construção e problematização de saberes imprescindíveis às intervenções necessárias em 

nossa sociedade. Assim, a educação superior promove a ciência erudita e, simultaneamente, 

estabelece conexões e interferências da mesma com o mundo.  

Por isso, esperam-se das instituições de ensino superior uma modernização e uma 

formação que transcenda a educação formal e qualifique o sujeito como ser autônomo, 

criativo e inovador, capaz e disposto a aprender permanentemente (BRENNAND e 

BRENNAND, 2012). Desse modo, não basta às instituições de ensino a formação conteudista 

dos currículos educacionais, ou seja, torna-se fundamental a qualificação que viabilize a 

aplicabilidade desses conhecimentos à realidade social na tentativa de transformá-la (JESUS 

et al, 2012).   

Nesta perspectiva, não há mais a transmissão sistemática de conteúdos, o 

conhecimento é construído e vivenciado por diferentes situações em diversos espaços, 

inclusive, além da sala de aula (CHING et al, 2014). De acordo com Bicalho e Souza (2014), 

a relação com o saber é estabelecida por diversos mecanismos de aprendizagem – essa que 

apresenta diferentes tipos: pessoal, intelectual e profissional.  

Logo, o ensino é constituído em variados espaços de circulação e compartilhamento 

de ideias. Consequentemente, a formação acadêmica transcende o conhecimento científico, 

englobando também o conhecimento interpessoal, intrapessoal e a relação do sujeito com o 

mundo em que vive, ou seja, possibilita aprendizagens intelectuais e significativas não só para 

a formação do profissional, mas também para a formação do cidadão (BICALHO e SOUZA, 

2014). 

Para que tal processo de formação integral ocorra verdadeiramente, as instituições 

devem adotar práticas pedagógicas mobilizadoras, que envolvam os graduandos em seu 

processo de ensino e aprendizagem. Segundo Kalinowski et al (2013), a atividade docente 

demanda a articulação de práticas pedagógicas participativas que se adequem às necessidades 

discentes e estimulem a sua responsabilidade e seu engajamento no processo educativo.  

Nesta perspectiva, a educação torna-se um processo significativo já que possibilita a 

construção do conhecimento mediante a resolução de problemas vivenciados na realidade, 

algo totalmente contrário à metodologia tradicional de ensino, caracterizada pela transmissão 

arbitrária de conteúdos. Cabe ressaltar que essas práticas de aprendizagem com metodologias 

participativas exigem do professor um maior envolvimento já que demandam tempo, 
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dedicação, orientação e uma mudança na forma de trabalho, algo que influencia diretamente a 

qualidade do ensino (KALINOWSKI et al, 2013).  

Sendo assim, as instituições de ensino superior dispõem de programas institucionais 

que, além de fomentarem o ensino, a pesquisa e a extensão, são imprescindíveis para a oferta 

dessas práticas participativas que estimulam a formação holística do sujeito – algo essencial 

para uma formação de excelência. Como afirma Guimarães (2012), o oferecimento de 

programas acadêmicos é uma ferramenta de gestão importante na medida em que esses 

programas influenciam diretamente na motivação discente e, consequentemente, reduzem os 

índices de evasão.  

A esse respeito, como argumenta Pontes (2012), a evasão e a retenção são desafios da 

gestão universitária, por isso estratégias educacionais que intensifiquem a busca pela 

qualidade acadêmica são fundamentais ferramentas de gestão. 

Primeiramente, com relação ao elemento Ensino da tríade universitária, há o 

Programa de Monitoria. Como apontado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9394/96), em seu artigo 84, os alunos do ensino superior, conforme seu desempenho e 

projeto de estudos, podem ser aproveitados pelas instituições de ensino para exercerem 

atividades de monitoria (BRASIL, 1996).  

Inclusive, as diretrizes curriculares estabelecidas para os cursos de graduação 

englobam não só os princípios, fundamentos e conteúdos curriculares a serem desenvolvidos 

como também as atividades complementares de apoio ao ensino. Neste sentido, a monitoria é 

apresentada como uma atividade complementar integrante do currículo (BRASIL, 2003). 

Programas de monitoria são práticas complementares que possibilitam aos alunos a 

experimentação de situações educacionais variadas. Já para o aluno-monitor é uma 

oportunidade de ampliar experiências, incentivando o auxílio à prática docente e, sobretudo, 

potencializando sua formação crítica e participativa com benefícios pedagógicos (RAMOS et 

al, 2012).  

De acordo com Dantas (2014), a monitoria provoca efeitos diretos no processo de 

ensino e aprendizagem na medida em que envolve o monitor nas diferentes fases de 

elaboração de uma disciplina: planejamento, aula e a avaliação. Além disso, o programa 

caracteriza-se como elemento incentivador à formação docente já que oportuniza ao aluno 

atividades de reforço às aprendizagens, a pesquisa sobre assuntos da disciplina em questão 

assim como a assistência aos estudantes nas práticas educativas. Como consequência, são 

promovidas a interdisciplinaridade, a autonomia acadêmica, a responsabilidade, a cooperação 
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e a formação crítica. Assim, o monitor é inserido na cultura universitária, internaliza hábitos 

fundamentais à sua formação profissional e torna-se agente multiplicador e colaborador na 

construção de sua instituição de ensino.   

Conforme Jesus et al (2012), o programa de monitoria, além de estreitar vínculos dos 

alunos com a instituição de ensino, proporciona benefícios para todos os envolvidos em seu 

processo. O aluno-monitor tem a oportunidade de desenvolver suas potencialidades 

acadêmicas a partir da aprendizagem pela ação, aprimorar seu relacionamento interpessoal na 

troca com seus pares e internalizar valores imprescindíveis à sua formação profissional como 

responsabilidade, comprometimento, iniciativa e senso de trabalho em equipe.  

Já os estudantes que desfrutam dos serviços da monitoria dispõem de pares capazes 

de reconstruir conceitos de forma mais interativa, compartilhando assim uma linguagem mais 

próxima de sua realidade. Por fim, o professor orientador é auxiliado no processo de ensino, 

além de adquirir a experiência de conduzir as atividades de monitoria (JESUS et al, 2012).  

Todos esses benefícios são produzidos porque, segundo Calvo de Mora et al (2015), 

nas instituições de ensino são vivenciados processos de socialização que geram padrões de 

comportamento tanto para o corpo docente quanto para o discente. Por isso, o ensino superior 

difunde muito mais do que conhecimentos acadêmicos, na verdade, ele propicia experiências 

para a vida em sociedade. 

Como enfatizam Fernandes et al (2012), nas universidades o ensino deve ser 

estimulado concomitantemente à pesquisa e à extensão já que esse processo de 

indissociabilidade de elementos é imprescindível à qualidade acadêmica. Isso porque tal 

articulação integra conhecimentos e, sobretudo, possibilita a apropriação e ressignificação de 

saberes por meio de uma aprendizagem autônoma.  

Neste sentido, em segundo lugar, quanto ao elemento Pesquisa – outro pilar 

indissociável da educação superior – há o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC). Esse programa é desenvolvido pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) – uma agência governamental do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, cujo propósito é promover a pesquisa científica 

e tecnológica e, consequentemente, estimular a formação de pesquisadores no país. Essa 

agência concede bolsas a graduandos vinculados à pesquisa científica de instituições de ensino 

cadastradas por meio de chamadas públicas periódicas, logo, os bolsistas ficam vinculados a 

um projeto de um pesquisador orientador (CNPQ, 2015). 
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A iniciação científica promove a formação por excelência na medida em que 

possibilita a inserção dos alunos da graduação à pesquisa e à construção, sistematização e 

socialização do conhecimento. Assim, o bolsista de iniciação científica tem a oportunidade de 

envolver-se com orientadores e grupos de pesquisa, exercitar a prática da leitura, adquirindo o 

domínio de outros idiomas, familiarizando-se com a investigação e, sobretudo, preparando-se 

para prosseguir seus estudos em nível de pós-graduação (BIANCHETTI et al, 2012).  

Ainda com relação à iniciação científica, há o Programa Jovens Talentos para a 

Ciência (PJT-IC) – programa do Ministério da Educação, de estímulo prévio à pesquisa 

universitária, destinado a graduandos dos primeiros períodos de todas as áreas do 

conhecimento, cujas bolsas são destinadas às instituições de ensino credenciadas por meio de 

chamadas públicas e financiadas pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior). Assim, o bolsista vincula-se a um professor orientador, que desenvolverá 

ao longo de um ano, tempo de duração do programa, um plano de trabalho com atividades 

específicas de introdução à pesquisa (CAPES, 2015). 

Neste sentido, a Universidade assume também a função de promotora da pesquisa 

científica. Como enfatizam Costa et al (2012a), uma universidade não deve restringir os seus 

objetivos apenas à formação de profissionais para o mercado de trabalho, ela necessita 

produzir conhecimentos, esses que são constituídos por meio da pesquisa.  Assim, o programa 

de iniciação científica apresenta aos seus alunos a prática da pesquisa científica, incentivando 

a formação de pesquisadores. Além disso, desperta nos jovens estudantes o espírito 

questionador, reflexivo, criativo e potencialmente capaz de inovar e reinventar. Com isso, tal 

programa tem o intuito de promover a progressão acadêmica, ou seja, capacitar o graduando 

para o prosseguimento de seus estudos na pós-graduação. 

Portanto, as universidades não são apenas centros de formação profissional, mas 

também espaços de múltiplos valores e experiências, de construção contínua de 

conhecimentos, em que predomina a diversidade cultural (SENA et al, 2014). Neste sentido, 

criam-se redes de conhecimento em que as instituições de ensino integram-se com objetivos 

mútuos na busca de soluções por meio da circulação de saberes e pelo diálogo intercultural. 

Com isso, a mobilidade discente torna-se uma estratégia de internacionalização, sobretudo 

para países com maior capacidade tecnológica (CASTRO e CABRAL NETO, 2012).  

Dessa forma, a globalização impulsiona a internacionalização e a cooperação entre 

instituições de ensino como forma de buscar novos conhecimentos e enriquecer o processo de 

ensino e aprendizagem (SENA et al, 2014). Assim, a internacionalização da educação 
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superior possui como perspectivas o compartilhamento do conhecimento, a cooperação 

internacional e o uso de novas tecnologias para diminuir as desigualdades regionais 

(CASTRO e CABRAL NETO, 2012).  

A partir desta proposta de internacionalização como prática de articulação de saberes, 

o Plano Nacional para Pós-graduação (2011-2020) – com políticas públicas de planos e 

programas – reflete a intenção governamental de integrar a universidade à sociedade tendo 

como objetivo o desenvolvimento econômico e social do país e sua melhor colocação e 

visibilidade no mercado mundial. Dessa forma, a pós-graduação torna-se o elemento 

disseminador das mudanças esperadas pela universidade pública (SILVA JÚNIOR e 

SPEARS, 2012).  

Nesta perspectiva de internacionalização do ensino superior com o objetivo de 

expandir o conhecimento científico, há o programa Ciência sem Fronteiras, vinculado aos 

Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação – instituído pelo Decreto 7.642 

de 13/12/2011 – que promove o intercâmbio de estudantes no exterior disponibilizando bolsas 

de estudos com a intenção de compartilhar conhecimentos nas áreas da ciência, tecnologia e 

inovação. Assim, dentre os objetivos do programa, pode-se citar: incentivar a participação e a 

mobilidade de pesquisadores no exterior, investir na formação de excelência por meio de 

experiências que promovam o empreendedorismo, a competitividade, a cooperação e a 

inovação assim como atrair jovens cientistas para atuarem no país (BRASIL, 2011). 

Neste sentido, o Estado ao financiar projetos de pesquisa em cooperação 

internacional assume o papel de grande patrocinador da internacionalização do ensino 

superior, do desenvolvimento da pesquisa científica e, consequentemente, da efetivação da 

sociedade do conhecimento. Nesse contexto, o Programa Ciência sem Fronteiras é concebido 

para estimular o desenvolvimento de áreas tecnológicas estratégicas para o progresso 

nacional. Por outro lado, tal política de incentivo a determinadas áreas prioritárias centraliza a 

política científica, desencadeando uma disputa por recursos e restringindo a autonomia do 

campo acadêmico (AZEVEDO e CATANI, 2013).    

A esse respeito, Prestes et al (2012) afirmam que o Programa Ciência sem Fronteiras 

perpetua o elitismo acadêmico já que estimula a pesquisa em cursos estrategicamente mais 

competitivos e favoráveis ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Ao mesmo tempo, 

seleciona os graduandos mais competentes e com o perfil mais adequado para o alcance dos 

objetivos do programa. Ainda segundo os autores, para promover verdadeiramente a inclusão 

acadêmica e potencializar seu processo de democratização do ensino de excelência a 
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Universidade deve comprometer-se com políticas institucionais de disponibilização de bolsas 

de pesquisas e monitorias. Afinal, tais programas são indispensáveis para uma formação de 

qualidade, além de possibilitarem práticas pedagógicas enriquecedoras. 

Por fim, com relação ao terceiro elemento da tríade universitária – Extensão – há o 

Programa de Extensão Universitária (PROEXT), que foi instituído pelo Decreto 6.495 de 

30/06/2008. O programa – que está vinculado ao Ministério da Educação e disponibiliza 

bolsas de extensão por meio de chamadas públicas – tem o intuito de colaborar com as 

instituições públicas de educação superior no aperfeiçoamento de projetos de extensão, 

intensificando com isso sua relação com a sociedade. Dentre seus objetivos, pode-se citar: 

possibilitar a democratização do ensino e a propagação do conhecimento acadêmico, 

colaborar com a melhoria da qualidade do ensino em articulação com sua aplicabilidade social 

assim como estimular a formação crítica e cidadã dos estudantes (BRASIL, 2008a).  

A extensão universitária é um processo educativo interdisciplinar e imprescindível ao 

ensino superior porque é o elemento de ligação entre a universidade e a sociedade na busca 

pela formação do profissional cidadão capaz de atuar em sua comunidade e transformá-la com 

responsabilidade social. Assim, ela possibilita benefícios tanto para os alunos – estimulando o 

seu pensamento crítico e o desenvolvimento de seus talentos – quanto para os docentes – 

incrementando sua carreira com práticas pedagógicas contemporâneas e singulares 

(FERNANDES et al, 2012).  

Como salientam Silva et al (2013), as vivências extensionistas permitem a 

construção de relações dialógicas, que possibilitam a articulação entre teoria e prática assim 

como a interação de diferentes saberes. Logo, a aprendizagem torna-se um processo de 

construção coletiva, que desencadeia a transformação da realidade na medida em que se 

baseia no comprometimento social. Com isso, a prática extensionista propõe a flexibilização 

curricular, em que os alunos, ao desenvolverem sua autonomia e responsabilidade, tornam-se 

sujeitos de seu processo de ensino e aprendizagem.  

Assim, como reiteram Fadel et al (2013), as ações extensionistas potencializam e 

aprimoram as atividades institucionais – sejam no âmbito do ensino ou da pesquisa – 

constituindo-se em instrumentos imprescindíveis à aprendizagem e formação profissional de 

excelência.  Afinal, se a pesquisa possibilita a construção e reconstrução do conhecimento por 

meio da investigação e o ensino promove a sua socialização e disseminação, a extensão, por 

sua vez, é a aplicabilidade desse conhecimento investigado e consolidado na realidade da 

coletividade.  
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Por outro lado, de acordo com Fernandes et al (2012), muitas vezes a função da 

extensão universitária é subestimada, sendo a mesma relegada a atividades meramente 

assistenciais ou a práticas pontuais e fragmentadas. Tal fato acarreta prejuízos não só aos 

alunos, mas à instituição de ensino de uma forma mais ampla uma vez que processos 

educativos poderiam ser melhores aproveitados.  

Dessa forma, como afirma Martorelli (2005), diante das constantes transformações 

sociais, a educação surge como um elemento da estratégia competitiva no mercado global. 

Assim, na era do conhecimento, espera-se das instituições de ensino uma reestruturação de 

seus espaços de aprendizagem baseada na formação holística, em que a gestão do 

conhecimento promova o desenvolvimento de competências.  

