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Introdução: A monitoria é uma modalidade de ensino que visa contribuir para formação 

discente em âmbito acadêmico, busca vincular ensino, pesquisa e extensão. Inclui o discente 

como protagonista e fornece autonomia quanto ao processo de ensino-aprendizagem de modo 

criativo, didático e particular. Proporciona vínculo entre o monitor e os discentes, além da 

proximidade com o docente. A monitoria acadêmica foi regulamentada através da Lei Federal 

n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, afim de incentivar alunos a desempenharem atividades 

técnico-didáticas de determinada disciplina e fornecer título para posterior ingresso na carreira 

de magistério superior¹. Por isso, dentre os objetivos do programa de monitoria da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) estão destacados pontos como estimular e participar da 

construção acadêmico-pedagógica. Além disso, essa modalidade estimula a criação de 

tecnologias voltadas ao ensino, fomenta dessa maneira, a criatividade do monitor e transforma 

as características do processo ensino-aprendizagem, destaca o caráter crítico e de impacto do 

ensino voltado ao público acadêmico, além de enquadrar-se na comunidade. Dessa maneira, 

favorece a experiência com a prática docente, por meio do trabalho conjunto vivenciado ao 

longo da condição de monitor; a partir da realização da atividade , é também possível 

incentivar o estudante monitor em diversos aspectos externos e internos referente à 

universidade, promover estabilidade acadêmica e propor o estabelecimento de uma visão 

direcionada as características do ensino, fomenta o entendimento sobre os impasses da 

docência, e dispõe de visão dupla entre o ensinar e o aprender. Objetivos: Relatar uma 

experiência vivenciada durante o exercício de monitora da atividade curricular de Introdução 

à enfermagem. Descrição da Experiência: Este estudo é de caráter descritivo do tipo relato 

de experiência, realizado pela monitora da Atividade Curricular de Introdução à Enfermagem, 

da Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal do Pará. O componente curricular é 

caracterizado como forma propedêutica à profissão, engloba técnica, conhecimentos 

essenciais para segurança do paciente, segurança hospitalar, assistência ampla, além de 

apresentar a ferramenta de grande importância para o gerenciamento do cuidado que é a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)². A experiência foi vivenciada durante 

as aulas teóricas e práticas no segundo semestre do ano de 2019, sob orientação docente. A 

turma acompanhada é composta por quarenta e oito alunos, sendo vinte dois no turno 

matutino e vinte e seis no turno vespertino. As aulas são desenvolvidas na terça, quarta e 

quinta feira, sendo que no primeiro dia é aula teórica e no segundo e terceiro dia são aulas 

práticas. A monitoria permitiu a participação de atividades como atuação nas aulas práticas; 

execução de atividades avaliativas; Trabalhos de Conclusão de Atividade Curricular (TCAC); 

portfólio envolvendo eixos temáticos referentes a ensino, pesquisa e cuidados de enfermagem, 

interligados a ética e bioética; mesas redondas; práticas em campos hospitalares e atenção 

primária; execução e discussão de casos clínicos, a exemplo do Team Based Learning (TBL) 

ou aprendizagem baseada em equipes; produção de material direcionado para os discentes e 

criação de ferramentas científicas protagonizada por meio dos discentes; além da produção 

científica executada através da monitoria. Essas atividades permitem o incentivo e 
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treinamento para um futuro docente, desviam de modo positivo do caráter tradicional de aula 

expositiva e tornam-se inovadores; viabilizam o aprendizado através do caráter facilitador da 

modalidade, direcionado aos discentes e trabalhado de maneira conjunta aos docentes. 

Resultados: Torna-se característico da monitoria ultrapassar os limites de execução técnico-

didática, pois estabelece proximidade, vínculo, conforto no diálogo entre monitor e discentes 

e, principalmente, troca de experiências³. O aluno monitor experimenta o protagonismo e 

autonomia de participar do processo ensino-aprendizagem, adapta, compara, exemplifica, 

dialoga e executa4. Além disso, a monitoria propicia segurança intelectual diante dos assuntos 

monitorados, o que revitaliza a assistência a saúde, já que com essa modalidade o discente 

monitor está em constante contato com a Sistematização da Assistência de Enfermagem e 

dessa forma, com um processo gradual estabelece propriedade sobre a assistência e o 

gerenciamento do cuidado5. Ademais, no campo prático, por meio da monitoria é possível 

executar a avaliação ampla da assistência, a partir do contato entre estudante monitor e aluno. 

Permite o compartilhamento de conhecimento, levando em consideração os aspectos culturais, 

sociais, religiosos, psíquicos do usuário que será atendido em campo prático, como forma de 

mostrar a importância de considerar os fatores plurais humanos dentro da assistência de 

enfermagem, além de fortalecer a atenção à saúde. Além disso, a monitoria visa valorizar a 

posição de enfermeiro docente, aspecto importante para revigorar a assistência, auxilia o 

monitor a executar na prática as tendências pedagógicas adequá-las e interligar suas ações de 

ensino com o caráter técnico da profissão. Essa modalidade facilita o processo ensino-

aprendizagem visto que fomenta a autonomia e adapta o ensino conforme a demanda do 

discente, desperta a criatividade do monitor, responsabilidade e expõe a possibilidade de um 

trabalho impactante dentro da academia e direcionado a sociedade. Conclusão: Assim, é 

notório que a modalidade da monitoria é precisa para produção e transmissão de 

conhecimentos entre discentes e monitor, mediados por meio do docente. Além de auxiliar na 

via de comunicação relacionada ao ensino, a monitoria promove um diálogo acessível entre 

monitor e discentes, o que valoriza o enfermeiro como docente e favorece o vínculo 

direcionado ao ensino e a assistência. Além disso, a monitoria torna-se uma ferramenta para 

que o processo de ensino seja realizado de modo próximo ao discente, visto que a dinâmica 

exaustiva e frequente da vida acadêmica pode estabelecer o distanciamento entre docente e 

discente. Por isso, essa modalidade é favorável ao ensino e revitaliza a atenção à saúde. 
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