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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A entrada no curso de Medicina apresenta-se como um grande desafio 

para os estudantes. Estes têm que lidar com uma nova rotina e novos métodos de estudo e 

aprendizagem, bem como adaptar-se ao meio universitário e às normas acadêmicas. Esse 

ano inicial do curso é crucial para definir o desenvolvimento e rendimento do estudante, 

logo, estratégias de auxílio à sua adaptação devem ser adotadas, especialmente em tempos 

de incerteza e ansiedade aumentadas, como durante a atual pandemia de COVID-19. 

Neste sentido, o mentoring (ou mentoria) é uma atividade comprovadamente benéfica: 

acolhe e traz pertencimento; estabelece uma relação de proximidade com o mentor e os 

demais estudantes; é um canal para tirar dúvidas e sanar angústias; desenvolve as 

habilidades de estudo e aprendizagem, e melhora ou preserva a saúde mental. 

OBJETIVOS: Relatar uma experiência de mentoria por via remota (online) com 

ingressantes no curso de graduação em Medicina de uma universidade pública brasileira. 

METODOLOGIA: A mentoria foi realizada em grupos, com um professor mentor e 8 ou 

9 estudantes ingressantes na primeira série de Medicina. As atividades ocorreram 

semanalmente desde o início do ano letivo, sendo os dois primeiros encontros presenciais 

e os subsequentes (após início da pandemia), por via remota, em reuniões na plataforma 

Google Meet, num total de 16 encontros (um semestre). Cada encontro tinha um tema de 

discussão proposto, que podia ser precedido por alguma instrução, em vídeo ou leitura, 

além de espaço aberto para escuta e acolhimento dos estudantes. Os temas foram: saúde 

mental (ansiedade, depressão e uso de álcool e drogas), missão pessoal, garra e resiliência, 

normas acadêmicas, estrutura e grade curricular, técnicas e organização de estudo e 

elaboração de currículo. Ao final, os estudantes fizeram uma avaliação em formulário 

Google sobre o programa em termos de seu aproveitamento pessoal, envolvimento do 

docente e utilidade dos temas propostos, e também elaboraram uma reflexão escrita em 

que narraram suas principais impressões sobre a atividade. Todas as avaliações foram 

analisadas e discutidas pelo grupo de professores mentores. 

RESULTADOS: Foram recebidas 60 avaliações do programa. Todos os estudantes deram 

nota máxima ao envolvimento do(a) mentor(a). A grande maioria considerou seu próprio 

aproveitamento como ótimo, e apenas 8 (13%) o consideraram bom ou regular. Os temas 

considerados mais relevantes pelos estudantes foram saúde mental, normas acadêmicas e 

organização do curso, e técnicas e organização de estudo. As reflexões escritas (n=44) se 

revelaram uma ótima oportunidade para os estudantes expressarem suas descobertas e 

motivações com profundidade. Chamou muito a atenção o quanto apreciaram o 

acolhimento e a partilha de experiências com os colegas e o mentor. Dentre as ideias 

expressas nas reflexões escritas, destacamos aquelas sobre o autoconhecimento e o 



crescimento pessoal, a importância da disponibilidade e abertura do mentor, as mudanças 

suscitadas nos modos de pensar e agir, o auxílio com a ansiedade e a descoberta da vida 

acadêmica. A mudança das sessões de presenciais para remotas não foi incômoda e nem 

considerada um impedimento, apesar das limitações conhecidas. Por outro lado, as sessões 

tiveram elevada participação e o mentoring também foi tido como um auxílio para 

enfrentar a situação da pandemia. 

CONCLUSÕES: O programa adotado mostrou-se muito útil e atingiu as expectativas 

iniciais dos mentores, que eram dar “proteção” aos ingressantes e permitir uma adaptação 

mais rápida e saudável ao ambiente universitário, evitando assim dissabores e sofrimentos 

desnecessários e permitindo um melhor desempenho estudantil. A integração dos 

estudantes com seus pares e docentes foi acelerada e o sentimento de pertencimento foi 

alcançado pela maioria dos estudantes. O formato remoto não atrapalhou o 

aproveitamento e permitiu a participação dos estudantes durante a pandemia. O bom 

aproveitamento da atividade indica que os pontos essenciais foram abordados de maneira 

correta e proveitosa, o que levou os docentes a propor que esta se tornasse uma atividade 

curricular do curso.  
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