Para um aluno de graduação que possui uma formação com ênfase na área de exatas,
voltada principalmente para Física, Matemática e Computação, posso dizer que participar do
programa de monitoria da Divisão de Idiomas da UFABC foi uma experiência que agregou
muito em minha vida pessoal, profissional e acadêmica, não somente pelo fato de ser um
trabalho que lida diretamente com educação, mas também por seu caráter interdisciplinar, que
envolve um grande contato com temas relacionados à linguística, sociedade, cultura, entre
inúmeros outros, que garantiram um constante contato com temas diversos de grande
importância para todo e qualquer cidadão, independente da sua área de formação específica,
além de reforçar a proposta pedagógica da universidade.
Foram incontáveis os aprendizados obtidos nesses meus últimos 18 meses de
participação no programa, tanto no acompanhamento das aulas dos módulos de idiomas, nas
reuniões de orientação pedagógica com a equipe da divisão e principalmente na liderança dos
Grupos de Estudos e Oficinas, pois além de obter uma base teórica e prática relacionada ao
ensino e aprendizagem de línguas, posso dizer que a interação com alunos dos módulos e
participantes dos Grupos de Estudos teve um papel significativo no desenvolvimento das
minhas capacidades perceptivas e comunicativas, além do exercício de reflexão sobre inúmeros
temas contemporâneos.
De modo geral, atuando como monitor também fui capaz de aprimorar habilidades
pessoais
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compartilhamento de experiências, entre outras. Todas essas habilidades são de suma
importância não apenas no programa, mas em diversas situações até mesmo da vida cotidiana,
que impactaram inclusive minha perspectiva de mundo em diversos aspectos. Espero que o
programa de monitoria da Divisão de Idiomas da UFABC continue sendo este sinônimo de
aprendizagem, ao viabilizar a realização de atividades cujos objetivos vão muito além de suprir
a demanda linguística da comunidade, possibilitando a riquíssima troca de ideias, experiências,
cultura e informação nas mais diversas áreas do conhecimento.
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