Sendo assim, pode-se concluir que se espera cada vez mais do ensino superior uma 

formação integral que contemple não só os aspectos profissionais ou acadêmicos, mas sim a 

formação do cidadão crítico, reflexivo e engajado que, com os conhecimentos adquiridos, 

possa transformar conscientemente a sua realidade (DALBOSCO, 2015). Afinal, a produção 

do conhecimento científico adquire relevância na medida em que o mesmo pode ser 

investigado, aplicado e reinventado com significativas mudanças para a sociedade.    
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3 METODOLOGIA 

3.1       CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

De acordo com Gil (2002), a pesquisa exploratória tem como escopo o 

aprofundamento de ideias acerca de um problema e, portanto, envolve diversos aspectos 

relacionados ao tema, assumindo, muitas vezes, a forma de estudo de caso.  Além disso, 

conforme Vergara (2011), a investigação exploratória possui como característica a sondagem 

de informações e, por isso, as hipóteses relacionadas à pesquisa podem surgir durante o seu 

processo ou ao final da mesma.   

 Deste modo, a forma de pesquisa adotada neste trabalho é a exploratória e a 

metodologia utilizada é o estudo de caso, esse que, mesmo apresentando limitações quanto à 

possibilidade de generalizações a partir de determinado fenômeno, permite uma interpretação 

ampla do problema analisado assim como a identificação de elementos influenciáveis e 

preponderantes para o evento em questão (GIL, 2002). Além disso, como enfatiza Yin (2010), 

o estudo de caso é indicado quando há a intenção de averiguar empiricamente e de maneira 

holística acontecimentos contemporâneos em que o pesquisador dispõe de pouco ou nenhum 

controle sobre o objeto em questão.  

 

3.2         DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Neste sentido, a presente pesquisa fundamenta-se no estudo de caso do Programa de 

Monitoria do Ensino Superior do CEFET/RJ. Em razão da grande quantidade de cursos 

superiores presenciais oferecidos pela instituição de ensino (19 cursos disponibilizados), o 

estudo de caso será delimitado ao curso de Engenharia de Produção. Tal escolha se deve – 

além do curso ser um dos que possui o maior número de alunos matriculados na instituição – 

ao fato do respectivo curso ser oferecido em três Unidades de Ensino (Maracanã, Nova Iguaçu 

e Itaguaí) e estar em diferentes estágios de implementação: na Unidade Maracanã o curso foi 

instituído em 1998, em Nova Iguaçu, no ano de 2005, já em Itaguaí, o mesmo teve início no 

segundo semestre de 2015.  

Dessa forma, o respectivo curso possibilita uma análise do programa de monitoria em 

diferentes perspectivas: um curso já sólido, outro em fase de consolidação e o terceiro em 

construção. É importante salientar que, em sua estrutura curricular, o curso de Engenharia de 
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Produção possui disciplinas dos ciclos básico e profissional e, neste trabalho, serão 

considerados apenas os monitores e professores vinculados às disciplinas do ciclo 

profissional.  

Vale ressaltar que, na época da coleta de dados, a monitoria do curso de Engenharia 

de Produção na Unidade de Itaguaí ainda não havia sido instituída. Por isso, não houve 

aplicação de questionário e entrevista na referida unidade, sendo os mesmos instrumentos de 

pesquisa destinados apenas às Unidades Maracanã e Nova Iguaçu. Assim, a Unidade de 

Itaguaí não pôde ser incluída neste trabalho.  

 

3.3         INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram destinados aos segmentos 

discente e docente. Primeiramente, com relação ao segmento discente, foram aplicados 

questionários aos monitores participantes do programa de monitoria em 2014 e 2015. Esse 

questionário possui 09 perguntas fechadas, com a possibilidade de escolha de, no máximo, 02 

alternativas, dentre as opções de resposta e; 03 perguntas abertas, em que os respondentes 

tiveram liberdade para responder com ideias próprias sobre o assunto em questão. Inclusive, o 

questionário aplicado está disponível no Apêndice A desta dissertação. 

No que diz respeito ao segmento docente, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com os seguintes grupos: professores participantes do programa de monitoria 

em 2015 (entrevista com 12 perguntas abertas); docentes que nunca participaram do programa 

de monitoria (entrevista com 05 perguntas abertas); os coordenadores do curso de Engenharia 

de Produção (entrevista com 11 perguntas abertas) e; a gestão responsável pelo Programa de 

Monitoria, no caso, a Diretora de Ensino do CEFET/RJ (entrevista com 07 perguntas abertas). 

Cabe salientar que os roteiros de cada entrevista realizada com os respectivos grupos estão nos 

Apêndices B, C, D e E desta dissertação. 

Vale ressaltar que os instrumentos de pesquisa não foram identificados justamente 

para manter o anonimato dos participantes e, consequentemente, possibilitar uma liberdade 

nas respostas. 

Além disso, é importante enfatizar que os instrumentos de pesquisa foram elaborados 

com base na bibliografia da fundamentação teórica, apresentada no capítulo 2, com artigos 

recentes (de 2012 a 2015) publicados em revistas classificadas na Webqualis – nas áreas de 

Engenharias III e Educação – e, em boa parte, indexadas nas bases Ebsco, Scielo e Scopus. A 
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busca foi realizada, majoritariamente, no portal de periódicos da CAPES, no período de 

novembro de 2014 a maio de 2015. 

 

3.3.1     Universo e Amostra 

 

  Para o alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa, no segmento discente foram 

aplicados questionários com perguntas fechadas e abertas aos monitores participantes do 

programa nos últimos dois anos, ou seja, 2015 e 2014.  

A aplicação dos questionários foi realizada da seguinte forma: 

- a 18 monitores do curso de Engenharia de Produção participantes do programa nos 

anos de 2015 e 2014, cujo universo era formado por 19 monitores. Essa amostra da pesquisa 

representou, aproximadamente, 95% do universo de respondentes.  

Com relação à escolha de monitores participantes do programa nos dois últimos anos 

(2015 e 2014), é importante mencionar que a determinação de tal período justifica-se pelo fato 

de os respectivos anos terem sido os que apresentaram o maior número de monitores 

participantes do curso de Engenharia de Produção desde a instituição do programa em 2012.  

Quanto ao segmento docente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com uma 

amostra de 08 professores do curso de Engenharia de Produção, especificamente com 04 

representantes de cada unidade de ensino, da seguinte maneira:  

- dois orientadores vinculados à monitoria em 2015 de cada unidade, cujo universo 

era de 04 docentes na Unidade Maracanã e 05 professores na Unidade de Nova Iguaçu e;  

- dois docentes de cada unidade que nunca participaram do programa, cujo universo 

era de 11 professores na Unidade Maracanã e 02 docentes na Unidade de Nova Iguaçu.  

Segundo Manzini (2012), a entrevista semiestruturada é recomendada para a análise 

de um evento com um grupo específico, sendo a mesma caracterizada por um roteiro com 

perguntas abertas, o que permite a sua flexibilidade, o esclarecimento imediato de dúvidas e a 

obtenção de informações mais precisas. Dessa forma, o intuito de tal procedimento é verificar 

quais as influências do programa de monitoria no trabalho dos professores contemplados com 

bolsa assim como analisar a percepção daqueles que nunca participaram do programa. 

Com relação aos coordenadores do curso de Engenharia de Produção, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com a intenção de estabelecer as diferentes 

perspectivas sobre o programa de monitoria, o que corresponde ao universo de 02 

coordenadores de curso: um representante de cada Unidade de Ensino. Sendo assim, espera-se 
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definir o que pode ser implementado para otimizar a coordenação do programa em seu aspecto 

operacional de modo a atender às diversas demandas, respeitando inclusive as especificidades 

de cada unidade de ensino  do CEFET/RJ. 

Por fim, foi realizada uma entrevista semiestruturada com a gestora responsável pela 

coordenação do Programa de Monitoria, neste caso, a Diretora de Ensino, tendo como 

objetivo estabelecer sua percepção acerca do impacto da monitoria no Ensino Superior do 

CEFET/RJ. Conforme enfatiza Gray (2012), a entrevista torna-se a abordagem mais adequada 

quando a intenção do pesquisador é captar sentimentos e explorar profundamente percepções 

acerca de determinado fenômeno com riqueza de respostas. 

Dessa forma, a aplicação dos questionários aos stakeholders está estruturada 

conforme figura 2. 

 

Figura 02: Aplicação dos questionários aos stakeholders 

Fonte: elaborado pela autora 

 

3.3.2   Pré-teste do Questionário Discente 

O questionário é uma ferramenta de coleta de dados que possibilita a obtenção de um 

grande número de informações de maneira rápida, precisa e simultânea, sem interferências do 

pesquisador, garantindo o anonimato do respondente e, consequentemente, proporcionando 

maior segurança e liberdade nas respostas (MARCONI e LAKATOS, 2003). Ainda segundo 

as autoras, a execução do questionário exige a aplicação de um pré-teste para uma pequena 
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amostra selecionada a fim de evidenciar possíveis falhas, como a inserção de perguntas 

ambíguas ou complexas, que dificultem o alcance dos objetivos propostos.  

Por isso, um pré-teste foi realizado no questionário destinado aos monitores para 

garantir a existência de dois elementos imprescindíveis aos mesmos, conforme enfatizado por 

Marconi e Lakatos (2003), que são: 1) Validade – os dados coletados são indispensáveis à 

pesquisa; 2) Operatividade – o questionário é plenamente aplicável devido à sua linguagem 

clara e de fácil compreensão para os respondentes.   

Na aplicação do pré-teste dos questionários discentes, com 10% do universo de 

respondentes, foi sugerida a inserção de uma pequena apresentação como forma de explicar a 

finalidade do instrumento de pesquisa bem como esclarecer de que maneira as perguntas 

deveriam ser respondidas. 

 

3.3.3      Fundamentação da construção dos questionários 

Cada instrumento de pesquisa aplicado aos diversos segmentos envolvidos está 

alinhado ao cumprimento dos objetivos propostos neste trabalho. Assim as perguntas 

diretamente relacionadas ao alcance do primeiro objetivo estão listadas no quadro 3. 

Segmentos pesquisados 
Perguntas relacionadas ao primeiro objetivo: 

Identificar as contribuições da monitoria para a 

formação acadêmica discente e para o trabalho docente. 

Monitores 2014 e 2015 4; 8 e 10 

Docentes orientadores 4 e 9 

Professores não participantes 4 e 5 

Coordenadores do curso 6 e 8 

Gestão 2 e 3 
Quadro 3 – Correlação do primeiro objetivo às perguntas aplicadas nos questionários/entrevistas 

Fonte: elaborado pela autora 

   Já as perguntas diretamente relacionadas ao alcance do segundo objetivo estão 

elencadas no quadro 4. 

Segmentos pesquisados 

Perguntas relacionadas ao segundo objetivo: 

Apresentar a percepção dos stakeholders: monitores, 

professores, coordenadores do curso e gestão sobre o 

programa de monitoria. 

Monitores 2014 e 2015 2; 4; 6; 8 e 11 

Docentes orientadores 4 e 9  

Professores não participantes 5 

Coordenadores do curso 1; 4 e 8 

Gestão 1; 2 e 3 
Quadro 4 – Correlação do segundo objetivo às perguntas aplicadas nos questionários/entrevistas 

Fonte: elaborado pela autora 
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Com relação ao terceiro objetivo, as perguntas de cada questionário estão 

especificadas no quadro 5. 

  

Segmentos pesquisados Perguntas relacionadas ao terceiro objetivo: Identificar 

fragilidades e potencialidades do programa. 

Monitores 2014 e 2015 1; 3; 5; 6; 7; 9; 10 e 11  

Docentes orientadores 1; 2; 3; 5; 6; 7; 10 e 11 

Professores não participantes 1 e 3 

Coordenadores do curso 1; 2; 3; 5; 6; 7; 9 e 10 

Gestão 1; 3; 4; 5 e 6 
Quadro 5 – Correlação do terceiro objetivo às perguntas aplicadas nos questionários/entrevistas 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Por fim, as perguntas diretamente relacionadas ao alcance do quarto objetivo estão 

enumeradas no quadro 6. 

Segmentos pesquisados Perguntas relacionadas ao quarto objetivo: Indicar 

ações estratégicas de melhorias ao programa. 

Monitores 2014 e 2015 1; 5; 6 e 12 

Docentes orientadores 1; 8 e 12 

Professores não participantes 2 e 3 

Coordenadores do curso 2; 3; 5; 6 e 11 

Gestão 4 e 7 
Quadro 6 – Correlação do quarto objetivo às perguntas aplicadas nos questionários/entrevistas 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Ainda com relação às perguntas de cada instrumento de pesquisa, vale ressaltar que 

as mesmas foram estruturadas tendo como embasamento autores de referência nos temas 

centrais da pesquisa: Gestão Pública e Educacional; Fundamentos do Ensino Superior e 

Programas Acadêmicos/Monitoria, conforme ilustra o Quadro 7. 
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TEMAS 
CENTRAIS 

AUTORES 

PERGUNTAS – SEGMENTOS: 

MONITOR ORIENTADOR 
DOCENTES  

NÃO 
PARTICIPANTES 

COORD. GESTÃO 

Gestão 

Pública e 

Educacional 

CASTRO e 

PEREIRA 

(2014); 

 

CAVALCANTE e 

ANDRIOLA 

(2012);  

 

GUIMARÃES 

(2014);  

 

MOTTA (2013). 

1; 3; 5; 12 
1; 2; 3; 5; 6; 8; 

12 
1; 3 

1; 2; 3; 5; 

6; 7; 11 
1; 4; 7 

Fundamentos 

do Ensino 

Superior 

 

BRENNAND e 

BRENNAND 

(2012); 

 

BRUNNER 

(2014); 

 

CALVO DE 

MORA et al 

(2015); 

 

DALBOSCO 

(2015); 

 

SANTOS et al 

(2013). 

4; 10; 11 4; 9; 10; 11 2; 4; 5 
4; 6; 8; 9; 

10 
2; 3; 5; 6 

Programas 

Acadêmicos/ 

Monitoria 

 

BIANCHETTI et 

al (2012); 

 

DANTAS (2014); 

 

FADEL et al 

(2013); 

 

GUIMARÃES 

(2012); 

 

JESUS et al 

(2012); 

 

RAMOS et al 

(2012) 

2; 4; 6; 7; 8; 

9; 10; 11; 12 

4; 7; 9; 10; 11; 

12 
4; 5 

4; 6; 8; 9; 

10; 11 

2; 3; 5; 6; 

7 

Quadro 7 – Perguntas dos questionários/entrevistas com base na revisão da literatura. 

Fonte: elaborado pela autora 
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3.4  ANÁLISE DOS DADOS  

 

Nas perguntas fechadas, as respostas foram quantificadas e apresentadas suas 

respectivas frequências absoluta e relativa. 

Já nas perguntas abertas, foi utilizado o método de análise de conteúdo. Dessa forma, 

os dados foram analisados e categorizados para, posteriormente, serem quantificados com 

suas frequências absoluta e relativa. 

De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo possui três fases: 1) pré-análise; 

2) exploração do material; 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Assim, 

num primeiro momento, há a etapa de conhecimento prévio e preparação do material a ser 

pesquisado, com a identificação das diferentes unidades de análise e a codificação/numeração 

dos entrevistados. Em seguida, há a fase de categorização do conteúdo com base nas questões 

da pesquisa. Por fim, há a descrição dos resultados por meio de frequências, percentuais e/ou 

texto síntese para posterior interpretação dos dados coletados.  

Neste sentido, a metodologia utilizada possibilitou a coleta de dados e, 

posteriormente, a análise dos mesmos com a proposição de estratégias no intuito de 

aperfeiçoar o programa de monitoria do CEFET/RJ em sua totalidade. Dessa forma, a partir 

do estudo de caso do curso de Engenharia de Produção será possível um aperfeiçoamento do 

programa de monitoria do CEFET/RJ que beneficiará todos os cursos do Ensino Superior da 

instituição.   
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4 RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 

O presente estudo de caso tem como objeto de pesquisa a monitoria do Ensino 

Superior do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ. 

