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Introdução: A monitoria acadêmica é um serviço de apoio pedagógico durante a graduação, 

no qual desenvolvem habilidades ligadas à docência e que possibilita conhecimento 

aprofundado sobre determinado assunto e/ou disciplina, assim cria-se uma melhor correlação 

teórico-prática, torna-o mais crítico e construtivo, proporcionando trocas de saberes e 

experiencia, em meio ao processo de ensino-aprendizagem, autonomia para o aluno 

questionar, praticar e revisar conteúdos aplicados em sala, diminuindo incertezas e ampliando 

confiança quanto aos conteúdos vistos [1]. A prática de monitoria acadêmica foi oficializada 

no Brasil no art. 41 da Lei n.º 5.540/68 e ratificada no art. 84 da Lei n.º 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, chamada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Esta 

lei conta com o aproveitamento de estudantes de graduação em atividades dentro do ramo de 

pesquisa, ensino e extensão conforme o decreto que delegam às instituições de ensino 

superior (IES) [2]. A monitoria é uma atividade que deve ser desenvolvida entre o estudante 

monitor e professor-orientador, ou seja, o programa de monitoria deve estar direcionado 

juntamente com a metodologia de disciplina do professor, dessa forma o professor orientador 

da disciplina deve atuar como mediador na produção do conhecimento e a presença do 

monitor na disciplina traz concretamente a possibilidade de acompanhar o processo de 

aprendizagem dos alunos e o desenvolvimento acadêmico do mesmo, servindo de porta-voz 

do grupo de estudos [3]. O discente-monitor é o acadêmico motivado pelo 

autodesenvolvimento que une-se a uma disciplina ou área de conhecimento, realizando ações 

que contribuam para o ensino, a pesquisa e a extensão. Quanto mais o monitor vivencia a 

condição de acadêmico na mesma disciplina, mais sensível torna-se na percepção de 

prováveis dificuldades de conteúdo, conseguindo auxiliar o aluno na solução de problemas 

encontrados [4]. Essa dinâmica promove o estreitamento de vínculo com a realidade docente e 

o desenvolvimento das práticas pedagógicas [5]. Objetivos: Relatar a experiência da 

monitoria acadêmica na disciplina de Estratégia Saúde da Família no curso de graduação em 

Enfermagem em uma Instituição privada. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo 

descritivo, de abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, baseado na vivência da 

monitoria acadêmica, durante o período de setembro a dezembro de 2019, após a aprovação 

no processo seletivo da disciplina Estratégia Saúde da Família, integra na grade curricular do 

5º semestre do curso bacharelado em Enfermagem de uma instituição de ensino superior 

privada em Belém, estado do Pará. A disciplina tem carga horária de 120 horas, subdivididas 

em 80 horas voltadas para o campo teórico e 40 horas para o campo prático. A disciplina tem 

como objetivo, compreender as atividades especificas da estratégia saúde da família, tais 

como territorialização, atenção domiciliar, acolhimento e educação em saúde; inter-relacionar 

os princípios e diretrizes do SUS, na garantia da integralidade da assistência; articular as 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos; Atuar nos programas de 

assistência integral a saúde da criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Intervir no 

processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da assistência de enfermagem 

em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, proteção e 
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reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência. Durante o período teórico 

da monitoria acadêmica, o aluno-monitor era resignado em acompanhar as aulas ministradas 

pelos docentes, com o caráter participativo, tendo como objetivo, assimilar os conteúdos, para 

em seguida organizar as aulas de revisão e elaborar exercícios de fixação para os acadêmicos, 

com o intuito de amenizar ou suprir as dificuldades e dúvidas do componente curricular 

exibidos pelos mesmos, além disso , a construção de atividade eram dialogadas entre 

professor-orientador e monitor/discente, afim de dialogar sobre as abordagens metodológicas 

e pedagógicas mais pertinentes para desenvolvimento das temáticas da disciplina. 

Resultados: A turma é composta por 22 alunos na faixa etária de 20 a 36 anos de idade, 

sendo 18 mulheres e 04 homens . As atividades ocorriam duas vezes por semana com carga 

horaria de 05 horas semanais. As atividades de monitoria se davam de maneira continua em 

contato direto com professor -orientador e com os discentes, os quais tinham acesso a meios 

digitais para estar em contato com o monitor para auxiliar nas atividades relacionadas a 

disciplina, tais como trabalhos de conclusão de disciplina, atividades de fixação e imersão em 

conteúdos já abordados. Houve relatos dos alunos sobre melhora nos desempenhos das 

disciplinas, além de ganho na autonomia de estudo. Para o aluno-monitor foi grande o ganho 

em experiência para a docência e no uso de diferentes metodologias de ensino, além disso a 

atividade contribuiu no processo de ensino- aprendizagem, permitindo novos olhares sobre a 

disciplina e o desenvolvimento das atividades de docência. Conclusão: A vivência 

proporcionou ao acadêmico crescimento acadêmico e pessoal, oportunizando o 

compartilhamento de saberes monitores-alunos e alunos monitores, o desenvolvimento de 

habilidades e a contribuição para o ensino e formação acadêmica. Além do mais, a prática de 

metodologias ativas de ensino foi fundamental para a experiência, possibilitando a reflexão de 

mais de um caminho para o aprendizado possibilitando a todos os envolvidos experimentar 

processo pedagógico de todas as perspectivas. A presença de monitor na disciplina permite o 

esclarecimento de duvidas, e auxilio na aprendizagem e tendo em vista que, estes, veem o 

monitor como um aluno que vivenciou as mesmas dificuldades anteriormente, a presença do 

monitor proporciona um melhor rendimento dos acadêmicos na disciplina proposta, na 

consolidação indutiva de uma formação profissional crítico e reflexivo, com aprimoramento 

de habilidades e conhecimento, como também, tornando-se ferramenta estimuladora para 

quem deseja atuar no magistério superior. 

 

Descritores: Estratégia Saúde da Família, Ensino, Aprendizagem. 
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