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Resumo: É comum em algumas disciplinas serem vistos conteúdos que 

podem não ser bem compreendidos por todos. Muitas vezes a maneira como a 

temática é repassada, ou como o aluno entende, é vista com algumas 

dificuldades. Desse modo, a monitoria entra como auxiliador no processo de 

aprendizagem, trabalhando com o entendimento prévio adquirido pelos 

estudantes, e sanando questões, de modo que sejam aprimorados e 

desenvolvidos os conhecimentos teóricos, e práticos. Objetivou-se relatar a 

experiência vivida por acadêmicos com as monitorias de graduação. Estudo do 

tipo relato de experiência, com abordagem descritiva, no qual baseia-se nas 

vivências da monitoria da disciplina de Cuidar em Saúde da Mulher do curso de 

graduação em enfermagem da Universidade Regional do Cariri – URCA, Crato-

Ce, durante o período de junho a outubro de 2018. Nas monitorias são 

desenvolvidas algumas atividades que viabilizam a assimilação dos conteúdos 

e contribuem com o processo de ensino-aprendizagem através da utilização de 

ferramentas e condições que facilitam o aprofundamento técnico-científico, 

como uso das metodologias ativas que fazem parte da estruturação das aulas 

de monitoria que são desenvolvidas ao longo do semestre. Assim, a 

participação nas atividades de monitorias oportunizou aos alunos da disciplina 

de saúde da mulher uma oportunidade de ampliação de conhecimentos 

específicos voltados para essa área, assim como também facilitou processo de 

aprendizagem dos graduandos de enfermagem através da relação de troca de 

conhecimentos entre monitores e monitorados que além de contribuições 

intelectuais fornecem também contribuições ao campo pessoal tendo em vista 

que os monitores são também graduandos.  
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