Em um primeiro momento de contextualização da instituição investigada, há uma 

apresentação de seu desenvolvimento histórico e seu perfil institucional. Em seguida, há uma 

descrição do Programa de Monitoria no CEFET/RJ e, posteriormente, são apresentados e 

analisados os dados da pesquisa junto aos stakeholders – monitores e docentes do curso de 

Engenharia de Produção, das Unidades Maracanã e Nova Iguaçu, vinculados às disciplinas do 

ciclo profissional do curso.   

4.1 DESCRIÇÃO DO CEFET/RJ 

A instituição tem sua origem em 1917, sob a denominação de Escola Normal de 

Artes e Ofícios Wenceslau Brás, sendo caracterizada pela estrita oferta de ensino 

profissionalizante. Em 1944, ocorre a primeira transformação institucional: a então Escola 

Normal torna-se Liceu de Artes e Ofícios, com a denominação de Escola Técnica Nacional, 

cujo objetivo era a oferta de ensino técnico direcionado ao setor industrial. Em 30 de junho de 

1978, mediante a Lei 6.545, a instituição é intitulada como Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ, constituindo-se como uma autarquia de 

regime especial vinculada ao Ministério da Educação, cuja finalidade é o oferecimento de 

educação tecnológica nos diversos níveis de ensino (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA, 2010a).  

Em 29 de dezembro de 2008, mediante a lei 11.892, o CEFET/RJ configura-se como 

instituição de ensino superior pluricurricular, especializada na oferta de educação tecnológica 

com autonomia administrativa, financeira e didático-científica para atender aos diferentes 

níveis e modalidades de ensino (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA, 2010a).   

Assim, o CEFET/RJ, na perspectiva de verticalização do ensino, oferece a educação 

profissional técnica de nível médio e a educação superior, com cursos de graduação e pós-

graduação, inclusive com programas de mestrado e doutorado. O Centro é composto por 08 

unidades de ensino distribuídas em bairros da cidade do Rio de Janeiro – Maracanã (unidade 

sede) e Maria da Graça – e em municípios do Estado do Rio de Janeiro, a saber: Nova Iguaçu, 

Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Angra dos Reis e Valença.  
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Sua estrutura funcional é constituída pela Direção-Geral e cinco diretorias sistêmicas 

que atendem a todas as unidades, que são: Diretoria de Administração e Planejamento, 

Diretoria de Ensino, Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Diretoria de Extensão e Diretoria 

de Gestão Estratégica. 

Os cursos da instituição são oferecidos nas unidades de ensino de acordo com as 

demandas locais e regionais, respeitando suas especificidades. Com isso, um de seus objetivos 

é a oferta de ensino público de qualidade e, consequentemente, a promoção do 

desenvolvimento econômico e social local, regional e nacional. Neste sentido, a instituição 

assume como missão: 

promover a educação mediante atividades de ensino, pesquisa e extensão 

que propiciem, de modo crítico e reflexivo, na interação com a sociedade, a 

formação integral (humanística, científica e tecnológica, ética, política e 

social) de profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento 

cultural, tecnológico e econômico dessa mesma sociedade (CENTRO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 

FONSECA, 2010a, p.7). 

 

Atualmente, o CEFET/RJ possui mais de 13.000 alunos matriculados em seus cursos 

presenciais e a distância do ensino médio/técnico, ensino superior e de pós-graduação, de 

acordo com as Diretorias de Ensino e de Pesquisa e Pós-Graduação. Em seu sistema 

multicampi, o Centro oferece 25 cursos de nível médio/técnico, sendo 18 cursos presenciais e 

07 cursos na modalidade a distância e 21 cursos de graduação, sendo 19 cursos presenciais e 

02 cursos na modalidade a distância, distribuídos em suas 08 unidades de ensino. Com relação 

à Pós-Graduação, a instituição disponibiliza 09 cursos de pós-graduação stricto sensu – 03 

doutorados, 05 mestrados acadêmicos e 02 mestrados profissionais – e 04 cursos de pós-

graduação lato sensu.  

Já seu quadro funcional é composto por 758 docentes e 578 servidores técnico-

administrativos, conforme dados do Departamento de Recursos Humanos. Sendo assim, 

diante de todo crescimento institucional e em virtude de sua composição estrutural e seu 

panorama educacional – fundamentado no princípio da indissociabilidade entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão – a instituição possui um projeto de transformação em Universidade 

Tecnológica. 
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4.2 PROGRAMA DE MONITORIA 

O Programa de Monitoria do CEFET/RJ foi oficialmente instituído em 2012, sob a 

coordenação da Diretoria de Ensino. Inicialmente, foram disponibilizadas 160 bolsas, sendo 

100 bolsas, no valor de R$ 199,00 cada, para o Ensino Médio/Técnico e 60 bolsas, no valor de 

R$ 299,00 cada, para o Ensino Superior para atender a todas as unidades de ensino.  

 Atualmente, o programa disponibiliza 220 bolsas, sendo 130 bolsas, no valor de 

R$250,00 cada, para o Ensino Médio/Técnico e 90 bolsas, no valor de R$350,00 cada, para o 

Ensino Superior para atender a todos os cursos presenciais da instituição, o que corresponde a, 

aproximadamente, 11.000 alunos matriculados nos Ensinos Médio/Técnico e Superior. 

Além dos monitores bolsistas, no edital do programa há a previsão de monitores 

voluntários para atender aos cursos cuja demanda é maior do que o quantitativo de bolsas 

disponibilizadas.  

Geralmente, o edital do programa de monitoria é publicado no final do segundo 

semestre do ano letivo para o exercício no ano seguinte, sendo a vigência do programa sempre 

de março a dezembro de cada ano. No edital, as bolsas de monitoria já são previamente 

distribuídas dentre os departamentos/cursos de cada unidade de ensino.  

A propósito, o processo de distribuição das bolsas de monitoria é proporcional ao 

número de alunos matriculados em cada curso. Dessa forma, o processo é baseado na razão 

entre o número total de alunos matriculados no respectivo nível de ensino e o número total de 

bolsas disponibilizadas. Assim, estabelece-se uma média de alunos por monitor e, com isso, 

as bolsas são distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados nos cursos 

das diversas unidades de ensino.  

Dessa forma, no segundo semestre de cada ano, a coordenação do programa de 

monitoria solicita a cada Unidade de Ensino o número de alunos matriculados por curso para 

realizar o cálculo de distribuição de bolsas de monitoria no próximo edital.  

Com relação ao processo seletivo dos monitores, o edital do programa de monitoria 

estabelece que cada departamento contemplado com bolsa é responsável pelo edital de seleção 

dos seus monitores. Inclusive, cada departamento, conforme as especificidades de suas 

disciplinas, pode adotar diferentes métodos de seleção, tais como: prova, entrevista, análise de 

currículo, nota do aluno candidato na respectiva disciplina, coeficiente de rendimento do 

aluno, entre outros.  
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4.3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

4.3.1    Questionário aplicado aos monitores 2014 e 2015 

A coleta de dados foi realizada com a aplicação de questionário aos monitores do 

curso de Engenharia de Produção participantes do programa nos anos de 2014 e 2015, das 

Unidades Maracanã e Nova Iguaçu, especificamente, das disciplinas do ciclo profissional do 

curso, cujo universo era composto por 19 monitores. Já a amostra da pesquisa foi constituída 

por 18 monitores, o que representa, aproximadamente, 95% do universo de respondentes.  

O instrumento de pesquisa era composto por 09 perguntas fechadas e 03 perguntas 

abertas. Nas perguntas fechadas, os respondentes deveriam escolher, no máximo, duas 

alternativas dentre 05 ou 06 opções de resposta apresentadas. Já nas 03 perguntas abertas, o 

participante pôde expressar, com suas palavras, sua opinião sobre o tema em questão.  

Posteriormente, os dados foram quantificados e foram apresentadas suas frequências 

absoluta e relativa, respectivamente. Com relação às perguntas abertas, foi utilizado o método 

de análise de conteúdo para a criação de categorias e posterior quantificação das respostas. Os 

resultados de todas as perguntas do questionário são apresentados a seguir.  

Primeiramente, com o intuito de compreender como a monitoria é divulgada junto ao 

corpo discente, os alunos foram questionados sobre a forma como conheceram o programa. 

Os resultados são apresentados conforme tabela 1.  

Tabela 1: Frequência absoluta e relativa da forma de conhecimento do programa de 

monitoria 

Como soube da disponibilidade da bolsa de monitoria  

ao qual está/esteve vinculado ou da monitoria  

voluntária? (marque no máximo duas alternativas) 

 

Frequência 

Absoluta 

 

Frequência 

Relativa 

 

Por meio do professor responsável da disciplina 

 

14 

 

74% 

 

Por meio dos colegas 

 

3 

 

16% 

 

Pelo edital do Programa de Monitoria divulgado no site  

 

1 

 

5% 

 

Outro: Divulgação em rede social 

 

1 

 

5% 

 

Pelo departamento de Engenharia de Produção 

 

0 

 

0% 

 

Ao serem questionados sobre a forma como tiveram conhecimento do programa de 

monitoria, a maioria dos respondentes, o equivalente a 74%, afirmou que obteve a informação 



59 

 
por meio do professor responsável pela disciplina. O restante ficou dividido da seguinte 

maneira: 16% souberam por meio dos colegas; 5% pelo edital do programa e 5% por 

divulgação em rede social.  

Tal resultado revela que o professor é um forte divulgador da monitoria e, 

consequentemente, um incentivador para a inserção do aluno no programa. Ao mesmo tempo, 

aponta uma divulgação do programa insuficiente e restrita na medida em que, 

majoritariamente, os alunos tomam conhecimento sobre o projeto por um único meio de 

difusão – os docentes –, ou seja, o edital da monitoria não está sendo utilizado como uma 

forma de divulgação do programa.  

Com relação à motivação discente para participação no programa, os dados estão 

expostos na tabela 2.  

Tabela 2: Frequência absoluta e relativa da motivação discente para participação no 

programa 

Por que decidiu participar do programa de  

monitoria? (marque no máximo duas alternativas) 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 

Por ter interesse em exercer uma atividade extraclasse 

 

9 

 

30% 

 

Por ter um bom conhecimento sobre a disciplina e  

poder colaborar com os colegas 

 

 

6 

 

 

20% 

 

Por ter um bom relacionamento com o professor orientador 

 

6 

 

20% 

 

Por ter pagamento de bolsa 

 

5 

 

17% 

 

Por ter interesse na prática docente 

 

4 

 

13% 

 

Por outro motivo 

 

0 

 

0% 

 

A maior parte dos monitores, o correspondente a 30% dos respondentes, afirmou que 

sua motivação para participar do programa foi o interesse em exercer uma atividade 

extraclasse. Já grande parte, o equivalente a 20%, alegou que o motivo foi o bom 

conhecimento sobre a disciplina e o fato de poder colaborar com os colegas. Outros 20% 

declararam que a razão por participarem do programa foi o bom relacionamento com o 

professor orientador. Já 17% alegaram como principal motivo o pagamento de bolsa. Por fim, 

13% dos respondentes justificaram como razão para sua participação no programa o seu 

interesse na prática docente.  
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Esses dados revelam que os alunos têm o desejo de exercer uma atividade 

complementar ao ensino. Esse fato ratifica a concepção de Brennand e Brennand (2012) de 

que as instituições de ensino superior devem ser espaços que transcendam a educação formal e 

estimulem a autonomia, a criatividade e a inovação discente.  

Além disso, cabe destacar que um dos principais objetivos do programa de monitoria 

– o estímulo à prática docente – não é um dos maiores motivos para o aluno ingressar no 

programa.  

Ainda no que diz respeito ao ingresso discente no programa, as formas de seleção do 

monitor estão descritas na tabela 3. 

Tabela 3: Frequência absoluta e relativa da forma de seleção do monitor 

Qual foi o método de avaliação utilizado pelo professor 

 ou departamento para selecioná-lo como monitor?  

(marque quantas alternativas forem necessárias) 

 

Frequência 

Absoluta 

 

Frequência 

Relativa 

 

Nota obtida na disciplina em questão 

 

8 

 

31% 

 

Análise de perfil e/ou currículo 

 

6 

 

23% 

Não houve seleção porque fui o único interessado na  

monitoria desta disciplina 

 

6 

 

23% 

 

Prova e/ou entrevista 

 

5 

 

19% 

 

Outro: indicação de outro professor da disciplina 

 

1 

 

4% 

 

Quanto à seleção dos monitores, a maior parte dos respondentes, o correspondente a 

31%, afirmou que a forma utilizada foi a nota obtida na respectiva disciplina. Em seguida, as 

alternativas: “Análise de perfil e/ou currículo” e “Não houve seleção porque fui o único 

interessado na monitoria” apresentaram o mesmo percentual, o equivalente a 23% dos 

respondentes cada. Já o método prova e/ou entrevista foi indicado por 19% dos monitores. Por 

fim, 4% alegaram que sua seleção à monitoria foi realizada mediante indicação de outro 

professor da disciplina. Assim, diante de percentuais próximos dentre as alternativas, é 

possível afirmar que a seleção dos monitores é realizada por diversos processos, o que pode 

variar de acordo com a especificidade de cada disciplina.  

Com relação à atuação do monitor, as principais atividades desenvolvidas na 

monitoria são apresentadas na tabela 4. 
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Tabela 4: Frequência absoluta e relativa das principais atividades desenvolvidas pelo 

monitor 

Quais as atividades mais importantes que você 

 desenvolve/desenvolveu na monitoria 

(marque no máximo duas alternativas) 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 

Esclarecimento de dúvidas aos alunos 

 

14 

 

47% 

 

Auxílio ao professor na confecção de material didático como 

apostilas e caderno de exercícios 

 

 

10 

 

 

33% 

 

Auxílio ao professor durante as aulas com apresentação ou 

aplicação de atividades complementares 

 

 

3 

 

 

10% 

 

Auxílio ao professor no planejamento das aulas 

 

2 

 

7% 

 

Outra: criação de artigo sobre a disciplina  

 

1 

 

3% 

 

A maior parte dos monitores, o correspondente a 47% dos respondentes, afirmou que 

as principais atividades desenvolvidas estão relacionadas ao esclarecimento de dúvidas aos 

alunos. Em seguida, há o auxílio ao professor na confecção de material didático como 

apostilas e caderno de exercícios, o equivalente a 33%. O restante ficou dividido entre as 

opções: auxílio ao professor durante as aulas (10%); auxílio ao professor no planejamento das 

aulas (7%) e outras (3%).  

Esses dados ratificam a monitoria como uma atividade auxiliar complementar à sala 

de aula. Neste sentido, o monitor, preponderantemente, oferece apoio pedagógico aos alunos 

seja no esclarecimento de dúvidas ou na confecção de material didático.  

Em conformidade à prática discente no programa, os alunos foram questionados 

sobre melhorias que poderiam contribuir para a sua função de monitor. As melhorias 

apontadas para o trabalho do monitor estão expostas na tabela 5. 
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Tabela 5: Frequência absoluta e relativa das melhorias apontadas para o trabalho do 

monitor 

O que o Programa de Monitoria poderia oferecer/poderia  

ter oferecido para melhorar o seu trabalho como monitor? 

(marque no máximo duas alternativas) 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 

Uma sala específica para a monitoria 

 

8 

 

33% 

 

Maior divulgação da monitoria 

 

8 

 

33% 

 

Disponibilização de recursos multimídia 

 

4 

 

17% 

 

Fixação de horários da monitoria por turnos 

 

3 

 

13% 

 

Outros 

 

1 

 

4% 

 

Duas grandes parcelas dos monitores, o correspondente a 33% cada, indicaram como 

melhorias ao trabalho na monitoria a disponibilização de sala específica e maior divulgação 

do programa. Já 17% propuseram a oferta de recursos multimídia, 13% sugeriram a fixação de 

horários da monitoria por turnos e 4% apontaram a opção outros.  

Esse resultado apresenta duas fragilidades do programa na perspectiva discente: a 

ausência de salas para a monitoria assim como a divulgação da mesma junto à comunidade 

acadêmica.  

Um aspecto muito importante para o programa de monitoria que justifica sua 

implementação na instituição é o interesse discente pelo auxílio do monitor. Os resultados 

estão descritos na tabela 6.  

