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RESUMO 

 

A monitoria compreende um serviço de apoio pedagógico que possibilita aos estudantes oportunidades de 
aprofundar conhecimentos. Esse trabalho teve por objetivo relatar experiências de professores do curso 
técnico de enfermagem, na supervisão das atividades de monitoria, no componente curricular Fundamentos 
em enfermagem II. Trata-se de um relato de experiência. A atividade ocorreu no período de fevereiro a julho 
de 2017. Participaram da ação um estudante monitor, matriculado no quarto semestre do curso, sete 
professores e 56 discentes. As atividades foram estruturadas da seguinte forma: o monitor tinha uma 
professora supervisora para acompanha-lo às atividades de monitoria, assim, as ações eram acordadas entre 
o estudante monitor e a professora supervisora, no entanto, durante as práticas no laboratório todos os 
professores contribuíam para o aprendizado e crescimento do monitor, assim como, de todos os outros 
estudantes, sempre respeitando o contrato realizado entre a professora supervisora e o monitor. Com relação 
aos estudantes que almejavam fazer treinamentos no laboratório, estes agendavam antecipadamente. A 
monitoria configurou-se, como uma atividade importante, pois, agregou conhecimentos inerentes ao exercício 
da enfermagem, além do desenvolvimento de habilidades para o bom relacionamento interpessoal do 
estudante. Do exposto, percebeu-se que a monitoria favorece oportunidades de aprendizado e 
conhecimentos científicos extra-classe de aula, bem como, promover atributos necessários para uma 
formação profissional adequada para o mercado do trabalho.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Educação; Enfermagem. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Com a criação do sistema universitário federal brasileiro em 1968, as universidades 
buscaram um conjunto de normas para regulamentar e organizar esse sistema. Trata-se da 
lei Federal nº. 5.540, de 28 de novembro de 1968, que implementou as normas de 
funcionamento do ensino superior no território nacional, entre elas, o artigo 41, que trata a 
instituição da monitoria como atividade acadêmica regulamentada (BRASIL, 1968).  

A Resolução 04/2010 do Instituto Federal do Paraná (IFPR) define monitoria como 
uma atividade formativa de ensino que tem por objetivo contribuir no desenvolvimento da 
competência pedagógica para o magistério técnico, tecnológico e de educação superior 
(IFPR, 2010). Ela contribui para a formação integrada do estudante nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão e é entendida como instrumento para a melhoria do ensino 
por meio do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas que visem 
fortalecer a articulação entre teoria e prática e a integração curricular em seus diferentes 
aspectos. A monitoria tem a finalidade de promover a cooperação mútua entre discente e 
docente e a vivência com o professor e como as suas atividades técnico-didáticas (LINS et 
al., 2009).  
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As atividades de monitoria dizem respeito a uma ação extraclasse que busca 
resgatar as dificuldades ocorridas em sala de aula e propor medidas capazes de amenizá-
las (LINS et al., 2009). 

Esse trabalho teve como objetivo relatar a experiência da vivência de docentes com 
o monitor, destacando a importância da monitoria como recurso complementar no processo 
de ensino. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 O presente trabalho trata-se de um relato sobre a experiência de docentes, da área 
da enfermagem, na atuação de ensino, pesquisa e extensão em parceria com o monitor. 
As atividades ocorreram no período de fevereiro a julho de 2017, sendo que participaram 
da ação um estudante monitor, matriculado no quarto semestre do curso técnico em 
enfermagem do Instituto Federal do Paraná – Campus Londrina, sete professores e 56 
estudantes matriculados no segundo e quarto semestre.  

O monitor foi selecionado por meio de edital institucional, sendo necessário cumprir 
alguns requisitos, como: ter cursado, com aprovação, os componentes curriculares 
Fundamentos em Enfermagem I e II; ter disponibilidade de horário no período vespertino e 
avaliação socioeconômica, a qual compreendeu de estudo e parecer socioeconômico, 
realizado exclusivamente pelos/as servidores/as ocupantes do cargo de assistente social 
do IFPR.  

Com relação aos estudantes que almejavam fazer treinamentos no laboratório, estes 
agendavam antecipadamente a data e a técnica que pretendiam executar, a fim de que o 
monitor pudesse organizar e estudar a prática previamente.  

