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RESUMO: As aulas de monitoria contribuem para a formação integrada do aluno 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação. Dessa 

forma, torna-se uma oportunidade para o estudante desenvolver habilidades 

inerentes para sua formação.  Aprofundar conhecimentos na área específica e 

contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos, sendo 

compreendida como uma avaliação para a melhoria do ensino de graduação, 

através das vivencias e experiências. As atividades oferecem debates para 

esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos ministrados da disciplina dentro 

e fora da aula, que surgem durante os estudos, sendo este apoio disponibilizado 

semanalmente, auxiliando discentes e docentes no aperfeiçoamento das 

atividades de ensino e de aprendizagem. Relatar as vivências e benefícios da 

realização das atividades práticas para os acadêmicos de enfermagem. Trata-

se de um relato de experiência vivenciado nas aulas de monitoria da disciplina: 

Sistematização do Cuidar III, realizado na faculdade Estácio de Juazeiro do 

Norte com 04 acadêmicos da referida instituição. Realizou-se ao longo do 

semestre aulas práticas de acordo com o conteúdo programado e repassado, 

buscando analisar e esclarecer as dúvidas presentes diante de cada 

procedimento a ser realizado pelos mesmos, contribuindo de forma positiva 

diante das dúvidas presente. Observou-se que as atividades práticas da 

disciplina despertam maior interesse, compreensão e participação durante a 

atividade, oportunizando a prática individual de procedimentos em manequins 

com auxílio dos monitores, enfatizando a importância de uma assistência 

humanizada e qualificada diante de cada paciente, capacitando-os para 

vivencias diária. As atividades realizadas proporcionaram aos acadêmicos 

segurança e conhecimento sobre as temáticas abordadas na teoria, ofertando 

aos mesmos uma auto avaliação das habilidades que devem ser melhoradas 

durante o procedimento. Portanto, torna-se de suma importância a disseminação 

de conhecimento prático entre acadêmicos através das aulas, analisando o grau 

de compreensão, dedicação e aprendizado desenvolvido ao longo das 
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atividades, a experiência permitiu compreender os conceitos que envolvem a 

docência, e sua importância, fomentando a busca pelo conhecimento e 

aprimoramento, não somente para o exercício da profissão, mas, também para 

a reflexão de conceitos já existentes. 

DESCRITORES: Enfermagem, Atividade, Disseminação. 