Tabela 6: Frequência absoluta e relativa do interesse discente pelo auxílio do monitor 

Você acha que o principal interesse dos alunos pela  

monitoria é/era: 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 

Somente em períodos de prova 

 

16 

 

89% 

 

Somente para conteúdos específicos 

 

2 

 

11% 

 

Regular ao longo do período letivo 

 

0 

 

0% 

 

Outros 

 

0 

 

0% 

 

A grande maioria dos monitores, o equivalente a 89% dos respondentes, afirma que a 

procura pela monitoria é restrita aos períodos de prova. Outros 11% declaram que o interesse 

discente pelo auxílio do monitor só ocorre para o esclarecimento de conteúdos específicos.  
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Esse fato demonstra que a monitoria ainda não foi internalizada como uma cultura 

pelos discentes em sua prática acadêmica, ou seja, a monitoria não apresenta um atendimento 

regular.  

Além do programa de monitoria, o CEFET/RJ disponibiliza aos seus alunos outros 

programas vinculados à tríade Ensino, Pesquisa e Extensão. Com relação à participação 

discente nesses projetos ou ainda seu interesse em vivenciar tais experiências futuramente, os 

dados estão apresentados na tabela 7.  

Tabela 7: Frequência absoluta e relativa da participação em outros programas acadêmicos e 

do interesse em participar futuramente dos mesmos 

Você já participou de outros programas no CEFET/RJ 

como Programa de Iniciação Científica, Programa de  

Extensão, Programa CSF ou Programa JTC? 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 

Não 

 

12 

 

67% 

 

Sim 

 

6 

 

33% 

 

Em caso negativo, tem interesse em participar de algum  

desses programas futuramente? 

 

Frequência 

Absoluta 

 

Frequência 

Relativa 

 

Sim 

 

8 

 

67% 

 

Não 

 

4 

 

33% 

 

A maioria dos monitores (67%) ainda não participou de outros programas 

acadêmicos oferecidos pela instituição. Entretanto, a maioria desse grupo (67%) afirma ter 

interesse em participar de tais projetos futuramente. Tal resultado confirma, novamente, o 

interesse discente por atividades extraclasse que possibilitem experiências além da grade 

curricular determinada para seu curso durante sua formação acadêmica.  

Ainda com relação aos programas oferecidos pelo CEFET/RJ, diante da diversidade 

de oferta, é fundamental o conhecimento da preferência de escolha entre o corpo discente, 

afinal esses projetos tornam-se concorrentes na seleção dos melhores alunos. Dessa forma, aos 

alunos foi solicitada a indicação de uma possível ordem de preferência de participação dentre 

os programas acadêmicos oferecidos pelo CEFET/RJ, numa escala de 1 a 5, em que 1 era a 

prioridade máxima de atuação e 5 a prioridade mínima de participação.  

Primeiramente, no gráfico 01, estão os resultados de preferência no que diz respeito 

ao Programa Ciência Sem Fronteiras.  
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 Gráfico 01 - Ordem de preferência de participação discente no programa Ciência Sem Fronteiras. 

 

É possível constatar que a maioria dos respondentes, o equivalente a 56%, indicou o 

Programa Ciência Sem Fronteiras em primeiro lugar na escala de 1 a 5. Já 17% dos monitores 

apontaram o programa em segundo lugar. Outras duas parcelas, igualmente divididas em 11%, 

selecionaram o programa em terceiro e quinto lugar. Por fim, 6% escolheram o quarto lugar 

para o Programa Ciência Sem Fronteiras.   

Quanto ao Programa de Iniciação Científica, a ordem de preferência apresentada 

pelos monitores está retratada no Gráfico 02.  

 

 

 

Gráfico 02 – Ordem de preferência de participação discente no Programa de Iniciação Científica. 
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Diante dos resultados, percebe-se que a maior parcela dos respondentes, o 

correspondente a 44%, indicou o Programa de Iniciação Científica em segundo lugar na escala 

de 1 a 5. Já outras duas partes, o equivalente a 22% cada, apontaram o programa em primeiro 

e terceiro lugar. Outros 11% dos respondentes escolheram o programa em quarto lugar. 

Entretanto, não houve respondente que escolheu o programa em quinto lugar na ordem de 

preferência.  

Quanto ao Programa de Monitoria, a ordem de preferência indicada pelos monitores 

pesquisados está ilustrada no Gráfico 03.  

 

Gráfico 03 – Ordem de preferência de participação discente no Programa de Monitoria. 

 

Pode-se constatar que para a maior parcela dos respondentes, o equivalente a 44%, o 

Programa de Monitoria está em terceiro lugar na ordem de preferência. Já 28% dos 

respondentes indicaram o programa em segundo lugar. Enquanto isso, duas parcelas, 

igualmente divididas em 11% cada, apontaram o programa em primeiro e quarto lugar. Por 

fim, 6% selecionaram o programa em quinto lugar na ordem de preferência.  

Com relação ao Programa de Extensão, os resultados são apresentados a seguir no 

gráfico 04.    

 

 

 

 

 



66 

 

 

Gráfico 04 – Ordem de preferência de participação discente no Programa de Extensão. 

 

No que diz respeito aos resultados apresentados sobre o Programa de Extensão, é 

possível observar que a maior parcela, o equivalente 44% dos respondentes, indicou o 

programa em quarto lugar na ordem de preferência. A segunda maior parte dos respondentes, 

o correspondente a 22%, apontou o programa em quinto lugar. As outras parcelas restantes 

indicaram-no, respectivamente, em terceiro lugar (17%), em primeiro lugar (11%) e em 

segundo lugar (6%).  

Por fim, quanto ao Programa Jovens Talentos para a Ciência, os resultados da 

preferência dos monitores consultados estão representados no Gráfico 05.  

 

Gráfico 05 – Ordem de preferência de participação discente no Programa Jovens Talentos para a       

Ciência.  
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 É possível constatar que a maioria dos monitores, o equivalente a 61% dos 

respondentes, indicou o Programa Jovens Talentos para a Ciência em quinto lugar. Enquanto 

isso, 22% dos pesquisados apontaram o programa em quarto lugar. Já 11% selecionaram o 

mesmo em segundo lugar e 6% escolheram-no em terceiro lugar. No entanto, não houve 

respondente que apontou o programa em primeiro lugar em sua ordem de preferência. 

Dessa forma, esses resultados revelam que o Programa de Monitoria não é uma 

prioridade de participação para o corpo discente, já que a maior parcela dos respondentes 

apontou o programa em terceiro lugar na ordem de preferência de participação. Assim, dois 

grandes concorrentes da Monitoria são o Programa Ciência Sem Fronteiras e o Programa de 

Iniciação Científica, que estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente, na predileção de 

grande parte dos alunos.  

Outro aspecto relevante da monitoria é verificar se a mesma pode influenciar ou não 

na motivação dos alunos para o seu desempenho no curso. O resultado é apresentado na tabela 

8.  

Tabela 8: Frequência absoluta e relativa da influência da monitoria na motivação do curso 

Você considera que sua participação no programa  

de monitoria influencia/ influenciou em sua motivação 

no curso de Engenharia de Produção, como? 

 

Frequência 

Absoluta 

 

Frequência 

Relativa 

 

Muito 

 

6 

 

33% 

 

Razoavelmente 

 

6 

 

33% 

 

Pouco 

 

3 

 

17% 

 

Em nada 

 

3 

 

17% 

 

Duas grandes parcelas de respondentes, o equivalente a 33% cada, afirmam que a 

monitoria influenciou muito e razoavelmente em sua motivação para o curso de Engenharia de 

Produção. Já 17% consideram que o programa influenciou pouco e outros 17% avaliam que o 

mesmo não influenciou em nada. É possível constatar que, a partir da soma das duas maiores 

parcelas, o que totaliza 66% dos respondentes, o programa de monitoria influi de alguma 

forma a motivação da maioria dos monitores no desempenho de seu curso na instituição. 

Inclusive, esse é um aspecto muito positivo do programa, que fortalece o vínculo entre o aluno 

e a instituição. A propósito, este resultado ratifica a ideia defendida por Guimarães (2012) de 
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que os programas acadêmicos influenciam na motivação dos alunos para o desempenho em 

seu curso.  

Ainda com relação aos efeitos da monitoria no desempenho acadêmico, os alunos 

apontaram as contribuições do programa à formação acadêmica. Os resultados estão descritos 

na tabela 09. Cabe destacar que essa foi uma pergunta aberta do questionário justamente para 

não influenciar a resposta dos participantes. 

Tabela 09: Frequência absoluta e relativa das contribuições da monitoria à formação 

acadêmica 

Quais são/foram as contribuições que o Programa 

de Monitoria proporciona/proporcionou à sua formação? 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 

Consolidação dos conteúdos apresentados na disciplina 

 

13 

 

48% 

 

Aprendizagem sobre a prática docente 

 

6 

 

22% 

 

Formação integral: profissional e pessoal 

 

4 

 

15% 

 

Desenvolvimento da habilidade interpessoal 

 

2 

 

7% 

 

Responsabilidade e compromisso 

 

2 

 

7% 

 

Para a maior parte dos respondentes, o correspondente a 48% dos monitores, a 

grande contribuição do programa foi a consolidação dos conteúdos apresentados na disciplina. 

Outra grande parcela, o equivalente a 22% dos respondentes, afirmou que uma importante 

colaboração foi a aprendizagem sobre a prática docente. Já 15% declararam que a 

possibilidade de uma formação integral pautada nos aspectos profissionais e pessoais foi a 

consequência positiva do programa. Para 7% a contribuição relevante foi o desenvolvimento 

da habilidade interpessoal. Por fim, outros 7% julgaram que o programa proporcionou maior 

responsabilidade e compromisso.  

Com isso, é possível constatar que o programa de monitoria pode contribuir em 

diversos aspectos para a formação acadêmica, seja no âmbito pessoal ou profissional, o que 

corrobora a concepção enfatizada por Jesus et al (2012).  No entanto, prevalece, 

majoritariamente, a influência sobre o desempenho na disciplina em questão e o estímulo à 

carreira docente, esse que é um dos objetivos do programa.  

Inclusive, cabe salientar a indicação da aprendizagem sobre a prática docente 

apontada por 22% dos participantes. Se em uma questão do início do questionário essa mesma 

aprendizagem não era mencionada como uma das maiores motivações para os alunos 
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ingressarem no projeto, neste momento, ela surge como uma contribuição do programa para 

uma parte dos monitores. Tal fato indica que, de certa forma, o programa de monitoria 

conseguiu modificar a percepção de uma parcela dos monitores sobre a carreira do magistério.  

Além das contribuições da monitoria para o corpo discente, dois pontos relevantes 

para a pesquisa são as potencialidades e fragilidades do programa, que são expostas nas 

tabelas 10 e 11, respectivamente. Cabe salientar que essas questões também fizeram parte de 

uma pergunta aberta do questionário justamente para possibilitar uma maior liberdade nas 

respostas. 

Tabela 10: Frequência absoluta e relativa das potencialidades do programa 

 

Quais são/foram os pontos fortes do programa? 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 

Aprendizagem sobre a prática docente 

 

8 

 

27% 

 

Consolidação do conhecimento 

 

8 

 

27% 

 

Contato mais próximo com os alunos (integração discente) 

 

6 

 

20% 

 

Orientação do professor 

 

4 

 

13% 

 

Horário flexível 

 

2 

 

7% 

 

Bolsa de monitoria 

 

1 

 

3% 

 

Maior envolvimento com a instituição 

 

1 

 

3% 

 

No que se refere às potencialidades, em consonância às contribuições apontadas 

pelos alunos, novamente, as duas maiores parcelas dos respondentes, o equivalente a 27% 

cada, avaliaram como pontos fortes do programa a aprendizagem sobre a prática docente e a 

consolidação do conhecimento. Em seguida, há a possibilidade de um contato mais próximo 

com os alunos, o que promove uma integração discente (20%), a orientação do professor 

(13%), o horário flexível (7%), a bolsa de monitoria (3%) e a oportunidade de um maior 

envolvimento com a instituição (3%).  

Neste sentido, pode-se afirmar que, majoritariamente, as potencialidades do 

programa concentram-se na experiência de vivenciar o cotidiano docente e, ao mesmo tempo, 

na possibilidade de ampliar a construção do conhecimento, ultrapassando o momento das 

aulas. Essa potencialidade e, concomitantemente, contribuição da monitoria influencia 

diretamente o desempenho acadêmico e o perfil do aluno formado na instituição. 
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Assim, este resultado reforça o entendimento de Ramos et al (2012) e Dantas (2014) 

de que a monitoria é um estímulo à prática docente.  

Por outro lado, as fragilidades do programa devem ser analisadas com o intuito de 

aperfeiçoá-lo. A avaliação discente sobre o tema está retratada na tabela 11. 

 

Tabela 11: Frequência absoluta e relativa das fragilidades do programa 

 

Quais são/foram os pontos fracos do programa? 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 

Procura irregular dos alunos pelo atendimento do monitor  

ao longo do ano letivo 

 

 

8 

 

 

33% 

 

Ausência de sala própria para a monitoria 

 

6 

 

25% 

 

Rotinas não definidas para os monitores 

 

4 

 

17% 

 

Divulgação da monitoria 

 

2 

 

8% 

 

Baixo valor das bolsas e impossibilidade de acumulá-las 

 

2 

 

8% 

 

Ausência no histórico escolar da participação na monitoria 

 

1 

 

4% 

 

Ausência de monitores nas disciplinas dos períodos finais 

 

1 

 

4% 

 

A maior parte dos respondentes, o correspondente a 33%, afirmou que o ponto fraco 

do programa é a procura irregular dos alunos pelo atendimento do monitor ao longo do ano 

letivo. Já outra grande parte, o equivalente a 25% dos monitores, alegou que a fragilidade é a 

ausência de sala própria para a monitoria. O restante ficou dividido da seguinte forma: 17% 

apontaram a indefinição de rotinas para os monitores, 8% mencionaram a divulgação da 

monitoria, outros 8% indicaram o baixo valor das bolsas e a impossibilidade de acumulá-las 

com outras bolsas acadêmicas e assistenciais, 4% assinalaram a ausência no histórico escolar 

da participação na monitoria e, por fim, outros 4% enfatizaram a ausência de monitores nas 

disciplinas dos períodos finais.  

Assim, é possível dizer que as grandes vulnerabilidades do programa são a procura 

irregular pela monitoria e a inexistência de sala específica para a mesma. Inclusive, pode-se 

afirmar que a segunda fragilidade interfere diretamente na primeira uma vez que a existência 

de sala específica reforçaria e valorizaria o trabalho da monitoria.    
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Por fim, os monitores apresentaram sugestões para melhorar o programa, conforme 

tabela 12. Inclusive, essa também foi uma questão aberta do questionário com o intuito de não 

influenciar as respostas dos participantes, possibilitando uma maior liberdade nas respostas.  

 

Tabela 12: Frequência absoluta e relativa das sugestões para melhorar o programa 

 

Quais são as suas sugestões para melhorar o programa? 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 

Estabelecimento de rotinas e horários para a monitoria 

 

8 

 

30% 

 

Divulgação do programa com veiculação das atividades  

desenvolvidas 

 

 

7 

 

 

26% 

 

Disponibilização de sala específica para a monitoria 

 

6 

 

22% 

 

Criação de um canal de comunicação entre professores, 

monitores e a turma 

 

 

2 

 

         

7% 

 

Aumento do valor da bolsa de monitoria 

 

2 

 

7% 

 

Aumento do quantitativo de bolsas 

 

2 

 

7% 

 

Primeiramente, a maior parcela de respondentes (30%) sugeriu o estabelecimento de 

rotinas e horários para a monitoria. Em seguida, a segunda grande parte dos monitores (26%) 

propôs uma divulgação do programa com a veiculação das atividades desenvolvidas ao longo 

do período. Em terceiro lugar, outra grande parcela de respondentes (22%) indicou como uma 

possível melhoria a disponibilização de sala específica para a monitoria. O restante 

recomendou a criação de um canal de comunicação entre docentes, discentes e o monitor 

(7%), o aumento do valor da bolsa (7%) e o aumento do quantitativo de bolsas 

disponibilizadas (7%).  

