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RESUMO

A monitoria é a porta de entrada para a experimentação da docência ainda na graduação, ao auxiliar um docente principalmente em matérias de 
laboratório e práticas. Este estudo objetivou descrever a experiência obtida durante a monitoria de disciplinas correspondentes a Saúde da 
mulher, do curso de bacharelado em Enfermagem, na instituição de ensino Faculdade Estácio de Sergipe (FASE), evidenciando sua importância 
como instrumento de aprendizado e desenvolvimento na formação do discente monitor, demonstrando que a monitoria na academia tem uma 
contribuição fundamental na iniciação à docência, assim como no aprendizado complementar do discente monitor através da ampliação e fixação 
do conhecimento. Sendo ainda um recurso facilitador do processo ensino aprendizagem junto aos alunos monitorados. Trata-se de um relato de 
experiência de monitoria por 1 ano, em aulas de laboratórios e campos de práticas, com foco no aprimoramento das atividades acadêmicas 
complementar. Todas as atividades desenvolvidas foram supervisionadas e orientadas por um docente que treinou o monitor, acompanhou as 
atividades da monitora, orientando em relação a metodologia a ser realizada, propostas dos seminários e ou eventos, atividades nas instituições 
de saúde, além das aulas de reforço aos discentes sobre os conteúdos teóricos e práticos da disciplina correspondente. Como resultado observou-
se a possibilidade de desenvolvimento da habilidade de análise crítica e investigativa no monitor, além da colaboração de criação de impressos 
aplicáveis em aula para facilitar as avaliações e evoluções de consulta de enfermagem na saúde da mulher; e aos alunos uma ferramenta para 
melhorar o aprendizado, reforçando conteúdos, tornando-os melhor preparados e seguros para atuar no período de estágio e na futura vida 
profissional. Concluindo-se que como monitoras houve a possibilidade de praticar os saberes, aprimorando as atividades exercidas, interagindo 
com diversos profissionais e usuários da atenção básica colaborando para uma formação mais humanizada.
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