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Introdução: A monitoria acadêmica constitui uma ferramenta facilitadora para o 

desenvolvimento da aprendizagem. Permite melhor correlação entre teoria e prática, 

possibilitando que durante o processo de ensino e aprendizagem, seja criado um espaço onde 

o aluno possa interrogar, praticar e revisar conteúdos trabalhados em sala de aula com menor 

grau de receio, favorecendo assim, um maior nível de confiança quanto à realização dos 

procedimentos[1]. Além disso, a monitoria acadêmica apoia a construção dos processos de 

ensino-aprendizagem e promove a preparação para a futura formação docente, despertando o 

interesse pela docência e promovendo a cooperação entre os corpos discente e docente em 

benefício da qualidade do ensino. O graduando atua auxiliando nas atividades acadêmicas sob 

supervisão de um professor, o que lhe proporciona maior contato com a docência e o coloca a 

frente dos questionamentos que permeiam a profissão, o que evidencia a grande importância 

das atividades de monitoria como práticas pedagógicas vivenciadas ainda na academia[2]. 

Esta atividade complementar foi oficialmente instituída 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 – BRASIL, 1996 

– chamada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a referida lei dispõe 

que “os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e 

pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu 

rendimento e seu plano de estudos”[3] Objetivos: Descrever a vivência de monitoria durante 

as aulas de Odontologia em Saúde Coletiva IV no sexto período do curso de Odontologia da 

Universidade Federal do Pará – UFPA, no período de 2019.2 e 2019.4, mostrando a 

experiência em sala de aula e no laboratório, além de apresentar os métodos utilizados na 

didática de ensino-aprendizagem Descrição da Experiência: A disciplina de Odontologia em 

Saúde Coletiva IV aborda conteúdos teóricos e práticos, apresenta carga horária de 102 horas, 

34 horas em sala de aula e 68 horas de prática. As temáticas abordadas envolvem módulos 

integrados de Odontologia Preventiva, Bioestatística e Informática, que seguem um 

cronograma estabelecido previamente, no qual constam todas as atividades que serão 

desenvolvidas ao longo do semestre, distribuídas pelas datas referentes aos dias da disciplina 

e os professores que irão ministrá-las. Durante as aulas teóricas, o monitor assiste o conteúdo 

ministrado, realiza suporte técnico para que as mesmas transcorram da melhor forma possível, 

por meio da verificação dos equipamentos para a aula – ar condicionado, projetor, organizar 

os computadores e chave da sala; auxílio para sanar as dúvidas dos alunos, durante o intervalo 

e períodos pré e pós aula e auxílio para realização da frequência. As aulas práticas são 

divididas, há aulas no laboratório de Bioestatística e Informática, mas também há a confecção 

do banco de dados da análise da saúde bucal dos alunos em sala e uma visita a creche para 

desenvolvimento de ações de promoção de saúde. Nas aulas do laboratório, a turma é dividida 

em duas e os alunos formam dupla para manusear os computadores. Ocorre a utilização de 

diversos programas como: Excell, Word, Bioestat, SPPS, GPPOWER 3,1. Nesses o aluno 

aprende a montar planilha de dados e gráficos, além de submeter tais dados a cálculos 

estatísticos – frequência, média, mediana, probabilidade e distribuições de probabilidade, 
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significância e inferência estatística, análise de variância e delineamento – nesses conteúdos o 

monitor com apoio do professor, direciona o aluno, correlacionando os conteúdos aprendidos 

em sala, por meio do apoio, tirando as dúvidas existentes, corrigindo e guiando o aluno. Há 

também uma aula prática em sala, na qual os discentes formam trios e realizam exames 

epidemiológicos para analisar a condição de saúde bucal em relação ao edentulismo (uso e 

necessidade de prótese) condições periodontais (sangramento, cálculo e presença de bolsa 

periodontal) e a presença de cárie dentária na coroa e raiz, com as necessidades de tratamento 

decorrentes da situação encontrada, simulando a situação em que estes exames são realizados 

pelas equipes de saúde bucal nos levantamentos oficiais. São utilizadas fichas 

epidemiológicas seguindo as orientações do Ministério da Saúde[4]. O monitor contribui na 

instrução do exame, averiguando o preenchimento. Além disso, há uma visitação escolar na 

Instituição Creche Sorena, onde os alunos de forma lúdica ensinam os pré-escolares sobre 

saúde bucal, por meio de pinturas e teatro, o monitor age auxiliando na organização e 

participando também na orientação das crianças. Resultados: Normalmente, a maior parte 

dos alunos que buscam o auxílio da monitoria apresentam um bom retorno. Deve-se observar 

que na sala de aula o ensino-aprendizagem é heterogêneo, assim a relação ensino-

aprendizagem é diferenciada. Todavia, no contato direto com o monitor, o aluno, 

frequentemente, sente maior liberdade em expor suas dúvidas ou erros diante apenas do 

monitor e o vínculo afetivo se cria entre eles. Além disso, a monitoria proporciona, ao aluno 

monitor, aperfeiçoamento acadêmico, melhora na aplicação prática da análise estatística, 

melhorando a realização, organização, avaliação e interpretação de trabalhos científicos. 

Conclusão: A oportunidade da monitoria trouxe a monitora crescimento acadêmico e pessoal, 

aprimoramento do processo ensino-aprendizado, além de, gerar oportunidade de vivenciar 

atividades teóricas e práticas, permitindo aprofundamento nos estudos por meio da 

atualização constante e trouxe outra visão em relação à docência, gerando estimulo para 

seguir tal carreira. Destaca-se que a monitoria estimula o acadêmico monitor o senso de 

responsabilidade, comprometimento, de cooperação, desempenho nas atividades acadêmicas 

tais como a produção de trabalhos científicos, proporcionando maior interação do aluno com a 

pesquisa, impulsionando-o a estar sempre buscando o novo para somar com os conhecimentos 

existentes, para assim conseguir bons resultados em relação aos alunos assistidos. 

 

Descritores: Saúde coletiva, Odontologia, Educação superior. 
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