Sendo assim, majoritariamente, os alunos almejam uma monitoria mais estruturada 

com rotinas e horários estabelecidos, além de sala específica para atendimento. Outro ponto 

relevante é a divulgação do programa para a comunidade acadêmica, com a exposição dos 

trabalhos desenvolvidos e, consequentemente, a valorização da monitoria na instituição. Neste 

sentido, é possível observar que as fragilidades do programa estão relacionadas às sugestões 

propostas pelos monitores.  
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4.3.2    Entrevista com professores orientadores, docentes que nunca participaram da 

monitoria, coordenadores do curso e gestão do programa. 

 

As entrevistas foram realizadas com 04 professores orientadores do programa em 

2015, sendo 02 de cada unidade de ensino, cujo universo era composto por 09 docentes. Já no 

segmento dos professores que nunca participaram do programa de monitoria, foram 

entrevistados 04 docentes, sendo 02 de cada unidade de ensino, cujo universo era formado por 

13 professores.  

Por fim, foram entrevistados os dois coordenadores do curso de Engenharia de 

Produção, um de cada unidade de ensino – Maracanã e Nova Iguaçu – e a gestão responsável 

pelo programa de monitoria, no caso, a Diretora de Ensino do CEFET/RJ.  

Primeiramente, ao serem questionados sobre a forma de conhecimento do programa 

de monitoria, todos os professores, inclusive aqueles que nunca participaram do programa, 

afirmaram que conheceram o mesmo por meio da coordenação do curso ou do seu 

departamento. A única exceção foi uma professora que nunca participou do programa e 

enfatizou que não conhece o projeto, conforme demonstra a tabela 13. 

 

Tabela 13: Frequência absoluta e relativa do conhecimento sobre o programa de monitoria 

 

Como soube do programa 

de monitoria? 

Professores  

Orientadores 

Docentes que nunca 

participaram 

Frequência 

Absoluta 

Frequência  

Relativa 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 

Pela coordenação do curso/ 

departamento 

 

 

4 

 

 

100% 

 

 

3 

 

 

75% 

 

Não conheço o programa 

 

0 

 

0% 

 

1 

 

25% 

 

A propósito, as docentes que nunca participaram do programa e afirmaram conhecê-

lo foram questionadas por que ainda não atuaram na monitoria. Das 3 docentes, 2 (67%) 

alegaram estar comprometidas com a conclusão de sua qualificação (mestrado e doutorado). 

Já a outra professora (33%) afirmou que nunca houve demanda para a sua disciplina e, por 

isso, nunca pleiteou uma bolsa.  

Essas mesmas docentes foram questionadas sobre o que poderia motivar sua 

participação no programa em 2016. As respostas apresentadas foram: a existência de demanda 



73 

 
de monitoria para a respectiva disciplina, a possibilidade de encontrar monitor com perfil 

adequado e a disponibilidade para a orientação.  

Com relação ao processo de distribuição de bolsas no departamento, foram 

questionados os orientadores, os docentes que nunca participaram do programa e os 

coordenadores do curso. Os resultados estão expostos na tabela 14. 

  

Tabela 14: Frequência absoluta e relativa do processo de distribuição de bolsas 

 

Como é feita a distribuição 

de bolsas em seu 

departamento? 

Professores 

orientadores 

Docentes que nunca 

participaram 

Coordenadores 

Freq.  

Abs. 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Abs. 

Freq. 

 Relativa 

Freq.  

Abs. 

Freq. 

Relativa 

 

Em reunião de colegiado com 

definição de prioridades 

 

 

3 

 

 

75% 

 

 

2 

 

 

50% 

 

 

2 

 

 

100% 

 

Não sei como funciona 

 

1 

 

25% 

 

2 

 

50% 

 

0 

 

0% 

 

É possível constatar que o processo de distribuição de bolsas ocorre nas reuniões de 

colegiado, em que são determinadas as prioridades para o curso em razão do número de bolsas 

ofertadas.  

Entre os professores orientadores, apenas 01 (25%) afirma não ter conhecimento 

sobre o processo de distribuição de bolsas. Vale ressaltar que esse docente é novo na 

instituição, ou seja, é o seu primeiro ano no projeto e o mesmo possui monitor voluntário.  

Enquanto isso, os docentes que nunca participaram do programa estão divididos: metade 

conhece o processo de distribuição e a outra parte não tem ciência do procedimento adotado. 

Por fim, os coordenadores enfatizam que tal processo é legitimado durante as reuniões de 

colegiado.  

Ainda sobre as bolsas de monitoria, no que diz respeito à sua quantidade, cabe 

salientar que os coordenadores de curso consideram que o quantitativo disponibilizado para o 

seu departamento é suficiente. Isso porque há uma dificuldade em selecionar monitores para 

as disciplinas dos últimos períodos uma vez que, em muitos casos, os estudantes nesta etapa 

do curso estão estagiando. Além disso, eles enfatizam que a monitoria voluntária amplia as 

possibilidades de participação para os alunos que já recebem algum tipo de bolsa, seja 

acadêmica ou assistencial. Por outro lado, a gestora do programa reconhece que o quantitativo 

total das bolsas pode melhorar.  
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Outro aspecto relevante é a seleção dos monitores. Os critérios citados pelos 

orientadores foram: coeficiente de rendimento, nota na disciplina, entrevista e análise de 

currículo. A exceção foi um professor que afirmou não ter selecionado seu monitor porque o 

mesmo foi o único interessado na vaga, e desse modo, foram verificados apenas os critérios 

mínimos para o seu ingresso no programa.  

Tal situação ratifica o discurso dos coordenadores com relação à dificuldade em 

selecionar monitores, sobretudo para as disciplinas finais do curso. Inclusive, os mesmos 

afirmam que, apesar de a seleção ser uma tarefa exclusiva do professor responsável pela 

disciplina, eles tentam auxiliar no processo com possíveis indicações e a divulgação da vaga 

para o corpo discente.  

Com relação às atividades desenvolvidas pelo monitor na disciplina, professores 

orientadores e docentes que nunca participaram do programa apontaram quais atividades 

podem ser executadas na monitoria. Os resultados estão descritos na tabela 15.  

Tabela 15: Frequência absoluta e relativa das atividades desenvolvidas pelo monitor na 

disciplina 

 

Quais as atividades desenvolvidas  

pelo monitor na sua disciplina ou 

quais atividades você sugeriria  

se tivesse um monitor? 

 

Professores 

Orientadores 

 

Docentes que nunca 

participaram 

Frequência 

Absoluta 

Frequência  

Relativa 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 

Elaboração de material didático 

para a aula 

 

 

3 

 

 

30% 

 

 

2 

 

 

29% 

 

Pesquisa bibliográfica 

 

2 

 

20% 

 

0 

 

0% 

 

Lista de exercícios 

 

2 

 

20% 

 

1 

 

14% 

 

Aula de reforço/ plantão de dúvidas 

 

2 

 

20% 

 

0 

 

0% 

 

Análise de trabalhos para 

publicação de artigos 

 

 

1 

 

 

10% 

 

 

0 

 

 

0% 

 

Auxílio às atividades 

complementares (estudo de 

caso/debates/seminários) 

 

 

 

0 

 

 

 

0% 

 

 

 

4 

 

 

 

57% 

 

No grupo dos professores orientadores, é possível constatar percentuais próximos 

dentre as alternativas: 30% mencionaram como atividades desenvolvidas por seus monitores a 

elaboração de material didático para a aula, 20% indicaram a pesquisa bibliográfica, 20% 
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apontaram a confecção de lista de exercícios para a turma, outros 20% enfatizaram as aulas de 

reforço ou plantão de dúvidas. Por fim, 10% ressaltaram a análise de trabalhos para a 

publicação de artigos.  

Enquanto isso, no grupo dos docentes que nunca participaram do programa, a maioria 

dos respondentes, o equivalente a 57%, apontou como possíveis atividades as tarefas 

complementares como estudo de caso, debates e seminários. Em seguida, são citadas a 

elaboração de material didático (29%) e a confecção de lista de exercícios (14%).  

Desse modo, pode-se observar que, enquanto os orientadores propõem atividades 

para serem realizadas após o período das aulas, os docentes que nunca participaram do 

programa sugerem, majoritariamente, tarefas complementares que são realizadas durante o 

horário das mesmas. Uma possível razão para essa discrepância pode ser a peculiaridade de 

cada disciplina.   

Já os coordenadores do curso afirmam que o papel do monitor na disciplina deve ser 

de apoio ao processo de ensino e aprendizagem com auxílio aos alunos e, consequentemente, 

de desenvolvimento da prática docente.  

Quanto à gestão do programa, a mesma corrobora a concepção dos coordenadores do 

curso no que se refere ao papel do monitor na disciplina. Além disso, ela enfatiza a influência 

do programa para a melhoria da qualidade do ensino na instituição, inclusive, citando como 

possível impacto a redução dos índices de evasão e retenção.  

Com relação ao acompanhamento do monitor, 50% dos professores orientadores 

afirmam promover encontros semanais, já 25% proporcionam reuniões quinzenais e outros 

25% admitem não existir uma regularidade nos encontros.  

Já os coordenadores do curso afirmam que não há um acompanhamento coletivo do 

trabalho desenvolvido na monitoria em cada disciplina. Inclusive, não há um controle 

sistemático dos efeitos do programa nessas disciplinas como índices de evasão ou repetência. 

Cada professor orientador possui a sua percepção sobre as influências do programa no 

desempenho acadêmico de seus alunos, porém não há o gerenciamento desse processo no 

departamento. 

A respeito desse assunto, a gestora do programa enfatiza que a instituição, mediante 

solicitação da Secretaria de Educação Profissional Tecnológica – SETEC –, formou uma 

comissão interna no segundo semestre de 2015 para analisar os índices de evasão e retenção 

dos cursos do CEFET/RJ. Inclusive, essa comissão proporá um Plano Estratégico Institucional 
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para a permanência e êxito dos estudantes. Tal estudo poderá contribuir para o 

acompanhamento da monitoria nos departamentos. 

Outro aspecto importante do programa de monitoria é a substituição de monitores ao 

longo do ano letivo. De acordo com os professores orientadores e coordenadores do curso, a 

substituição é uma responsabilidade dos docentes responsáveis pela disciplina, porém, em 

muitos casos, o coordenador auxilia esse processo com a indicação de possíveis interessados 

ou a divulgação da vaga no curso. Vale ressaltar que os envolvidos enfatizam a dificuldade em 

substituir monitores das disciplinas dos últimos períodos do curso já que, nessa etapa, grande 

parte dos alunos está estagiando, o que inviabiliza sua participação no programa.  

Ainda a respeito da rotatividade discente no programa, 50% dos professores 

orientadores afirmam que já tiveram que substituir seus monitores porque os mesmos optaram 

por participar de outros programas, tais como: Programa Ciência Sem Fronteiras e estágio 

remunerado. Cabe salientar que os outros 50% dos docentes respondentes, que relatam não 

terem perdido seus monitores para outros programas, são professores principiantes na 

monitoria, ou seja, estão no seu primeiro ano de participação no programa.  

No que se refere ao auxílio do monitor no trabalho docente, tanto os professores 

orientadores quanto os que nunca participaram do programa e os coordenadores do curso 

analisaram tal item. Os resultados estão expostos na tabela 16.  

Tabela 16: Frequência absoluta e relativa do auxílio do monitor no trabalho docente na 

perspectiva de orientadores, docentes que nunca participaram e coordenadores do curso 

 

Você considera que o monitor auxilia o trabalho docente? De 

que forma? 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 

Resolução de exercícios/esclarecimento de dúvidas 

 

5 

 

36% 

 

Otimização das aulas (aproveitamento da carga horária e 

aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem) 

 

 

3 

 

 

21% 

 

Orientação de trabalhos/ desenvolvimento de projetos  

 

3 

 

21% 

 

Produção de material didático 

 

2 

 

14% 

 

Pesquisa bibliográfica 

 

1 

 

7% 

 

A maior parte dos respondentes, o equivalente a 36%, considera que o auxílio do 

monitor ao trabalho docente está relacionado à resolução de exercícios e esclarecimento de 

dúvidas. Enquanto isso, 21% apontam como contribuição a otimização das aulas com o 
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aproveitamento da carga horária e o aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem. 

Outros 21% indicam como colaboração a orientação de trabalhos e desenvolvimento de 

projetos. Já 14% mencionam a produção de material didático para as aulas e, por fim, 7% 

enfatizam como contribuição a pesquisa bibliográfica realizada pelos monitores.  

Neste sentido, é possível afirmar que para grande parte dos respondentes prevalece 

como principal auxílio do monitor a função de esclarecer dúvidas dos alunos assim como 

ajudá-los na resolução de exercícios. Tal resultado ratifica o entendimento de Jesus et al 

(2012) sobre os benefícios do programa de monitoria, inclusive para o corpo docente, que é 

auxiliado em sua prática pelos monitores.  

Quanto às potencialidades do programa de monitoria, professores orientadores, 

coordenadores de curso e gestão analisaram o tema. Os dados estão descritos na tabela 17.  

 

Tabela 17: Frequência absoluta e relativa das potencialidades do programa de monitoria na 

perspectiva de orientadores, coordenadores do curso e gestão 

 

Quais os pontos fortes do programa de monitoria? 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 

Melhoria na qualidade de ensino 

 

4 

 

33% 

 

Desenvolvimento acadêmico do monitor 

 

4 

 

33% 

 

Bolsa de monitoria 

 

2 

 

17% 

 

Auxílio na organização das aulas 

 

1 

 

8% 

 

Organização e divulgação do programa 

 

1 

 

8% 

 

Duas grandes partes dos respondentes, o equivalente a 33% cada, apontaram como 

potencialidade do programa a melhoria na qualidade do ensino e o desenvolvimento 

acadêmico do monitor. O restante apontou como pontos fortes do programa: a bolsa de 

monitoria (17%), o auxílio na organização das aulas (8%) e a organização e divulgação do 

programa (8%). Dessa forma, pode-se observar que a potencialidade do programa, 

majoritariamente, está centrada em seu impacto benéfico tanto para o ensino ofertado quanto 

para o aluno monitor.  

Dessa forma, esse resultado confirma a concepção de Bicalho e Souza (2014) de que 

a aprendizagem engloba diferentes aspectos – pessoal, intelectual e profissional – e ocorre em 

variados espaços além da sala de aula.  
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Por outro lado, as fragilidades do programa de monitoria também foram analisadas 

pelo mesmo grupo: orientadores, coordenadores do curso e gestão, conforme tabela 18.  

Tabela 18: Frequência absoluta e relativa das fragilidades do programa de monitoria na 

perspectiva de orientadores, coordenadores do curso e gestão 

 

Quais os pontos fracos do programa de monitoria? 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 

Valor e quantitativo das bolsas de monitoria 

 

4 

 

27% 

 

Ausência de sala para a monitoria 

 

3 

 

20% 

 

Concorrência com outros programas acadêmicos/estágio 

 

3 

 

20% 

 

Ausência de um acompanhamento da monitoria  

nos departamentos 

 

 

2 

 

 

13% 

 

Impossibilidade de acumular bolsas acadêmica e assistencial 

 

1 

 

7% 

 

Divulgação insuficiente dos horários da monitoria 

 

1 

 

7% 

 

Relatório de avaliação do monitor incompleto 

 

1 

 

7% 

 

A maior parcela dos respondentes, o correspondente a 27%, aponta como fragilidade 

do programa de monitoria o valor e o quantitativo de bolsas disponibilizadas. Em seguida, 

duas grandes parcelas, o equivalente a 20% cada, indicam como pontos fracos a ausência de 

sala específica para a monitoria e a concorrência de outros programas acadêmicos e de 

estágio, que interferem na seleção dos alunos. O restante menciona como vulnerabilidades: a 

ausência de um acompanhamento da monitoria nos departamentos (13%), a impossibilidade 

de acumular bolsas de natureza acadêmica e assistencial (7%), a divulgação insuficiente dos 

horários da monitoria (7%) e o relatório de avaliação do monitor incompleto (7%).  

Com relação ao relatório de avaliação do monitor, 75% dos professores orientadores 

(03 docentes) afirmaram não ter sugestões para melhorar o relatório. Já 25% dos respondentes 

(01 professor) indicaram como melhorias para o documento a inclusão de uma avaliação mais 

ampla, com a participação discente analisando sua experiência no programa. Vale ressaltar 

que, atualmente, o relatório de avaliação é unilateral na medida em que apenas o aluno é 

avaliado por seu professor orientador.  

