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Introdução: Os estudantes atualmente são procedentes de uma sociedade em constâncias 

transformações mediante aos avanços tecnológicos, tendo interações com os meios de 

comunicações. Diante disso, as Instituições de Ensino Superior (IES) devem ter uma 

organização de aprendizagem que extrapolam os momentos de sala de aula a fim de 

aperfeiçoar as etapas de transmissão e de assimilação dos conhecimentos¹. Dessa forma, a 

instituição de educação vem se adequando às transformações de ensino para formação 

acadêmica. Entretanto, para que isso ocorra de maneira eficaz necessita programar estratégias 

pedagógicas de ensino voltadas ao aluno, sendo este provedor de sua própria ação educativa, 

mediado pelo educador. Fazendo com que o processo de ensino-aprendizagem seja um 

cenário diferente nas organizações ². Uma proposta pedagógica educativa incluída tecnologias 

educacionais são as metodologias ativas, que por sua vez de promove o conhecimento através 

de métodos inovadores e ativos onde desenvolvem habilidades cognitivas, afetivas e 

psicomotoras³. Objetivos: Relatar, sobretudo, à experiência de monitores da disciplina de 

enfermagem em centro de terapia intensiva (CTI) sobre o processo de aprendizagem 

utilizando metodologias ativas. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo, 

qualitativo, do tipo relato de experiência, tendo local Universidade Federal do Pará coletado 

dados da pesquisa na própria instituição vínculo com a faculdade de enfermagem 

desenvolvido através do projeto de monitoria que apresenta a utilização de metodologia ativa 

dentre elas estão aula invertida, dramatização, simulação e portfólio. Atividades essas 

realizadas aos discentes do 6º semestre da graduação, havendo uma troca de conhecimento e 

uma melhor fixação dos conteúdos. Primeiramente utilizou-se aula invertida realizando uma 

apresentação simulada do atendimento ao paciente em PCR extra e intra-hospitalar, a qual aos 

alunos obteve um estudo com baseamento científicos em relação à temática proposto, 

realizaram cenas sobre fatos reais, mostrando as formas corretas a serem aplicados para uma 

reanimação de qualidade e principalmente os cuidados adequados da equipe de enfermagem, 

com isso possibilitou maior interação e domínio de resolver desafios e dificuldades 

encontrada para a construção da atividade entre os participantes dos grupos e aos demais 

alunos em assistir a uma peça teatral onde retratava o cotidiano em um ambiente hospitalar 

que se preocupava com a assistência em excelência. Já as dramatizações, seu objetivo assim 

como as aulas invertidas, proporcionam aos alunos autonomia sobre o conteúdo teve uma 

junção com o júri simulado onde fez com que o aluno estudasse os conteúdos previamente 

para debater, havendo um envolvimento com o grupo para tomar uma posição, exercitam a 

expressão e o raciocínio e desenvolvem um senso crítico destacando questões a cerca das 

atribuições da enfermagem sendo eles: aspectos éticos na UTI, humanização x tecnologia na 

UTI, segurança do Paciente e o processo de morte na UTI, nesta metodologia além do amplo 

saber científico voltado para enfermagem levou os alunos encarar uma simulação de um 

tribunal judiciário em que cada participante teve uma função predeterminada e respeitando as 

etapas sendo o tempo, socializar as ideias nos grupos, defesa da tese inicial, debate entre os 



 

 

 

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. 

 

grupos, as considerações finais e veredito. Finalizando o semestre seguindo com o portfólio, 

onde o intuito foi em registrar os acontecimentos a respeito da disciplina no decorrer do 

semestre fazendo uma desmistificação sobre as ideias que os alunos tinham antes de conhecer 

os conceitos e o ambiente da CTI, dessa forma possibilitou aos discentes uma reflexão crítica 

em que utilizou a originalidade e obtendo uma nova visão ao termino do semestre. Assim 

cada grupo levou de forma geral uma representatividade sobre aprendizagem dos conteúdos e 

se alcançaram seus objetivos. As apresentações foram de maneira livres e personalizadas, com 

intuito de representar as vivências durante a atividade curricular de CTI. Alguns alunos 

optaram em realizaram álbuns de fotos dos momentos em sala de aulas como nas práticas, 

outros levaram um tipo de caixa surpresa, enfim, usaram a criatividade foi momento de muita 

emoção onde relataram de seus medos e superações tudo com muito carinho e afeto sobre 

cada detalhe no decorrer do semestre. Resultados: Após análise da eficácia da metodologia 

ativa para aprendizagem tanto no aspecto teórico quanto na prática, favoreceu aos alunos uma 

realidade sobre a profissão de enfermagem onde trabalhará com uma equipe multidisciplinar 

que terá atribuições envolvidas com os temas abordados na disciplina com envolvimentos nas 

práticas diárias no ambiente de CTI. Sendo assim, o aluno é o colaborador para a formação do 

conhecimento e interação com os conteúdos ministrados. Foi notória a percepção entre os 

alunos sobre a importância de trabalhar em grupo, onde eles aprendem a desenvolver 

habilidades de resolver problemas e que dessa maneira o aprendizado tornou-se mais fácil e 

dinâmico, em que eles são os protagonistas principais para o desenvolvimento da 

aprendizagem. Conclusão: Ressaltamos o quão valiosa foi à experiência dos monitores na 

disciplina de CTI onde nos proporcionou um amplo conhecimento sobre as metodologias 

ativas aplicadas onde fez com que os alunos treinassem em sala e melhorando o convívio e 

interação entre eles e obterem o senso crítico e reflexivo a fim de resolver conflito, assim 

assimilando de maneira dinâmica o conhecimento científico. Possibilitou a uma 

transformação em um olhar holístico no ensino-aprendizagem em que o educando participa e 

se compromete com seu aprendizado troca de saber e interação com a disciplina de CTI 

direcionado a Enfermagem e acima de tudo proporcionar ao indivíduo uma relação impar com 

um cuidar diferenciado para cada paciente conforme a sua necessidade. 

 

Descritores: Monitoria, Enfermagem em Centro de Terapia Intensiva, Ensino-aprendizagem. 
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