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Introdução:  A  atividade  de  monitoria  é  uma  modalidade  de
ensino-aprendizagem  que  contribui  como  um  todo  para  a  universidade,  pois
consegue reforçar os assuntos estudados em sala, e aos alunos mais experientes
permite uma vivência pedagógica. Essa atividade de apoio pedagógico ocorre em
horários alternativos para solucionar dificuldades em relação à matéria. O módulo
de  Cinemática  Muscular  (CM)  2  apresenta  grande  carga  horária,  pois  tem  como
objetivo dar continuidade ao conteúdo de CM1, ensinando técnicas utilizadas para
avaliação e tratamento das disfunções do movimento. Portanto devido à natureza
preparatória do módulo para as clínicas fisioterapêuticas acontecem tanto provas
teóricas  como  práticas.  Objetivo:  Analisar  se  houve  diferença  no  desempenho
acadêmico  dos  alunos  que  frequentavam  as  monitorias  no  Módulo  de  CM  2  em
2016. Métodos: Foi realizado um estudo transversal no período de Março a Julho de
2016, comparando as notas obtidas nas provas teóricas e práticas dos 32 alunos
do módulo, dividindo-os em ausentes ou assíduos nas monitorias. Os dados foram
analisados  no  programa  SPPS  com  estatística  descritiva  e  análise  de  frequência.
Para  comparar  as  notas  das  8  provas  entre  os  indivíduos  assíduos  e  ausentes,
utilizou-se  o  teste  t  independente.  Resultados:  Foram  realizadas  13  monitorias
durante o semestre, de acordo com a média de presença da turma nas monitorias
(6,38) adotou-se que o aluno seria considerado assíduo a partir de 6 presenças (19
alunos,  59,4%)  e  abaixo  disso,  como  ausente  (13  alunos,  40,6%).  Em  todas  as
provas  os  alunos  Assíduos  obtiveram  notas  maiores,  entretanto,  a  diferença  na
segunda prova teórica e prática não foi estatisticamente significante, mas sabe-se
que  essa  prova  apresenta  um  conteúdo  reduzido  e  há  um  trabalho  que  compõe
parte da nota. Conclusão: Uma monitoria semanal para rever os assuntos teóricos
e práticos parece beneficiar o desempenho acadêmico dos alunos assíduos.
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