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Introdução: A graduação contribui de forma crucial e precisa para a troca de experiências e 

conhecimentos entre docentes e discentes, permitindo que ambos tenham a sensação de 

responsabilidade durante o processo de ensino e aprendizagem. Neste cenário, ganha destaque 

a monitoria acadêmica, sendo um mecanismo de apoio pedagógico, onde os discentes 

assistidos e o monitor ganham a oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos de modo 

teórico e prático, suprindo a demanda de déficits existentes em uma determinada área de 

conhecimento [1]. O exercício da monitoria é a chance para o acadêmico desenvolver 

aptidões concernentes à docência, aprofundando conhecimentos na área e auxiliando no 

processo de ensino-aprendizagem dos discentes monitorados [2]. Objetivos: Relatar acerca da 

contribuição da monitoria acadêmica o processo de ensino - aprendizagem através da 

experiência como monitor na disciplina de fisioterapia em terapia intensiva. Descrição da 

Experiência: Trata - se de um relato de experiência a respeito das contribuições da monitoria 

acadêmica realizada no quinto bimestre de 2019 na Escola Superior da Amazônia e na 

Unidade de Terapia Intensiva - Adulto de um hospital geral localizado no centro de Belém, na 

disciplina de fisioterapia intensiva, com a orientação e supervisão do docente responsável pela 

disciplina. A subturma de discentes monitorados é composta por dezesseis acadêmicos do 

sétimo período de fisioterapia e os encontros eram realizados durante as aulas práticas com 

duração de quatro horas semanalmente, onde os atendimentos realizados pelos acadêmicos 

eram feitos em dupla com a supervisão e orientação do monitor, dentro da unidade de terapia 

intensiva do hospital, que conta com a atuação da equipe multiprofissional composta por 

médicos, enfermeiros, nutricionistas, odontólogos e fisioterapeutas que prestam atendimento 

para dez leitos adultos existentes no setor, sendo um de isolamento. O perfil dos pacientes 

admitidos no local tinham como maior demanda quadros neurocríticos. O monitor estava 

presente durante a realização das aulas práticas no hospital, instruindo e realizando o 

acompanhamento das condutas e evoluções no prontuário desenvolvidas pelos alunos, onde o 

monitor com o auxílio do professor realiza correções, dirimindo dúvidas e inseguranças 

existentes nos monitorados durante as atividades desenvolvidas com base no conteúdo teórico 

visto em sala, tornando o processo de aprendizagem acumulativo ao longo do bimestre. Como 

recurso de apoio utilizamos aulas práticas com os acadêmicos dentro de sala de aula da 

instituição de ensino simulando atendimentos reais, aplicando técnicas específicas entre si, 

elaboração de casos clínicos pelos próprios discentes monitorados fomentando o raciocínio 

clínico e criando segurança para aplicarem seus conhecimentos de forma prática nos pacientes 

do hospital, discussão junto ao professor responsável sobre déficits existentes entre os alunos 

a fim de buscar métodos que suprissem a necessidade da turma, atividades extraclasse e 

encontros programados com o objetivo de fixar os conteúdos adquiridos. A avaliação 

referente ao desempenho apresentado pelos acadêmicos após os atendimentos era realizada 

através de uma ficha com sete itens a serem analisados como critério avaliativo, onde o 

conceito final referente ao desempenho do aluno era realizado através de uma discussão entre 

o monitor e o docente, sendo levado em consideração no primeiro item da ficha a anamnese, 
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sendo examinado se era realizada de maneira correta durante a avaliação do paciente e 

realizado o registro adequadamente das informações para o prontuário, no segundo item pode 

ser visto a competência referente ao diagnóstico fisioterapêutico, verificando se era elaborada 

a hipótese do diagnóstico e feita a justificativa de forma adequada contendo embasamento 

teórico que deve ser usado como argumento, o terceiro item avalia a execução da conduta, 

onde é possível observar se o acadêmico monitorado prescreve e realiza a conduta 

fisioterapêutica com êxito, o quarto item adota como critério avaliativo o conhecimento 

teórico, sendo verificado e avaliado o embasamento teórico como fundamento no 

desenvolvimento da prática de campo do discente. O quinto item da ficha de avaliação analisa 

a relação do acadêmico com o paciente durante o atendimento, sendo levado em consideração 

a postura, ética e o respeito durante a realização de sua conduta, no sexto item pode ser 

qualificada a organização e a eficiência, sendo averiguado se as prioridades para a patologia e 

o quadro apresentado pelo paciente haviam sido respeitados com base na avaliação feita 

anteriormente durante o início do atendimento pelo acadêmico e se foi respeitado o tempo 

estipulado durante a assistência da fisioterapia, que consiste em trinta minutos para cada dupla 

de discentes monitorados, sendo analisado se a distribuição do tempo foi feita de forma eficaz 

e com êxito ao longo do atendimento. A ficha possui grande relevância pois através dela 

torna-se possível observar o desempenho de cada aluno de maneira individual, tendo controle 

acerca do seu rendimento durante o decorrer das aulas, podendo ser classificado em ruim, 

regular, bom e excelente. O monitor junto ao docente são o alicerce dos monitorados durante 

o processo de ensino - aprendizagem e devem criar medidas que supram de maneira didática a 

necessidade dos alunos através de mecanismos e meios criativos que busquem sempre 

aperfeiçoar cada vez mais o processo de aprendizagem e influenciem a obtenção do 

conhecimento pelos discentes, fortalecendo o vínculo entre professor e aluno durante o 

processo de ensino-aprendizagem ao longo da graduação. Resultados: Foi observado que 

ocorreu um destaque no desempenho dos acadêmicos durante a avaliação com base na ficha 

utilizada, como o aumento da segurança, organização, eficiência e autoconfiança durante a 

elaboração e aplicação das condutas, sendo observado evoluções instruídas, coerentes e 

coesas com base nos conteúdos trabalhados junto ao professor. Cerca de oitenta e seis por 

cento dos discentes, contabilizando aproximadamente onze alunos, obtiveram o conceito bom 

durante a avaliação de seu desempenho com base na ficha de competências, sete por cento 

apresentou desempenho regular e sete por cento obteve conceito ruim perante as avaliações 

realizadas. Conclusão: Dado o exposto, podemos averiguar que a monitoria promove 

benefícios no desempenho dos discentes, trazendo benefícios no processo de ensino - 

aprendizagem para todos os envolvidos, incluindo o monitor e o docente responsável pela 

disciplina, fortalecendo o elo na troca de conhecimentos entre os educadores e o educando. 
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