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Resumo: Este trabalho tem como objetivo relatar as experiências, vivências e aprendizados proporcionados pelo
Programa de Monitoria Acadêmica Presencial/UFRGS na disciplina de Ação Pedagógica com Jovens e Adultos,
ministrada pela Professora Aline Lemos da Cunha. Essa disciplina tem como objetivos: contextualizar teórica e
praticamente a Educação de Jovens e Adultos; conhecer algumas práticas desenvolvidas em espaços escolares e
não-escolares com jovens e adultos, além de proporcionar a elaboração de sínteses e ensaios teóricos sobre as
observações realizadas. A Monitoria Acadêmica tem proporcionado ampliar meus conhecimentos na área da
EJA, contribuindo para minha formação e para uma possível atuação na área, após a conclusão do curso, em
consonância com os objetivos do Programa de Monitoria. Dentre as minhas atribuições estão: colaborar na
elaboração do plano de ensino da disciplina, facilitar o trabalho da professora e auxiliá-la no acompanhamento
dos alunos. Tenho participado, também, das discussões junto às demais bolsistas de iniciação científica e
extensão, orientadas pela professora, debatendo temas referentes à Educação de Jovens e Adultos, com enfoque
na educação de mulheres em situação de violência familiar e doméstica, além de minha participação na
organização de eventos promovidos como atividades articuladas à disciplina da qual sou monitora. Como
principais experiências, vivências e aprendizados posso destacar: maior aproximação com a EJA e com a
docência na modalidade; maior compreensão da complexidade da resolução de casos de violência familiar e
doméstica contra mulheres, para além da mídia e, na continuidade da bolsa, estudarei as aproximações destas
situações com as práticas da EJA.
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