Assim, para os envolvidos no programa as fragilidades predominantes são a bolsa de 

monitoria – seu valor e quantitativo disponibilizado –, a ausência de salas específicas para o 

atendimento da monitoria e a concorrência com outros programas acadêmicos e o estágio, o 
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que torna o processo de seleção do monitor mais complexo e, em último caso, provoca seu 

desligamento precoce do programa.  

Neste sentido, com o intuito de aperfeiçoar o programa, o mesmo grupo 

(orientadores, coordenadores de curso e gestão) ainda determinou sugestões de melhorias à 

monitoria, conforme demonstra tabela 19.  

Tabela 19: Frequência absoluta e relativa das sugestões de melhorias ao programa de 

monitoria na perspectiva de orientadores, coordenadores do curso e gestão 

Quais são as suas sugestões para melhorar o programa 

de monitoria? 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

 

Disponibilizar sala para a monitoria 

 

5 

 

31% 

 

Aumentar o valor e o número de bolsas 

 

4 

 

25% 

 

Promover evento sobre a monitoria para divulgação dos  

trabalhos desenvolvidos 

 

 

3 

 

 

19% 

 

Promover acompanhamento da monitoria nos departamentos 

 

2 

 

13% 

 

Ampliar a divulgação dos horários da monitoria 

 

1 

 

6% 

 

Permitir o acúmulo de bolsas acadêmica e assistencial 

 

1 

 

6% 

 

Sendo assim, a maior parcela dos respondentes, o equivalente a 31%, sugere como 

principal melhoria ao programa disponibilizar sala específica para a monitoria. Em seguida, 

duas grandes partes dos envolvidos propõem aumentar o valor e o quantitativo de bolsas 

disponibilizadas, o correspondente a 25%, e promover evento sobre a monitoria como forma 

de divulgar os trabalhos desenvolvidos no projeto, o equivalente a 19%. Enquanto isso, o 

restante recomenda promover um acompanhamento da monitoria nos departamentos (13%), 

ampliar a divulgação dos horários da monitoria (6%) e permitir o acúmulo de bolsas de 

natureza acadêmica e assistencial (6%).  

Desse modo, percebe-se que as sugestões apresentadas estão em consonância com as 

fragilidades apontadas pelos consultados anteriormente. Assim, as questões da sala para a 

monitoria, o valor e quantitativo das bolsas e a existência de um evento que possa difundir 

todo o trabalho desenvolvido tornam-se mudanças prioritárias para o aperfeiçoamento do 

programa na instituição.  

Por fim, de acordo com tudo o que foi exposto, o quadro 8 sintetiza os aspectos 

críticos indicados por cada segmento envolvido no programa de monitoria.  
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Aspectos críticos do 

programa 

 

 

Monitores 

 

Orientadores, Docentes que nunca 

participaram do programa, 

Coordenadores de curso e Gestão 

 

 

 

 

Divulgação do 

Programa 

 

- Divulgação das bolsas 

insuficiente e restrita, 

centralizada no docente 

responsável pela 

disciplina; 

 

- Ausência de divulgação 

dos trabalhos 

desenvolvidos à 

comunidade acadêmica. 

 

- Processo de distribuição das bolsas no 

departamento não é amplamente 

conhecido pelo corpo docente;  

 

- Ausência de divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos à comunidade acadêmica. 

 

 

Recursos Físicos e 

Financeiros 

 

- Ausência de sala para 

monitoria e divulgação de 

horários insuficiente. 

 

- Ausência de sala para monitoria; 

 

- Valor e quantitativo das bolsas 

insatisfatórios. 

 

 

 

Prática da monitoria 

 

- Interesse discente pelo 

auxílio do monitor não é 

regular ao longo do 

período. 

 

 

- Ausência de um acompanhamento da 

monitoria (seus efeitos) no departamento. 

 

 

Concorrência com 

outros programas 

acadêmicos e estágio 

 

- A monitoria não é uma 

prioridade de participação 

entre os monitores. 

 

 

- Dificuldades para selecionar e substituir 

monitores sobretudo nas disciplinas dos 

últimos períodos do curso. 

Quadro 8 – Aspectos críticos do programa de monitoria de acordo com os consultados. 

Fonte: elaborado pela autora 
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5 PROPOSTAS PRÁTICAS PARA APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE 

MONITORIA  

 

De acordo com a pesquisa realizada com os stakeholders – monitores, professores 

orientadores, docentes que nunca participaram da monitoria, coordenadores do curso e a 

gestão do programa – foram apontados quatro aspectos críticos da monitoria que atingem 

essencialmente sua qualidade: 1) a divulgação do programa; 2) os recursos físicos e 

financeiros; 3) a prática da monitoria e; 4) a concorrência com outros programas acadêmicos e 

com estágio. Neste sentido, neste capítulo serão apresentadas propostas práticas de melhorias 

para cada aspecto crítico identificado no estudo com o propósito de aprimorar o Programa de 

Monitoria do Ensino Superior do CEFET/RJ. 

 

5.1 DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 

A divulgação do programa foi determinada como uma fragilidade que interfere 

diretamente no desenvolvimento do projeto na instituição. Assim, são considerados frágeis os 

dois processos de divulgação do programa: interno e externo. Interno no sentido de atrair 

novos interessados para participar do programa, sejam alunos ou docentes. E externo como 

forma de apresentação e, até mesmo, prestação de contas do trabalho desenvolvido à 

comunidade acadêmica.  

No segmento discente, a divulgação interna está relacionada à forma de 

conhecimento das bolsas e de apresentação do próprio programa, o que se mostrou um 

processo restrito e centralizado no docente responsável pela disciplina já que esse foi 

indicado, majoritariamente, como o agente divulgador.  

Por isso, uma proposta para melhorar a divulgação interna do programa junto ao 

corpo discente é a aproximação do programa de monitoria com o DCE CEFET/RJ – Diretório 

Central dos Estudantes do CEFET/RJ, órgão de representação dos estudantes da graduação e 

pós-graduação junto à instituição. Essa aproximação pode ser estabelecida com uma reunião 

anual entre a coordenação da monitoria e os membros do DCE, logo após a divulgação do 

edital do programa no site, com o intuito de obter apoio na divulgação do mesmo junto ao 

corpo discente, aproveitando suas redes sociais para compartilhar informações.  

Outra recomendação para aprimorar a divulgação interna entre os alunos é a 

confecção de cartazes de convocação dos estudantes para o programa de monitoria, com 

informações sobre a localização do edital no site da instituição. Esses cartazes podem ser 
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produzidos na gráfica da instituição, sob a responsabilidade da Diretoria de Ensino, 

especificamente, a Coordenação do Programa, que ficará encarregada de distribuí-los assim 

como organizar, previamente, uma reunião com os respectivos gerentes acadêmicos das 

unidades para definição e padronização de locais estratégicos de divulgação dos mesmos, tais 

como: secretaria, biblioteca, quadro de avisos dos departamentos, dentre outros.  

Além disso, mais uma sugestão para solucionar essa fragilidade é a coordenação do 

programa enviar, anualmente, e-mail de divulgação do edital do programa de monitoria aos 

chefes de departamento e aos Gerentes Acadêmicos das unidades de ensino, solicitando sua 

colaboração para a divulgação do mesmo aos corpos discente e docente.   

Já no segmento dos professores (orientadores, professores não participantes, 

coordenadores do curso e gestão) a vulnerabilidade da divulgação interna está relacionada ao 

processo de distribuição de bolsas no departamento uma vez que o mesmo não se revelou 

amplamente conhecido pelo corpo docente.  

Neste sentido, uma proposta de melhoria para esse item é o envio anual de e-mail da 

Coordenação do Programa de Monitoria aos departamentos envolvidos no processo, 

solicitando sua colaboração na divulgação do edital ao seu colegiado e, ao mesmo tempo, 

enfatizando a importância do apoio e participação docente. Além disso, as mensagens também 

podem ser enviadas diretamente para o e-mail institucional dos professores. 

Atualmente, a divulgação do programa ocorre com a publicação do edital no site e 

um aviso sobre o assunto na página da instituição. Vale ressaltar que, a partir de 01/12/2015, 

foi criado mais um canal de comunicação com a monitoria: o e-mail institucional do 

programa, que desde a referida data está em pleno funcionamento, inclusive com a devida 

informação no site do CEFET/RJ, no link Monitoria.  

Assim, mediante divulgação no departamento, espera-se obter apoio, inclusive dos 

professores que não participam da monitoria como compartilhadores da proposta, ampliando a 

divulgação do programa para disciplinas que não são contempladas com bolsa, mas que 

podem ter alunos inscritos com perfil para o projeto.   

Outra recomendação para ampliar a divulgação interna do programa junto ao corpo 

docente é uma apresentação anual do programa de monitoria em um dos auditórios da unidade 

sede – Maracanã, logo após a publicação do edital. Neste caso, a Unidade Maracanã foi 

escolhida por ser a maior unidade em termos de alunos matriculados e docentes lotados 

participantes do projeto. No entanto, esse evento pode ser estendido às demais unidades de 

ensino, desde que avaliadas as devidas demandas. De qualquer forma, uma reunião, no mesmo 
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período, entre a Coordenação do Programa e os gerentes acadêmicos das demais unidades de 

ensino pode ser realizada na Diretoria de Ensino e com o mesmo propósito.  

Sendo assim, no encontro e na reunião, organizados pela Coordenação do Programa e 

a Diretoria de Ensino haverá uma breve exposição da monitoria em que todas as regras 

estabelecidas no edital podem ser detalhadas como forma de dirimir possíveis dúvidas para a 

implementação das bolsas assim como incentivar a participação da comunidade acadêmica. 

No que diz respeito à divulgação externa do programa, uma fragilidade é a ausência 

de divulgação dos trabalhos desenvolvidos ao longo da monitoria. Cada professor responsável 

planeja e indica no termo de compromisso do monitor o plano de atividades de seu aluno ao 

longo do período e, ao final de cada semestre, elabora um relatório de avaliação do mesmo. 

No entanto, o trabalho produzido não é veiculado na instituição, ou seja, fica restrito à turma 

atendida na monitoria.  

 Dessa forma, uma proposta para melhorar a divulgação externa do programa é a 

publicação de todo material de apoio produzido na monitoria – após avaliação do docente 

responsável – no site do CEFET/RJ, especificamente no link Monitoria ou na aba do 

respectivo curso. Com isso, há a intenção de estreitar a relação entre orientador e monitor, 

divulgar o trabalho realizado e disseminar o conhecimento produzido, auxiliando os alunos 

em todo o sistema CEFET/RJ. 

Outra sugestão para aperfeiçoar a divulgação externa da monitoria é a criação e 

promoção da Semana da Monitoria, sob a responsabilidade da Diretoria de Ensino, 

especificamente, a Coordenação do Programa de Monitoria. Esse evento anual sobre o 

programa, que pode ser realizado ao final de cada ano letivo na Unidade Sede, será pautado na 

exposição dos trabalhos desenvolvidos com a intenção de reforçar essa atividade e internalizá-

la como parte da cultura acadêmica da instituição. Inclusive, esse evento pode ser uma 

oportunidade da Coordenação do Programa apresentar e divulgar o edital de monitoria do 

próximo ano. 

 Dessa forma, tal ação estratégica apresenta os seguintes objetivos: valorizar a função 

do monitor – desmistificando seu papel estereotipado estritamente de esclarecimento de 

dúvidas; divulgar o seu trabalho à comunidade; promover a troca de experiências entre os 

alunos das diversas unidades de ensino; dar visibilidade ao programa; proporcionar 

reconhecimento e prestígio aos envolvidos; oportunizar a seleção de futuros monitores e; 

despertar o interesse discente pela monitoria.  
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Além disso, espera-se intensificar experiências complementares ao ensino – 

indicadas como de grande interesse pelos discentes –, que transcendam o momento da sala de 

aula e promovam práticas significativas para uma formação integral de qualidade.    

 

 5.2 RECURSOS FÍSICOS E FINANCEIROS 

Outro tópico apontado pelos stakeholders como uma vulnerabilidade do programa, 

sendo indicado pela maioria dos segmentos (discentes e docentes), está diretamente 

relacionado à sua infraestrutura, ou seja, aos recursos físicos e refere-se à disponibilização de 

sala específica para monitoria, com a divulgação de horários por disciplina no departamento.  

Oficialmente, o programa de monitoria não possui salas para atendimento específico. 

Alguns cursos, por iniciativa e organização próprias, disponibilizam um espaço para a 

monitoria, como o laboratório ou uma sala. No entanto, a maioria dos cursos não possui 

nenhum ambiente específico e, muitas vezes, o atendimento do monitor é realizado nas salas 

de estudo ou na biblioteca – o que não é apropriado uma vez que esses espaços são 

caracterizados pelo estudo individualizado, o que vai de encontro à interação discente exigida 

pela prática da monitoria.  

Em outros casos, o monitor acaba utilizando a própria sala de aula que, 

eventualmente, possa estar disponível naquele horário. Consequentemente, há a constante 

troca de sala e a imprevisibilidade de qual local será ocupado a cada atendimento.  

A propósito, esse problema de disponibilização de salas, já foi apontado no PPI – 

Projeto Pedagógico Institucional do CEFET/RJ. Esse documento, inclusive, estabelece como 

proposta a disponibilização de salas individuais para professores e destaca como política 

institucional o desenvolvimento e manutenção da infraestrutura e do patrimônio (CENTRO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA, 2010b).  

Sendo assim, essa adversidade na infraestrutura perpetua-se há muito tempo, 

adquirindo notoriedade com a expansão do centro em diversas unidades de ensino e a 

significativa ampliação na oferta de cursos. Por isso, estratégias devem ser ponderadas e 

implementadas com o intuito de aprimorar esse cenário.  

Neste sentido, uma proposta para melhorar essa situação é a disponibilização de salas 

para atendimento da monitoria em cada unidade de ensino do CEFET/RJ. Inclusive, esse 

assunto deve ser incluído como pauta de reunião do Conselho de Ensino – CONEN – órgão 

deliberativo de assuntos pertinentes ao ensino, que possui representantes de diversos 

segmentos e unidades de ensino. Além disso, essa problemática da ausência de sala para a 
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monitoria deve ser encaminhada à Direção Geral para que possíveis soluções sejam previstas 

junto ao setor responsável pela infraestrutura institucional.   

No que diz respeito à divulgação dos horários da monitoria, cada departamento é 

responsável pela disseminação das informações ao corpo discente. Não existe um canal de 

comunicação que centralize e veicule os horários de cada departamento das diversas unidades 

de ensino.  

Por isso, uma recomendação para solucionar esse problema é a divulgação dos 

horários de monitoria no site do CEFET/RJ, especificamente no link Monitoria, separados por 

unidade de ensino e curso ou ainda na respectiva aba do curso. 

Ademais, outra proposta para aprimorar a divulgação dos horários da monitoria é a 

disponibilização dessas informações em cada unidade de ensino nos espaços comuns 

utilizados pelo corpo discente, tais como: quadro de avisos dos departamentos, sala de 

monitoria, sala de estudos e mural da biblioteca. Vale ressaltar que esses espaços devem ser 

previamente definidos em reunião entre a Coordenação do Programa e os responsáveis por 

cada unidade a fim de que os locais de divulgação sejam padronizados.  

No que concerne aos recursos financeiros do programa, são ressaltadas por grande 

parte do segmento docente debilidades inerentes à própria bolsa, como o valor pago aos 

bolsistas e o quantitativo disponibilizado no edital por departamento. 

