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INTRODUÇÃO: O ensino superior deve ser responsável por desenvolver meios ativos, 

reflexivos e construtivos de ensino-aprendizagem, com o objetivo de preparar futuros 

profissionais para as demandas que a globalização os impõe. Nesse sentido, os programas de 

monitorias acadêmicas têm sido uma importante ferramenta para o desenvolvimento de 

habilidades e competências como comunicação, autonomia, aprofundamento teórico, melhor 

capacitação educativa e profissional dos discentes-monitores. (GONÇALVES, 2021). Em 

suma, a participação de um programa de monitoria envolve atuação participativa, auxílio na 

preparação de aulas e atividades, auxílio na aprendizagem de estudantes e na resolução de 

atividades e oportuniza propostas de estratégias alternativas que visem melhorar o ensino. 

Além disso, a monitoria permite aproximação com discentes e docentes da disciplina, o que 

possibilita trocas de conhecimentos e experiências, gerando crescimento pessoal e técnico 

mútuos. Essa visão ressalta a importância da monitoria como instrumento promotor da 

aprendizagem ativa que muda o contexto em que há distanciamento dos alunos e professores, 

no modelo tradicional de ensino (ORTOLAN, 2019). 

A prática da monitoria exige um bom acompanhamento do docente da disciplina e muita 

dedicação do discente-monitor para que os benefícios do programa sejam conquistados. 

Contudo, quando o resultado é satisfatório as vantagens se refletem na melhoria da qualidade 

de ensino, vínculo entre monitor, monitorado e docentes, tudo isso porque a monitoria integra 

aprendizagem ativa, mediada, interativa e auto regulada (DE OLIVEIRA, 2021). OBJETIVO 

DO TRABALHO: Relatar a experiência de estudantes de Medicina na atuação de programa 

de monitoria acadêmica e como isso contribuiu, de forma ativa, para o processo de ensino-

aprendizagem. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência realizado a partir da 

vivência no programa de monitoria da disciplina Integração Ensino-Comunidade I do curso de 

Medicina da Faculdades Pequeno Príncipe. A monitoria contemplou, entre os meses de março 

e junho de 2021, auxílio aos docentes e discentes nas tarefas didáticas relacionadas aos 

assuntos da unidade curricular, como conceitos que abrangem o ser humano, epidemiologia, 

bioética, determinantes sociais e significação de saúde e doença. RESULTADOS: Através do 

programa de monitoria acadêmica foi possível criar maior vínculo dos discentes-monitores 

com os professores da disciplina, sempre visando a facilitação do aprendizado dos alunos. A 

disciplina desenvolve o vínculo entre a faculdade, serviços e comunidade através da área de 

abrangência da Unidade de Saúde; o conceito de sociedade e do homem enquanto ser social; a 

compreensão das dimensões sócio antropológicas e ecológicas na determinação do processo 

saúde-doença; o conhecimento e prática dos modelos básicos de pesquisa epidemiológica. A 

monitoria visa suprir os discentes em suas dúvidas e em prol de uma melhor contribuição no 

aprendizado. Assim, foi preciso rever os conteúdos anteriores, para que estivesse sempre 

pronta para sanar as eventuais dúvidas que surgissem no decorrer de nossa atuação. Diante 



deste cenário, é evidente que o aprendizado também depende do modo em que os assuntos são 

aproveitados. Portanto, a monitoria deve ser compreendida como uma forma de intervenção e 

apoio que envolve tanto alunos quanto professores, como também uma forma de modificar o 

sentido individualista do trabalho educativo. (QUEIROZ, 2009). CONCLUSÕES: Nos 

cursos de graduação, a monitoria é compreendida como um instrumento para a melhoria do 

ensino através 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 e saberes, tendo por finalidade promover a cooperação mútua entre discentes e 

docentes. As aulas teórico-práticas interferem positiva e diretamente no desenvolvimento e 

compreensão dos conceitos científicos durante a administração das atividades práticas dos 

monitores com o auxílio do professor em sala de aula, promovendo uma compreensão maior 

do mundo científico, objetivando assim, melhor capacitação profissional e educativa dos 

discentes, promovendo assim a solução de problemas mais complexos, tanto em sala de aula 

como no futuro, na vida profissional. 
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