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INTRODUÇÃO

A monitoria de Desenho Geométrico e 
Geometria Descritiva atende três turmas com 
alunos de bacharelado dos cursos de Design 
Industrial e Design Gráfico, além de alunos de 
outros cursos que venham a se matricular 
nestas disciplinas.

Ministradas pelos mesmos professores, a 
matéria de Desenho Geométrico occore no 
primeiro semestre e Geometria Descritiva no 
segundo, sendo as duas *ajudadas* pela 
mesma bolsista.

O auxílio aos alunos é feito através da 
disponibilização para tirar dúvidas, quando 
possível em sala junto ao professor, mas 
principalmente no período da tarde fora do 
horário de aula.

OBJETIVO GERAL

O programa de monitoria tem o objetivo de 
auxiliar os alunos no desenvolvimento das 
disciplinas de Desenho Geométrico e 
Geometria Descritiva sob a perspectiva de 
alguém que já cursou as matérias. Matérias 
estas que promovem a capacitação 
para perceber como as formas se 
relacionam, desenvolvendo a habilidade de 
visualizar, prever e gerar ideias.

As monitorias são requisitadas pelos próprios 
alunos e realizada em salas do bloco 
amarelo. Nelas são refeitos exercícios 
passados pelos professores em sala e 
também esclarecimento de qualquer dúvida 
que possa haver em relação ao assunto, 
tentando proporcionar um ambiente 
produtivo fora do horário de aula.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Tanto dentro da disciplina de Desenho Geométrico 
quando Geometria Descritiva, há diversas formas 
de absorver o conteúdo e empregá-lo, as 
monitorias oferecem um espaço para cada aluno 
desenvolver da melhor maneira possível seu 
entendimento das matérias.

Além dos horários disponíveis em sala, há o auxílio 
através de um grupo do Facebook, onde ocorre o 
compartilhamento de resoluções de exercícios, 
resumos e outros conteúdos relacionados à 
disciplina.

Especificamente em Desenho Geométrico, no 
primeiro semestre, houve assistência aos alunos e 
professor em sala de aula.

RESULTADOS PRELIMINARES

Tendo já feito ambas as disciplinas, foi 
possível ajudar os alunos de uma perspectiva 
diferente da dos professores.

Criação de um grupo no Facebook para 
compartilhamento de conteúdo referente à 
disciplina.

Disponibilidade para tirar dúvidas online, 
tanto pelo grupo do Facebook quanto por 
WhatsApp.

Conversas durante as monitorias sobre a 
aplicação das matérias dentro do Design.

Exemplo de aplicação de Desenho Geométrico em Design Gráfico, Coldplay, A Head Full Of Dreams