Com relação ao valor das bolsas de monitoria, em comparação às bolsas pagas por 

grande parte das instituições federais de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro, 

conforme mencionado anteriormente no primeiro capítulo, não há uma diferença exorbitante 

entre os valores. Isso porque o valor da bolsa de monitoria do CEFET/RJ corresponde a 

R$350,00, ao passo que, em grande parte das instituições federais do Rio de Janeiro, o valor é 

de R$400,00. Dessa forma, uma proposta de melhoria ao quesito valor da bolsa de monitoria 

é, ao menos, a equiparação do valor da bolsa do CEFET/RJ ao valor pago pelas outras IFES 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Quanto ao quantitativo de bolsas disponibilizado por edital, esse processo possui um 

critério de distribuição entre as diversas unidades e seus respectivos cursos. Anualmente, a 

Coordenação do Programa de Monitoria solicita às unidades o quantitativo de alunos 

matriculados por curso. Assim, uma média de monitor por alunos é feita baseando-se no total 

geral de alunos matriculados no respectivo nível de ensino e o número total de bolsas 

disponibilizadas. Neste sentido, diante de uma média definida de monitor por alunos, a 

distribuição de bolsas no edital é proporcional ao número de alunos matriculados por curso.   
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 Por isso, pode-se afirmar que é necessário um aumento do número de bolsas 

disponibilizadas tendo em vista a significativa ampliação na oferta de cursos do ensino 

superior nas unidades de ensino do CEFET/RJ. De acordo com dados do programa, em 2012 – 

primeiro ano de execução – havia 12 cursos atendidos pelo programa de monitoria, 

distribuídos em 05 unidades de ensino. Em 2015, havia 24 cursos contemplados com bolsa, 

distribuídos em 07 unidades de ensino. Já em 2016, há 29 cursos, distribuídos nas mesmas 

unidades. Assim, todas as unidades de ensino, com exceção de Maria da Graça que não 

oferece cursos de ensino superior, são atendidas pelo projeto.  

Isso significa que, ao longo dos anos, o programa de monitoria apresentou um 

aumento significativo de cursos atendidos, o equivalente a, aproximadamente, 142%. Tal 

cenário provoca impacto direto no número de alunos beneficiados com a monitoria, apesar do 

aumento de 50% no quantitativo de bolsas entre 2012 (60 bolsas) e 2016 (90 bolsas).   

Isso porque a média de monitor por alunos aumentou: em 2013, havia 01 monitor 

para 48 alunos, já em 2016, há 01 monitor para 55 alunos. Inclusive, nas Unidades Maracanã e 

Nova Iguaçu essa média é ainda maior porque, conforme deliberação do Conselho de Ensino, 

os departamentos de disciplinas básicas dessas unidades (Matemática, Física e Ciências 

Aplicadas) têm direito a 1/3 das bolsas designadas para seus cursos. Assim, em 2016, a média 

de monitor por alunos para o ciclo profissional nessas unidades aumentou expressivamente: 

na Unidade Maracanã é de 01 monitor para 90 alunos e em Nova Iguaçu é de 01 monitor para 

82 alunos.  

Dessa forma, uma proposta para melhorar essa situação é a ampliação do número de 

bolsas de monitoria disponibilizadas no edital com o propósito de diminuir a média de 

monitor por alunos matriculados por curso nas diversas unidades de ensino.  

Ainda com relação ao valor e quantitativo das bolsas de monitoria disponibilizadas 

por edital, essas são questões que dependem de aprovação da Direção-Geral, conforme 

recursos orçamentários provenientes da União. Sendo assim, é fundamental que os 

departamentos se organizem com o intuito de enfatizar a importância do programa de 

monitoria para seus cursos e, consequentemente, pleitear, juntamente com a Coordenação do 

Programa de Monitoria e a Diretoria de Ensino, futuras bolsas para o projeto nos órgãos 

deliberativos da instituição.   

Neste sentido, a gestão dos departamentos deve apontar sistematicamente resultados 

da monitoria em cada curso, indicando percentuais de reprovações e média da turma na 

disciplina contemplada com a bolsa de monitoria, associando-os aos índices de evasão do 
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curso. Com isso, espera-se ratificar a influência do programa para o processo de ensino e 

aprendizagem e, ao mesmo tempo, apresentar justificativas para a ampliação do número de 

bolsas e o aumento do valor pago às mesmas.  

Sendo assim, para que tal levantamento de informações ocorra é imprescindível um 

controle regular de cada departamento sobre as bolsas de monitoria disponibilizadas. Por isso, 

outra proposta para aperfeiçoar os recursos financeiros do programa de monitoria é a inclusão 

do tema monitoria na pauta regular das reuniões de departamento a fim de que o mesmo 

organize os dados da monitoria e acompanhe cada disciplina contemplada com bolsa com o 

propósito de produzir indicadores de desempenho dos seus alunos.  

Consequentemente, outra medida para subsidiar a otimização dos recursos 

financeiros do programa é a institucionalização do relatório de gestão anual da monitoria a ser 

produzido por cada departamento/curso participante do projeto e entregue à Coordenação do 

Programa. 

A propósito, o modelo de relatório deve ser padronizado pela própria Coordenação 

do Programa com itens imprescindíveis para uma avaliação sobre o impacto da monitoria no 

respectivo curso. Assim, podem ser especificados no documento elementos relevantes como: 

número de monitores do departamento e suas respectivas disciplinas, número de alunos 

atendidos mensalmente por cada monitor ao longo do programa, percentual de reprovações 

nas disciplinas, nota média da turma na respectiva disciplina contemplada com monitoria e 

índice de evasão do curso no respectivo ano. 

Inclusive, a entrega desse relatório por cada departamento ao final de todo ano letivo 

pode ser incluída como uma exigência no edital do programa e, consequentemente, o não 

cumprimento dessa obrigação deve acarretar a redução do número de bolsas para o respectivo 

departamento no próximo edital.  

Dessa forma, há a intenção de registrar e acompanhar o desenvolvimento da 

monitoria em cada curso. Com isso, torna-se objetivo da Coordenação do Programa apresentar 

evidências que justifiquem a importância e a influência do Programa de Monitoria na 

promoção de um ensino de qualidade e, consequentemente, poder pleitear junto aos órgãos 

deliberativos da instituição constantes melhorias para o programa seja com recursos físicos ou 

financeiros.     
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5.3 PRÁTICA DA MONITORIA 

No que diz respeito à prática da monitoria, no segmento discente foi apontada como 

fragilidade o interesse irregular dos discentes pelo auxílio do monitor, ou seja, foi constatado 

que os alunos só buscam a monitoria em períodos específicos de avaliação.  

Tal situação compromete completamente o desenvolvimento do projeto já que a 

prática de estudo – que deveria fazer parte da rotina acadêmica independentemente de 

possíveis avaliações uma vez que futuros profissionais estão em formação – não é regular ao 

longo do ano. Com isso, a troca de experiência, a busca pelo saber e a construção do 

conhecimento não são, de fato, aproveitadas em sua totalidade.  

Além disso, é possível afirmar que essa procura irregular pelo auxílio dos monitores 

revela que a monitoria ainda não foi internalizada, na verdade, como parte da cultura 

acadêmica, o que exige da instituição medidas para modificar esse cenário educacional.  

Inicialmente, para analisar as particularidades dessa circunstância é necessária a 

implementação de um sistema de registro de atendimento na monitoria. Atualmente, a 

frequência dos monitores é controlada por cada departamento, porém não há na coordenação 

do programa informações quanto ao quantitativo de alunos atendidos mensalmente por cada 

monitor. Por isso, um registro desses atendimentos e, posteriormente, sua estimativa mensal 

ao longo do período de vigência das bolsas é fundamental para investigar a irregularidade na 

procura pela monitoria. Inclusive, esses dados podem subsidiar o próprio departamento em 

seu processo de distribuição de bolsas.  

Sendo assim, esse registro pode ser implementado em cada curso com uma lista de 

presença mensal, padronizada pela Coordenação do Programa, para cada monitor. Dessa 

forma, cada aluno atendido pelo monitor assina a lista diariamente e indica sua matrícula, e ao 

final de cada mês, o professor responsável pelo monitor fica encarregado de compilar os 

dados e produzir uma estimativa mensal de atendimentos de seu monitor. Vale ressaltar que a 

consolidação desses dados ficará sob a responsabilidade do departamento contemplado com as 

respectivas bolsas de monitoria. Inclusive, essas informações de atendimentos serão incluídas 

no relatório de gestão anual da monitoria do respectivo curso a ser entregue ao final de cada 

ano à Coordenação do Programa.   

Outra recomendação que possui interferência direta na procura discente pelo 

atendimento do monitor é a ampliação das formas de divulgação do programa de monitoria, 

atualmente restrita ao site da instituição. Inclusive, essa questão é um aspecto crítico apontado 

pela pesquisa e já foi amplamente discutido em item anterior.  
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Além disso, um procedimento que pode incentivar a participação discente no projeto 

é a implementação da Semana da Monitoria, também já mencionada anteriormente. Isso 

porque a promoção desse evento ocasiona maior visibilidade ao programa de monitoria já que 

torna público todo trabalho desenvolvido à comunidade acadêmica.  

Ainda no que diz respeito à procura discente pelo atendimento do monitor podem ser 

apresentadas como propostas: a disponibilização de todo material produzido na monitoria no 

site do CEFET/RJ, especificamente no link monitoria ou na respectiva aba do curso e a 

disponibilização de sala específica para o atendimento da monitoria em todas as unidades de 

ensino, estratégias já detalhadas em itens anteriores. Essas ações têm o propósito de dar 

visibilidade à monitoria assim como fortalecer sua imagem institucional. 

Além disso, outra sugestão para melhorar a prática da monitoria é a organização de 

espaços virtuais de aprendizagem, aproveitando a atuação do próprio monitor. Isso significa 

que o monitor pode auxiliar o corpo docente na inclusão de atividades complementares que 

possam ser realizadas após o período das aulas em ambientes virtuais também.  

Com relação à fragilidade da prática da monitoria detectada no segmento docente, foi 

constatado que não existe um acompanhamento dos efeitos da monitoria nas diversas 

disciplinas contempladas com bolsa no departamento. Cada professor orientador tem a sua 

percepção sobre os efeitos do programa em sua turma, inclusive todos os entrevistados 

enfatizaram os resultados positivos do programa para a formação de seus alunos. Entretanto, 

não há no departamento um acompanhamento coletivo do produto da monitoria para o curso.  

Com isso, há trabalhos isolados por disciplina quando, na verdade, o 

compartilhamento e gerenciamento das informações entre os docentes das diferentes 

disciplinas poderiam otimizar o processo de implementação das bolsas e sobretudo 

potencializar os benefícios da monitoria para o curso. 

Dessa forma, as propostas para aperfeiçoar a prática da monitoria junto ao segmento 

docente são: 1) a inclusão do tema monitoria na pauta regular das reuniões de colegiado dos 

departamentos, não só no período de distribuição das bolsas, mas como assunto recorrente 

com o propósito de divulgar e gerenciar o trabalho desenvolvido pelo grupo ao longo do ano;  

2) a produção de relatórios de gestão anuais da monitoria pelos departamentos responsáveis 

sobre o desenvolvimento da monitoria em cada disciplina contemplada com bolsa, indicando 

percentual de reprovações e média da turma com o objetivo de gerenciar os dados e subsidiar 

a produção de uma lista de prioridades futuras das disciplinas para a monitoria. Inclusive, 

essas estratégias já foram explicitadas detalhadamente em itens anteriores. 
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5.4 CONCORRÊNCIA COM OUTROS PROGRAMAS ACADÊMICOS E ESTÁGIO 

REMUNERADO 

Na pesquisa realizada com o segmento discente, a concorrência com outros 

programas acadêmicos foi constatada quando a monitoria foi indicada em 3º lugar numa 

ordem de preferência de participação discente nos programas acadêmicos oferecidos pelo 

CEFET/RJ, cuja escala era de 1 a 5. Assim, os programas apontados como prioridades para os 

alunos são o Programa Ciência Sem Fronteiras e o Programa de Iniciação Científica, que 

foram selecionados em primeiro e segundo lugar, respectivamente. 

Dessa forma, toda proposta para minimizar os efeitos dessa concorrência precisa 

enfatizar a importância do programa de monitoria para a formação acadêmica do aluno. Por 

isso, a primeira sugestão é aperfeiçoar o sistema de reconhecimento e legitimação de 

participação no programa. Atualmente, o monitor recebe uma declaração de participação no 

programa, emitida pela Diretoria de Ensino, quando solicitada à Coordenação do Programa.  

Então, a recomendação de melhoria é valorizar a participação na monitoria incluindo 

essa experiência no histórico escolar do aluno, ou seja, registrando sua atuação como 

atividade complementar curricular. Para isso, a Coordenação do Programa precisa enviar 

anualmente, ao final de cada programa, uma lista de alunos participantes ao DERAC – 

Departamento de Registros Acadêmicos – na Unidade Maracanã, e às demais secretarias das 

respectivas unidades de ensino para que a atividade na monitoria seja incluída no histórico 

escolar dos estudantes.  

Outra proposta de valorização do projeto é o aproveitamento da participação na 

monitoria como critério de pontuação no processo seletivo para o ingresso nos programas de 

Pós-graduação no CEFET/RJ. Para que isso aconteça é fundamental uma reunião entre as 

diretorias envolvidas – Diretoria de Ensino e Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação – com o 

propósito de analisar a possibilidade de tal sugestão ser incluída nos editais e processos 

seletivos dos programas de Pós-Graduação.  

Assim, essas propostas podem engrandecer o programa de monitoria diante de outros 

programas uma vez que têm a intenção de torná-lo um diferencial para a formação discente, 

apresentando contribuições significativas de estímulo à permanência e aperfeiçoamento 

acadêmicos.  

Já no segmento docente, além da concorrência de outros programas acadêmicos, o 

estágio remunerado foi indicado como elemento convergente da monitoria na seleção de 

alunos, sobretudo nas disciplinas dos últimos períodos do curso.  
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Esse fato interfere não só no processo de seleção do monitor, mas também na 

continuidade do bolsista no programa até o período final de vigência das bolsas, o que 

provoca uma interrupção improdutiva no ciclo de aprendizagem. Além disso, dificulta a 

substituição do aluno, podendo, numa hipótese extrema, ocasionar a perda da bolsa para a 

respectiva disciplina e até mesmo para o departamento.  

Isso ocorre porque, de acordo com o edital do programa de monitoria do CEFET/RJ, 

a bolsa de monitoria não pode ser acumulada com emprego ou atividade remunerada assim 

como qualquer tipo de bolsa, seja de natureza acadêmica e/ou assistencial.  

A propósito, essa proibição de acúmulo de bolsas de natureza acadêmica e 

assistencial é determinada pelo Decreto 7.416, de 30 de dezembro de 2010, que regulamenta a 

concessão de bolsas para o desenvolvimento de atividades de ensino e extensão universitária. 

De acordo com o decreto, em seu artigo 3º, os alunos que se candidatam à bolsa de 

permanência – caracterizada por garantir o acesso e permanência de estudantes em condições 

de vulnerabilidade social e econômica – não podem receber qualquer outro tipo de bolsa que 

seja paga por programas oficiais (BRASIL, 2010c).    

Dessa forma, os alunos envolvidos no Programa de Auxílio Estudantil do CEFET/RJ 

não podem se candidatar a bolsista do programa de monitoria, já que essa dupla participação 

configuraria o acúmulo indevido de bolsas.   

Neste sentido, este decreto torna-se excludente e estigmatiza o aluno que está numa 

situação economicamente desfavorecida já que impede o mesmo de participar como bolsista 

de programas acadêmicos que possam enriquecer sua formação. Assim, ao invés de promover 

a inclusão e permanência desses alunos com sua participação em programas institucionais, tal 

legislação reforça a segregação desses alunos em condições de vulnerabilidade econômica, 

descartando a possibilidade de enriquecimento acadêmico com experiências complementares 

ao ensino.  

Dessa forma, esse assunto é também um aspecto crítico que interfere na seleção de 

monitores para o programa e, por isso, precisa ser discutido na comunidade acadêmica para 

que possíveis proposições sejam submetidas aos órgãos legislativos competentes. 

Outro aspecto que pode influenciar no processo de seleção dos monitores, e até 

mesmo em sua divulgação, é o período de seleção dos bolsistas no departamento. Isso porque, 

de acordo com o edital do programa, cada departamento é responsável pela seleção de seus 

monitores e, em virtude disso, os professores realizam, individualmente e, em momentos 

variados, a seleção de seus orientandos. Por isso, a sugestão de melhoria é a padronização do 
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período de seleção das bolsas no departamento com a prévia fixação de datas, o que pode 

facilitar esse processo assim como melhorar a divulgação do programa junto à comunidade 

acadêmica.      

