
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

A ASSOCIAÇÃO DA MONITORIA E DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ACADÊ-

MICO PROFISSIONAL COMO FACILITADORA NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Débora Mendes de Andrade
1
; Mioni Magalhães de Brito

2
; Fabiola Elizabeth Villanova

3
 

1Outro, Graduando, Universidade Federal do Pará (UFPA); 
2,3Outro, Doutorado, UFPA 

deborama94@gmail.com 

 

Introdução: A aprendizagem é explicada como consequência dos estímulos ambientais. Sua 

teoria se fundamenta no papel da “recompensa” ou “reforço” e parte da premissa de que toda 

ação que produza satisfação tenderá a ser repetida e aprendida (5). Para mais, a aprendizagem 

pode ser classificada em três categorias: cognitiva (ou de conhecimento), de modificação de 

valores e atitudes, e de habilidades (aprender a fazer, a usar alguma coisa), indicando que 

quem ensina possui responsabilidade nos três âmbitos. A monitoria acadêmica tem se 

mostrado nas Instituições de Educação Superior como um programa que contribui com a 

melhoria do ensino tendo grande responsabilidade na qualidade da formação profissional 

oferecida em todas as áreas (3). A interação do monitor com os alunos da disciplina tende a 

favorecer a aprendizagem cooperativa, contribuindo com a formação dos mesmos, também 

para a pesquisa ou o serviço de extensão à comunidade. Por intermédio da monitoria também 

há a possibilidade de intregação dos vários seguimentos dentro da universidade. Além disso, a 

monitoria é um estímulo que exige comprometimento e responsabilidade, habilidades 

comumente requeridas no mercado profissional. O Programa de Integração Acadêmico 

Profissional (PIAP), por sua vez, trata-se de uma oportunidade de incluir o discente ao 

ambiente de trabalho, oferecido semestralmente pela faculdade de Farmácia. Tem sido 

apresentado como uma proposta de planejamento de saúde e educação para ajustar 

necessidades sociais e tecnológicas, reforçando o aprendizado teórico adquirido ao longo do 

curso por meio de práticas junto às clínicas, hospitais, drogarias entre outros serviços de saúde 

(2). Por isso, a formação do aluno requer habilidades cognitivas, técnicas e afetivas, que 

ultrapassam os limites de transmissão de conteúdos das denominadas matérias de ensino. 

Desta forma, a monitoria pode ampliar a visão e solidificar os conhecimentos adquiridos 

outrora que serão aplicados no PIAP e ao longo da vida profissional. Objetivos: Relatar a 

experiência da atuação na monitoria e do desenvolvimento do estágio supervisionado (PIAP) 

em análises clínicas e elucidar a importância de ambas no processo de ensino-aprendizagem, 

buscando descrever as atividades exercidas pelo monitor, descrever as atividades 

desenvolvidas ao longo do estágio obrigatório e associar ambas técnicas de aprendizagem 

para o melhor aproveitamento discente. Descrição da Experiência: O estágio supervisionado 

ocorreu durante os meses de março, abril e julho de 2019, horário de 7 às 12 horas, em dois 

laboratórios que realizam técnicas de análises clínicas, sempre nos períodos de segunda-feira 

a sábado. Durante o período do estágio, foram realizadas atividades de caráter observacional e 

prático. A tutoria do PIAP era regido por uma docente do referido curso, além de uma 

farmacêutica gerente que atuava na gerência de um laboratório matriz, também contou-se com 

a participação de duas preceptoras: uma biomédica responsável técnica em um laboratório e 

um farmacêutica responsável técnica na matriz de outro laboratório. Este estágio possui 

diversos objetivos, dentre os quais destacam-se possuir autonomia na realização dos 

procedimentos determinados pelas preceptoras, conhecer o princípio de cada técnica e 

fortalecer a comunicação interpessoal. A rotina desempenhada era a organização da maleta de 

coleta e transporte de amostras de sangue, organização e limpeza do local da coleta de sangue, 
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triagem ou cadastro de guias médicas, análises bioquímicas (análises para verificar o 

