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Introdução: O mentoring, mentoria em português, trata-se de uma maneira de orientar, 

acolher, estimular e ampliar as redes de relações acadêmicas e profissionais dos estudantes, a 

fim de garantir a melhor adequação e o melhor atendimento às suas necessidades 

educacionais, sendo baseado em uma troca de experiências que permitem o pleno 

desenvolvimento estudantil [1], corroborando com a melhoria de seu desempenho na 

academia e de sua saúde mental, o que possui impacto direto no exercício de sua futura 

profissão [2]. Dessa forma, a mentoria funciona como uma grande rede de suporte, na qual 

existem mentores que necessariamente precisam ser pessoas mais experientes nos assuntos 

que são abordados nas reuniões, esses mentores devem direcionar e auxiliar as pessoas com 

menos experiência no âmbito acadêmico sobre como reagir em determinadas situações que 

são frustrantes e desestimulam o crescimento acadêmico e pessoal, garantindo sua melhor 

performance na condição de estudante e a integridade de sua saúde como um todo, 

principalmente a mental [3]. Objetivos: Este trabalho possui como finalidade enfatizar a 

importância da mentoria na formação estudantil, a partir da avaliação do impacto dessa 

prática na vida dos acadêmicos, no intuito de ampliar a visibilidade desse tema como 

ferramenta de promoção à saúde mental, ao melhor desempenho nas universidades e à 

formação de melhores profissionais. Descrição da Experiência: O programa de mentoring é 

realizado na Universidade do Estado do Pará (UEPA) com a participação de discentes do 

curso de medicina que enfrentam dificuldades no processo de adaptação ao método PBL 

(aprendizado baseado em problemas), sendo esses majoritariamente alunos do primeiro ano 

de curso. Além disso, o programa funciona sob supervisão do professor Caio Brito, o qual 

possui o papel de mentor principal desses alunos. Os dias de encontro são escolhidos 

semestralmente de acordo com a disponibilidade da maioria dos alunos e do professor e eles 

duram aproximadamente uma hora, sendo que no segundo semestre de 2019 ocorrem 

semanalmente às sextas-feiras na UEPA campus CCBS, onde é realizada troca de 

experiências entre o mentor e os alunos, os alunos entre si e entre os alunos e convidados, o 

quais, geralmente, são profissionais bem sucedidos em suas áreas ou estudantes da graduação 

em medicina que estão em semestres mais avançados. Primeiramente, o mentoring começa 

com uma roda de conversa onde todos os participantes relatam acontecimentos bons e ruins 

que tiveram ao longo de sua semana, sejam questões pessoais ou acadêmicas, após isso o 

mentor principal e/ou os mentores convidados buscam relatar suas experiências boas e, 

também, frustrantes no âmbito acadêmico, dessa forma conseguem debater sobre como 

conseguir reverter as situações que ocasionaram estresse e/ou mau desempenho acadêmico de 

maneira mais leve e saudável, haja em vista a preocupação com a saúde mental dos 

estudantes. Posteriormente, há um momento final para que sejam debatidos questionamentos 

que os estudantes possuem acerca de situações cotidianas, as quais envolvem principalmente a 

preocupação em possuir um bom desempenho na universidade, a administração do tempo de 

estudos e de lazer, as perspectivas sobre o futuro, o bom funcionamento da relação médico-

paciente, a visibilidade estudantil e a participação em projetos que envolvem ensino, pesquisa 

e extensão. Por fim, os alunos são aconselhados sobre a melhor forma de agir de acordo com 
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as situações vivenciadas e isso é feito sempre respeitando as individualidades e as 

peculiaridades de cada pessoa, sendo esses conselhos baseados na vivência do mentor 

principal e dos convidados, os quais possuem uma maior experiência e mais tempo no âmbito 

acadêmico e profissional, fato que consegue confortar e acalmar as inquietações diárias dos 

estudantes, auxiliando, dessa forma, a melhorar o humor, a saúde mental, o desempenho 

acadêmico desses alunos e, consequentemente, o profissional que esses discentes serão no 

futuro. Resultados: A partir do mentoring houve a real percepção da necessidade em auxiliar 

a adaptação dos estudantes de medicina à universidade, a qual possui um ritmo e uma 

quantidade de conhecimento diferente do vivenciado no ensino médio e, também, foi 

perceptível a importância de cuidar dos discentes no que tange à individualidade de cada um, 

de forma a respeitar seu ritmo de adaptação e estimular a melhoria do seu desenvolvimento 

acadêmico e pessoal por meio da promoção da saúde mental garantida a partir da melhora do 

humor dos alunos, o qual é alcançado devido às rodas de conversa, onde é nítido o conforto 

pessoal dos acadêmicos ao entenderem que todas as pessoas passam por situações 

semelhantes nas universidades, o que muda é a percepção e a exacerbação dos problemas, 

sendo que esses são aconselhados a como serem solucionados da melhor maneira possível 

para proporcionar uma estabilidade acadêmica e pessoal, garantindo um melhor 

aproveitamento do e, posteriormente, uma melhor atuação profissional e maior preparo para 

enfrentar os entraves encontrados no mercado de trabalho. Conclusão: Deseja-se que o 

produto deste estudo se torne um aparato capaz de expandir o conhecimento acerca da 

mentoria, de sua importância e de seus benefícios, com o propósito de incentivar a 

disseminação dessa prática nas universidades, a fim de promover a melhora progressiva dos 

suportes psicológicos, acadêmicos e pessoais aos universitários. Dessa forma, será possível 

educar os alunos com a finalidade de se tornem bons o suficiente em suas respectivas 

profissões, porém, além disso, a mentoria desconstrói barreiras para instruí-los a fim de gerar 

indivíduos melhores, os quais serão mais confiantes e sensíveis às peculiaridades das outras 

pessoas, devido ao olhar mais humanizado em si próprio que foi promovido pelas reuniões de 

mentoria, assim sendo pessoas mais flexíveis, emocionalmente estáveis e empáticas. 

 

Descritores: Modelos educacionais, Tutoria, Educação em saúde. 
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