Ainda com relação a esse último aspecto crítico da monitoria, pode-se afirmar que 

essa concorrência de outros programas acadêmicos e do estágio remunerado é a fragilidade do 

programa de monitoria de maior complexidade. Isso porque envolve a motivação humana, um 

elemento importante que influencia o comportamento dos indivíduos, sendo, porém, 

caracterizada como um processo completamente subjetivo.  

Desse modo, a experiência de estudar no exterior com financiamento do Governo 

Federal ou a possibilidade de estagiar numa grande empresa com uma satisfatória 

contraprestação pecuniária – sendo, muitas vezes, essa quantia muito superior ao valor da 

bolsa – e a expectativa de ser rapidamente inserido no mercado de trabalho são atrativos 

incontestáveis para os jovens formandos.   

Por outro lado, a atual conjuntura econômica do país – com a iminente redução nas 

contratações de estágio e emprego – e a suspensão, no final de 2015, do Programa Ciência 

Sem Fronteiras pelo Governo Federal, podem beneficiar o programa de monitoria e afetar 

diretamente a participação discente no projeto, aumentando o interesse em disputar as bolsas 

ofertadas. Assim, a mudança no cenário nacional pode, num futuro próximo, interferir no 

processo de seleção da monitoria. 

De qualquer forma, as medidas que podem ser tomadas com o propósito de 

minimizar o impacto dessas concorrências são a proposição de melhorias constantes ao 

programa, de forma a reforçar sua valorização junto à comunidade acadêmica do CEFET/RJ. 

Neste sentido, outras propostas para tentar diminuir a concorrência dos programas 

acadêmicos e do estágio remunerado são: a ampliação da divulgação do programa junto à 

comunidade acadêmica e a promoção de evento anual de divulgação do trabalho desenvolvido 

no programa de monitoria. Inclusive, essas sugestões já foram detalhadamente explicitadas em 

itens anteriores.  

Dessa forma, diante de todas as propostas de melhorias apresentadas para os aspectos 

críticos apontados na pesquisa, pode-se constatar um efeito em cadeia neste processo, ou seja, 

o aperfeiçoamento de cada elemento tem influência direta no desempenho dos outros.  

Logo, os recursos físicos e financeiros adequados subsidiam a prática regular e eficaz 

da monitoria, essa por sua vez, quando internalizada como parte da cultura acadêmica 

institucional, promove uma divulgação do programa mais ampla e transparente. E todos esses 
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aspectos contribuem para minimizar os efeitos da concorrência com outros programas e com o 

estágio remunerado uma vez que corroboram para um programa de monitoria mais eficiente 

quanto à aplicação de recursos públicos e mais atrativo para seus envolvidos. 

Sendo assim, de acordo com todas as propostas apresentadas para minimizar os 

aspectos críticos da monitoria, espera-se aperfeiçoar o programa e, consequentemente, 

potencializar o processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para uma formação 

acadêmica integral, significativa e de excelência para os alunos do CEFET/RJ.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Diante de toda análise sobre o programa de monitoria no Ensino Superior, é possível 

dizer que, para a maioria dos alunos consultados, o programa contribui para a sua formação 

acadêmica uma vez que o mesmo se caracteriza como uma atividade complementar ao ensino 

que proporciona a consolidação dos conteúdos e a aprendizagem sobre a prática docente. 

Além disso, na percepção de grande parte dos discentes, o programa é capaz de exercer 

alguma influência em sua motivação para o desempenho em seu curso.  

Com relação ao trabalho docente, a contribuição do programa está diretamente 

relacionada à otimização das aulas, com o aproveitamento da carga horária e o 

aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem. Portanto, na percepção docente, a 

monitoria é compreendida como um apoio ao processo pedagógico que auxilia os alunos e, 

consequentemente, influencia na melhoria da qualidade do ensino ofertado, contribuindo para 

a redução dos índices de evasão e retenção dos cursos.  

 Neste sentido, pode-se constatar como potencialidades do programa o 

desenvolvimento acadêmico do monitor e a aprendizagem sobre a prática docente. Por outro 

lado, as fragilidades do programa apontadas no estudo estão relacionadas a quatro aspectos 

críticos, que são: divulgação do programa; recursos físicos e financeiros; prática da monitoria 

e concorrência com outros programas acadêmicos e com estágio.  

A vulnerabilidade da divulgação do programa refere-se aos processos internos e 

externos. A perspectiva interna está relacionada à divulgação do programa aos segmentos 

discente e docente quanto à disponibilização das bolsas no departamento. Já a dimensão 

externa está vinculada à ausência de divulgação dos trabalhos desenvolvidos na monitoria à 

comunidade acadêmica.  

Quanto às debilidades dos recursos físicos e financeiros, os aspectos envolvidos são a 

ausência de sala específica para atendimento da monitoria bem como a insuficiente divulgação 

de seus horários e os insatisfatórios valores e quantitativos de bolsas disponibilizadas.  

Com relação à fragilidade na prática da monitoria, os elementos relacionados são: a 

irregularidade do interesse discente pelo atendimento do monitor – que revela que o programa 

ainda não foi internalizado como parte da cultura institucional – e a ausência de um 

acompanhamento sistemático da monitoria e seus efeitos no departamento. 
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Por fim, no que diz respeito à vulnerabilidade da concorrência com outros programas 

acadêmicos e com o estágio remunerado, a monitoria não é uma prioridade de participação 

entre os monitores. Consequentemente, o departamento encontra dificuldades para selecionar 

e substituir seus monitores sobretudo nas disciplinas dos últimos períodos do curso, momento 

em que a maioria dos estudantes está envolvida com atividades de estágio remunerado. 

Diante de todas as fragilidades identificadas, as principais ações estratégicas 

propostas para melhorar o programa são: promover uma maior divulgação do programa com 

veiculação das atividades desenvolvidas; disponibilizar sala específica para atendimento na 

monitoria; promover evento anual sobre o programa de monitoria; acompanhar os efeitos da 

monitoria nos departamentos; aumentar o valor e quantitativo das bolsas; entre outras. 

Desse modo, de acordo com tudo o que foi exposto, pode-se afirmar que esse 

trabalho analisou e propôs melhorias ao Programa de Monitoria do Ensino Superior do 

CEFET/RJ e, com isso, teve seu objetivo alcançado. Cabe enfatizar que esta dissertação 

apresenta resultados importantes sobre o tema monitoria no ensino superior, no entanto, é 

relevante destacar que esses resultados são preliminares e, por isso, não esgotam toda análise 

necessária sobre o assunto.  

Neste sentido, é possível salientar como limitações desse estudo: a pesquisa foi 

realizada apenas com monitores participantes do programa em 2014 e 2015 e de um único 

curso do ensino superior. Além disso, este trabalho não considerou os monitores das 

disciplinas do ciclo básico do curso de Engenharia de Produção.  

Por fim, como recomendações para estudos futuros são indicadas as seguintes 

propostas: ampliar o quantitativo de monitores pesquisados, incluindo os egressos desde o 

primeiro ano de execução do programa de monitoria; analisar a percepção dos alunos que 

recebem o atendimento dos monitores; pesquisar os monitores das disciplinas do ciclo básico 

a fim de promover análises sobre possíveis semelhanças e discrepâncias entre os monitores do 

ciclo básico e profissional e; estudar outros programas de monitoria de outras instituições 

federais de ensino superior que sejam referência no tema com o intuito de elaborar possíveis 

comparações desses programas com o programa de monitoria do CEFET/RJ.   
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APÊNDICE A – Questionário Monitores 2015 e 2014 

Prezado(a) aluno(a), 

Este questionário faz parte de minha pesquisa de dissertação de mestrado e tem como objetivo o levantamento de 

informações sobre o Programa de Monitoria do CEFET/RJ para a apresentação de estratégias de melhorias em 

sua gestão. As questões de múltipla escolha estão devidamente especificadas em seu enunciado quantas respostas 

podem apresentar dentre as alternativas.  

Sua colaboração é muito importante para a pesquisa. Sua identidade não será revelada.  

Muito obrigada! 

Danila Amato. 

1- Como soube da disponibilidade da bolsa 

de monitoria ao qual está/esteve vinculado 

ou da monitoria voluntária? (marque no 

máximo duas alternativas) 

(  ) por meio dos colegas; 

( ) por meio do professor responsável  da 

disciplina; 

( ) pelo departamento de Engenharia de 

Produção; 

( ) pelo edital  do  programa  de  monitoria 

divulgado no site do CEFET/RJ; 

(  ) Outro. Especifique:________________ 

2- Por que decidiu participar do programa 

de monitoria? (marque no máximo duas 

alternativas) 

(  ) por ter um bom conhecimento sobre a 

disciplina e poder colaborar com os 

colegas; 

(  ) por ter um bom relacionamento com o 

professor orientador; 

(  ) por ter interesse na prática docente; 

( ) por ter interesse em exercer uma 

atividade extraclasse; 

(  ) por ter pagamento de bolsa. 

( ) por outro motivo.  

Especifique:________________________ 

 

3- Qual foi o método de avaliação utilizado 

pelo professor ou departamento para 

selecioná-lo como monitor? (marque 

quantas alternativas forem necessárias) 

(  ) prova e/ou entrevista; 

(  )nota obtida na disciplina em questão; 

(  ) análise de perfil e/ou currículo;  

(  ) não houve seleção porque fui o único 

interessado na monitoria desta disciplina; 

(  ) outro. Especifique: ________________ 

4- Quais as atividades mais importantes 

que você desenvolve/desenvolveu na 

monitoria: (marque no máximo duas 

alternativas) 

( ) esclarecimento de dúvidas aos alunos; 

( ) auxílio ao professor na confecção de 

material didático como apostilas e caderno 

de exercícios; 

( ) auxílio ao professor no planejamento 

das aulas; 

( ) auxílio ao professor durante as aulas 

com apresentações ou aplicação de 

atividades complementares; 

(  ) Outra. Especifique:________________ 

5- O que o Programa de Monitoria poderia 

oferecer/poderia ter oferecido para 

melhorar o seu trabalho como monitor? 

(marque no máximo duas alternativas) 

(  ) Uma sala específica para a monitoria; 

(  ) Disponibilização de recursos 

multimídia; 
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( ) Fixação de horários da monitoria por 

turnos; 

(  ) Maior divulgação da monitoria; 

(  ) Outros. Especifique: _______________ 

6- Você acha que o principal interesse dos 

alunos pela monitoria é/ era:  

(  ) regular ao longo do período letivo; 

(  ) somente em períodos de prova; 

(  ) somente para conteúdos específicos; 

(  ) Outros. Especifique:_______________ 

7- Você já participou de outros programas 

no CEFET/RJ como Programa de Iniciação 

Científica, Programa de Extensão, 

Programa Ciência Sem Fronteiras ou 

Programa Jovens Talentos para a Ciência? 

(  ) Sim;     (  ) Não. 

7a- Em caso positivo, qual? ___________ 

7b- Em caso negativo, tem interesse em 

participar de algum desses programas 

futuramente?  

(  ) Sim;     (  ) Não. 

Em caso positivo, qual?_______________ 

8- Se você pudesse escolher, qual seria a 

sua ordem de preferência de participação 

nos programas acadêmicos abaixo? 

Numere sua ordem de preferência numa 

escala de 1 a 5, em que 1 é a prioridade 

máxima e 5 a prioridade mínima.  

(  ) Programa de Monitoria; 

(  ) Programa de Iniciação Científica; 

(  ) Programa de Extensão; 

(  ) Programa Ciência Sem Fronteiras; 

( ) Programa Jovens Talentos para a 

Ciência. 

9- Você considera que sua participação no 

programa de monitoria 

influencia/influenciou em sua motivação 

no curso de Engenharia de Produção, 

como?1 

(  ) muito; 

(  ) razoavelmente; 

(  ) pouco; 

(  ) em nada. 

 

10- Quais são/foram as contribuições que o 

programa de monitoria 

proporciona/proporcionou à sua formação? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

11- Quais são os pontos fortes e os pontos 

fracos do programa de monitoria? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

12 – Quais são as suas sugestões para 

melhorar o programa de monitoria? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

                            
1 Pergunta adaptada de GUIMARÃES (2012). 
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APÊNDICE B – Entrevista com docentes orientadores 

 

ENTREVISTA: DOCENTES ORIENTADORES 

 

1- Como soube do programa de monitoria? 

2- Como é o processo de distribuição de bolsas de monitoria no seu departamento?  

3- Como é feita a seleção do monitor? Existe alguma dificuldade para selecionar o monitor? 

4- Quais são as atividades desenvolvidas pelo monitor em sua(s) disciplina(s)? 

5- Como é feito o acompanhamento do monitor? Há encontros regulares entre professor e 

monitor? Se sim, qual a frequência? 

6- Quando existe a necessidade de substituição de monitor, qual é o procedimento? O 

departamento controla de alguma forma a substituição ou essa é uma responsabilidade 

exclusiva do professor orientador? 

7- Você já “perdeu” algum monitor para outro tipo de programa ou para estágio? Se sim, para 

qual? 

8- Quanto ao relatório de avaliação do monitor, teria alguma sugestão para melhorá-lo? 

9- Você considera que a monitoria auxilia o seu trabalho como professor? De que forma? 

10- Quais os pontos fortes do programa de monitoria?  

11- Quais os pontos fracos do programa de monitoria? 

12- Quais as suas sugestões para melhorar o programa de monitoria? 
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APÊNDICE C – Entrevista com docentes não participantes do programa 

 

ENTREVISTA: DOCENTES NÃO PARTICIPANTES DO PROGRAMA 

 

1- Você conhece o programa de monitoria do CEFET/RJ? Em caso positivo, por que nunca 

participou do programa como professor orientador? 

2- O que motivaria a sua participação no próximo programa em 2016?  

3- Como é feita a distribuição de bolsas de monitoria em seu departamento? Existe alguma 

divulgação para o corpo docente das bolsas disponibilizadas no edital anualmente? 

4- Você acredita que um monitor poderia auxiliar o seu trabalho como docente? De que 

forma? 

5- Quais atividades você sugeriria se tivesse um monitor para a sua disciplina? 
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APÊNDICE D – Entrevista com coordenadores do curso 

 

ENTREVISTA: COORDENADORES DO CURSO 

 

1- Você considera o quantitativo de bolsas disponibilizado para o seu departamento 

suficiente? 

2- Como é feita a distribuição de bolsas no departamento?  

3- O departamento interfere na seleção dos monitores para cada disciplina ou essa é uma 

responsabilidade exclusiva do professor orientador? 

4- Em sua opinião, qual deve ser o papel do monitor na disciplina? 

5- O departamento acompanha de alguma forma o trabalho de monitoria em cada disciplina 

contemplada com bolsa?  

6- Qual o impacto da monitoria nessas disciplinas? É possível constatar alguma influência no 

desempenho acadêmico dos alunos? Existe algum acompanhamento dessas disciplinas como 

controle de evasão ou índices de repetência? 

7- Quando existe a necessidade de substituição de monitor, qual é o procedimento? O 

departamento controla de alguma forma a substituição ou essa é uma responsabilidade 

exclusiva do professor orientador? 

8- Você considera que a monitoria auxilia o trabalho do professor? De que forma? 

9- Quais os pontos fortes da monitoria para o seu departamento?  

10- Quais os pontos fracos da monitoria para o seu departamento? 

11- Quais são as sugestões do departamento para melhorar o programa de monitoria?  
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APÊNDICE E – Entrevista com a gestão 

 

ENTREVISTA COM A GESTÃO 

 

1- De uma forma geral, o quantitativo de bolsas disponibilizado é suficiente? 

2- Em sua opinião, de que forma a monitoria pode influenciar na qualidade do ensino ofertado 

pelo CEFET/RJ? 

3- Qual o impacto do programa de monitoria para o Ensino Superior do CEFET/RJ?  

4- Existe algum acompanhamento sobre os índices de evasão e repetência após a 

implementação do programa de monitoria em 2012? 

5- Quais os pontos fracos do programa de monitoria? 

6- Quais os pontos fortes do programa de monitoria? 

7- Quais as suas sugestões para melhorar o programa de monitoria?  

 

 
 
 