As atividades foram estruturadas da seguinte forma: as atividades de monitor tinha 
uma professora supervisora, que realizou a proposta da monitoria, assim, as atividades 
eram acordadas entre o estudante monitor e a professora supervisora, no entanto, durante 
as atividades no laboratório todos os professores contribuíam para o aprendizado e 
crescimento do monitor e de todos os outros estudantes, sempre respeitando o contrato 
realizado entre a professora supervisora e o monitor.  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

O Art. 2º da Resolução 04/2010 do Instituto Federal do Paraná, destaca como 
competências do monitor, auxiliar o professor nas tarefas didáticas, inclusive na preparação 
de aulas e em trabalhos escolares; facilitar o relacionamento entre os professores e os 
estudantes na execução das atividades didáticas e avaliar o andamento da área e ou do 
componente curricular, do ponto de vista discente (IFPR, 2010; JUNIOR, 2017). 

No presente trabalho foi considerado que as atividades desempenhadas pelo 
monitor compreenderam, especialmente, acompanhar as atividades da supervisora da 
monitoria e contribuir com o apoio ao estudante em laboratório de práticas de enfermagem, 
sempre acompanhado por um docente.  

O apoio ao estudante foi o momento destinado para o treinamento e aprimoramento 
de habilidades psicomotoras, destreza manual, bem como, o entendimento dos princípios 
científicos que embasam as técnicas desempenhadas no exercício da enfermagem. Nesse 
contexto, propicia uma melhor conexão entre teoria e prática, permitindo um processo de 
ensino e aprendizagem mais significativos, um espaço onde o estudante possa questionar, 
treinar e revisar temas abordado em sala de aula, condição está que favorecerá ao 
aumento de autoconfiança, além de consolidar o conhecimento. Mesmo aconteceu nos 
estudos de Haag et al. (2008), onde evidenciaram a monitoria como uma ferramenta que 
facilita o desenvolvimento teórico-prático do aluno. Reforçam ainda, que há uma melhora 
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considerável na destreza manual, nos aspectos psicológicos e conhecimento técnico 
científico em campos de estágios. 

 As atividades foram planejadas no início da proposta sempre levando em 
consideração o conhecimento prévio do monitor, somado à demanda dos demais 
estudantes, buscando aprimorar seus conhecimentos. Todo apoio ao estudante, foi um 
momento imprescindível que contribuiu no processo ensino aprendizagem.  

Nesse sentido, os estudantes ficaram responsáveis em se organizarem no período 
vespertino para usufruírem do laboratório de enfermagem. Em relação ao número de 
estudantes, ficou estabelecido, no máximo seis estudantes. Desta forma, professor e 
monitor conseguiriam atender os estudantes de forma individualizada e dar o suporte 
necessário. 

Todas as atividades desenvolvidas no laboratório de enfermagem, foram 
acompanhadas pelos docentes, sendo que suas atribuições compreendiam desde 
supervisionar e orientar os estudantes quanto as atividades desenvolvidas, retirar dúvidas 
e implementar novas atividades e, ainda, dentre as atribuições dos professores estava o 
acompanhamento de todas as ações do monitor dando todo suporte necessário para a 
construção de seu aprendizado, servindo como mediador deste processo.   

Em relação às atribuições do monitor, além de dar suporte nos treinamentos das 
técnicas básicas, também desenvolveu protocolos, auxiliou em aula teórica e prática. Todos 
estes conhecimentos teóricos, práticos e científicos, demonstram muitos aspectos positivos 
que serviram de suporte para alicerçar a construção de seu conhecimento, habilidades 
práticas, esclarecimentos de dúvidas, enfim, melhor preparo para os campos de estágios 
(LINS et al., 2009; HAAG et al., 2008). Salienta-se ainda, que tal experiência, enriquece o 
aluno no desempenho positivo do exercício da enfermagem, que requer de forma 
imperiosa, profissionais humanizados e instrumentalizados para o cuidar (HAAG et. al. 
2007).   

Destaca-se ainda, que neste processo o monitor tem a oportunidade de desenvolver 
outras habilidades como, por exemplo, trabalho em equipe, comunicação dentre outros. É 
de grande relevância a continuidade do programa de monitoria no curso técnico em 
enfermagem, que prima pela formação de qualidade do técnico de enfermagem. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo mostrou que o ensino aprendizado foi referido como um processo pelo 
qual, deve ter participação de docente e monitor trabalhando e aprendendo mutualmente, 
tornando possível um ambiente propicio à aprender além das salas de aulas, pois o 
monitoria é um ambiente de aprimoramento para o aluno que quer crescer na profissão, 
seja pessoal, como no coletivo. 

A vivência desta experiência foi inovadora e facilitadora do processo ensino 
aprendizagem o que reforçou a importância da manutenção do monitoria, entendendo como 
instrumento que complementa o ensino e ajuda o aluno estar mais prepado para o mundo 
do trabalho. 
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