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OS BENEFÍCIOS DE UMA MONITORIA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

INTRODUÇÃO

Compreende-se por monitoria uma modalidade de

ensino e aprendizagem que contribui para a formação

acadêmica, na qual essa experiência proporciona um

crescimento pessoal e profissional ao acadêmico de

enfermagem. O exercício da monitoria é uma

oportunidade para o estudante desenvolver

conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes à

docência, aprofundar conhecimentos na área

específica e contribuir com o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos.

OBJETIVOS

Descrever os benefícios que transcendem a monitoria

vivenciada no laboratório de enfermagem.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de

experiência, sobre a monitoria aplicada na disciplina

Prática de Semiologia e Semiotécnica realizada no

laboratório de Enfermagem da Faculdade Cesuca,

situada na região metropolitana de Porto Alegre. Os

monitores foram selecionados através do edital

018/2017, aberto para a população acadêmica do curso

de Enfermagem, contemplando os critérios pré-

estabelecidos de seleção, após foram submetidos a

entrevista com o professor da disciplina.

RESULTADOS

A troca de saberes entre os monitores e os alunos é

uma forma de aprendizado válida, efetiva, rica e

agregadora para a vida acadêmica. Nossa experiência

está agregando novas formas de pensar e interpretar

situações nos colocamos no lugar dos alunos, pois já

passamos por esse processo e assim conseguimos

diminuir a ansiedade e tornar o ambiente favorável

para o melhor aprendizado e entendimento dos

colegas sobre as atividades propostas. Já ter realizado

a disciplina auxilia na formulação de atividades

práticas avaliativas para que o aprender seja

constante. Entre as atividades que foram realizadas

pelos monitores encontram-se: construções de casos

para realização das provas práticas, treinamento de

censo crítico, confecção de material para auxiliar os

acadêmicos nos procedimentos, organização do

laboratório para as aulas práticas, explicações sobre

conteúdo administrados pela docente responsável pela

disciplina, acompanhamento das práticas individuais e

esclarecimento de dúvidas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os benefícios oferecidos aos aprovados no programa

de monitoria tornam-se fundamental para a

descoberta da vocação, ou não, pela docência,

evitando, assim, que, no futuro, possam tornar-se

profissionais descontentes com a carreira escolhida.

Cabe reforçar a importância da monitoria para a

vivência acadêmica, visto que agrega conhecimentos

e faz com que o aluno vivencie de maneira inicial à

docência, necessitando exercer o censo crítico e

manter as relações interpessoais que são

fundamentais para a vida profissional, além de estar

em constante crescimento e amadurecimento das

práticas experienciadas.
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