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DADOS DO COORDENADOR/ORIENTADOR DO PROJETO 

 

 NOME: Márcia Regina Holanda da Cunha      RG: 1914276 SSP PB 

 RAMAL: 3335.7882     CELULAR: 99717 0587                                           E-

MAIL:  cunha.mrh@gmail.com / marcia.cunha@ufes.br 

 LOTAÇÃO: Departamento de Desportos       CARGO: Professor DE 

DADOS DA(S) DISCIPLINA(S) 

DISCIPLINA PARA A QUAL É PLEITEADA BOLSA DE MONITORIA PAEPE I : Corpo, 

movimento e conhecimentos biológicos (DES 05073) 

CURSO PARA O QUAL É OFERTADA: Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) 

PERÍODO DA GRADE DO CURSO AO QUAL ELA PERTENCE: 10 período 

SE A DISCIPLINA É OBRIGATÓRIA OU OPTATIVA: Obrigatória 

VAGAS OFERECIDAS NO PERÍODO ATUAL: 50 vagas 

QUANTIDADE DE VAGAS PREENCHIDAS NOS ÚLTIMOS 2 PERÍODOS LETIVOS EM QUE A 

DISCIPLINA FOI OFERTADA (INFORMAÇÃO OPCIONAL): 40 vagas 
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1. TÍTULO DO PROJETO: Aprofundando os conhecimentos sobre a biologia 

celular e Histologia na Educação Física 

 

2. NÚMERO DE BOLSAS PRETENDIDAS: 02 bolsas.  

 

3. PERFIL DESEJADO DO ESTUDANTE E HORÁRIO DE ATUAÇÃO 

Para que haja um melhor andamento da monitoria em Biologia Celular, o 

candidato à bolsa deverá ter tido aproveitamento bom da disciplina (nota 

superior à 8,0) quando em curso, mostrar interesse em promover atividade com 

os alunos em período contra-turno, de forma à aprofundar o conteúdo 

disciplina. Deve possuir 20 horas/semanais no contratempo de seu horário de 

aula para dedicar-se à monitoria. A disciplina é ministrada nos horários (tercas-

feiras  - 09:20 às 10 h e 18:30 às 22h)  

 

4. JUSTIFICATIVA: A disciplina de Corpo, Movimento e Conhecimentos 

Biológicos (CMCB) têm sua importância na estrutura básica do processo de 

formação àqueles que estão em formação nos cursos de Educação Física. A 

estrutura celular alicerça todo o conhecimento biológico, uma vez que é a 

célula a unidade fundamental, morfológica e funcional dos seres vivos. É uma 

disciplina baseada em aulas teóricas acompanhadas de conteúdo prático, 

estruturado para ser aplicado de forma concomitante às aulas teóricas. É 

oferecida aos alunos dos primeiros semestres, os que acabaram de ingressar 

no curso de Educação Física, ela fundamenta conteúdos para o conjunto de 

outras disciplinas básicas (fisiologia, bioquímica, anatomia, nutrição) integradas 

em um mundo fascinante de novas descobertas, microscópicas. Deste modo, 

consideramos a monitoria uma prática que proporcionará ao aluno (discente) o 

exercício e vivência da prática pedagógica em Biologia Celular aplicados à 

Educação Física, ampliando e facilitando a interação entre estudantes e a 

vivência do conteúdo proposto para a disciplina, principalmente nesse período 

especial de ensino remoto.  

 

5. OBJETIVOS:  



❖ Contribuir para a melhoria e compreensão do processo de ensino-

aprendizado na graduação em Educação Física (licenciatura e 

bacharelado); 

❖ Desenvolver o hábito do estudo dirigido e em grupo, com a coordenação 

de alunos mais graduados: alunos-monitores, despertando nos 

monitores o interesse e a vocação para a carreira docente; 

❖ Analisar as técnicas de metodologias ativas desenvolvidas para novas 

aulas em Biologia Celular promovendo renovação daquelas empregadas 

nas disciplinas, tornando o conteúdo prático mais alinhado ao conteúdo 

teórico. 

 

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA:  

❖ Auxiliar os alunos na solução de dúvidas surgidas durante o processo de 

estudo individual e na solução dos guias de estudo; 

❖ Coordenar atividades de estudo em grupo com os estudantes da 

disciplina; 

❖ Auxiliar o professor com as sugestões dos estudantes para a melhoria 

das práticas de ensino, no contexto do projeto político pedagógico do 

curso atendido pela disciplina; 

❖ Participar no desenvolvimento ou adaptação de novas metodologias 

ativas em Biologia Celular. 

❖ Participar da elaboração e da execução das aulas da disciplina de 

CMCB nos cursos de Licenciatura e Bacharelado. 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS: promover a melhoria no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos da disciplina por meio da participação dos monitores em 

ações não-presenciais (Gsuite/UFES). Incentivar os monitores a realizar atividades 

voltadas para o processo de ensino-aprendizagem de Biologia Celular. a serem 

utilizadas durante as aulas da disciplina de CMCB e em momentos assíncronos, nos 

cursos de Licenciatura e Bacharelado. 

 

8. FORMA DE ACOMPANHAMENTO PELO PROFESSOR ORIENTADOR: A 

avaliação das atividades deste projeto será realizada por meio de reuniões semanais 

envolvendo a participação do orientador e do monitor. Nestas reuniões virtuais, 



serão abordadas questões relacionadas com o diagnóstico dos eventuais problemas 

encontrados durante a execução das atividades previstas, bem como a proposição 

de soluções, verificar o cumprimento das atividades propostas, cabendo a revisão 

e/ou a proposição de novas atividades e dependendo do andamento do projeto, 

reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo professor a fim de promover a 

solução aos problemas diagnosticados. 

 

 

 

Vitória, 07 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________________________________ 

Profa. Dra. Márcia Regina Holanda da Cunha 

 