funcionamento das enzimas hepáticas, tais como: TGO, TGP; colesterol; hemoglobina 

glicada; glicemia; uréia; citrato; sódio e potássio; dentre outros) hematológica (análise dos 

elementos figurados do sangue: hemácias, que correspondem aos glóbulos vermelhos; 

leucócitos, que correspondem aos glóbulos brancos; e plaquetas), imunológicas, de urianálise, 

parasitologia (sendo realizados principalmente o método direto, método de Hoffmann e 

método de Baermann) e microbiologia. A monitoria, por sua vez, foi realizada na disciplina 

de Imunologia Clínica durante dois semestres consecutivos do ano de 2019, concomitantes ao 

PIAP. Quanto à monitoria, é lecionada por uma docente das Análises Clínicas da UFPA, 

responsável pela disciplina de Imunologia Clínica. Nesta, se faz necessário colaborar com o 

professor na elaboração das aulas, principalmente as aulas práticas, elucidar dúvidas dos 

alunos e discutir melhores estratégias de ensino. Resultados: O estágio obteve resultados 

satisfatórios, uma vez que se pôde com a vivência dentro de distintos laboratórios, ter o 

contato com diferentes profissionais, acompanhar as rotinas e procedimentos operacional 

padrão e a resolução de situações-problema, além de compreender melhor a fundamentação 

teórica, antes vista em sala de aula. Ao longo do estágio, foi dado ao discente integralmente as 

responsabilidades pela execução das técnicas de Imunologia Clínica, que correspondem às 

análises de Proteína C Reativa (PCR), Látex, Antiestreptolisina O (ASO) e teste não 

treponêmico para tiragem de sífilis (VDRL). Estas técnicas são primordiais para o 

encaminhamento de técnicas de diagnóstico mais avançadas, sendo necessária, portanto, uma 

boa execução a fim de não gerar falsos resultados. Durante este período foi notório a 

quantidade de testes de VDRL positivos, tanto no município de Belém quanto na ilha de 

Mosqueiro. Esses valores podem evidenciar o recrudescimento à nível epidemiológico da 

Sífilis congênita, o qual é responsável por elevadas taxas de morbidade e mortalidade (1). Por 

meio da monitoria, pôde-se colaborar na elaboração das aulas reforçando o conhecimento 

sobre os princípios e objetivos de cada técnica, tal como a própria execução durante o estágio 

e domínio de ambos. A partir disto, foi possível uma maior autonomia das técnicas havendo a 

discussão, quando necessário, a respeito dos casos. Além disso, foi possível repassar o que foi 

aprendido aos alunos de forma muito mais integrada com a realidade profissional. Isso ajuda-

os a ter uma ampla percepção das diferentes formas de análises e condutas de liberação de 

resultados que podem variar de acordo com o estabelecimento. Durante um processo 

formativo é comum se encontrar distintos níveis de aprendizagem, incluindo uma parcela que 

apresenta dificuldades significativas na assimilação dos conteúdos pertinentes a uma 

disciplina. As pesquisas sobre aprendizagem cooperativa vêm mostrar como os alunos 

aprendem com seus colegas, representando uma rica estratégia de se estimular esse apoio 

mútuo, pois o monitor, sendo um aluno, participa da cultura própria dos alunos, que tem 

diferenças com a dos professores (4). Conclusão: A vivência em ambas experiências 

proporcionou um maior aproveitamento das tarefas exercidas na clínica, uma vez que se teve 

uma maior autonomia. Isso foi visto como aspecto positivo pelos preceptores. Atualmente, a 

transmissão de conteúdo auxilia na fixação do que é aprendido. Logo, a monitoria atua como 

um excelente método para transmitir e consolidar o conhecimento, já recebido pelo monitor, 

de forma que este sinta um maior domínio na experiência técnico-prático. Desta forma, é 

recomendável um maior investimento dessas ferramentas de aprendizagem, de maneira que 

seja possível a sua prática priorizando um aumento na qualidade do ensino dentro das 

universidades. 

 

Descritores: Monitoria, Estágio, Ensino-aprendizagem. 
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