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A monitoria é um ofício pedagógico que visa oportunizar crescimento de habilidades técnicas 

e aprofundamento teórico, proporcionando o aperfeiçoamento acadêmico. Nesse sentido, a 

participação do aluno na monitoria o introduz no contexto da complexidade da profissão e 

auxilia o mesmo na tomada de decisão e melhoria na qualidade da assistência. Assim sendo, a 

monitoria é uma atividade acadêmica de essência suplementar, tal qual, o discente tem 

oportunidade de acrescentar e expandir seus conhecimentos por meio do apoio do monitor 

acrescendo assim, suas oportunidades de amadurecimento individual oportunizando 

experiências e novas vivencias voltadas para o mercado de trabalho, interdisciplinaridade 

através do poder da compreensão ensino aprendizagem e liderança.  O objetivo é avaliar a 

percepção dos discentes com a monitoria extraclasse em laboratório além do ensino em aulas 

práticas. A metodologia trata-se de um relato de experiência sobre a importância da monitoria 

para a vida acadêmica e profissional dos discentes de nível superior. Sendo o local do estudo o 

Laboratório de Técnicas de Enfermagem (LTE) da disciplina Fundamentos para o Processo do 

Cuidar, Semiologia e Semiotécnica da Faculdade Maria Milza, Governador Mangabeira-BA. A 

marcação para a monitoria ocorria durante toda a semana no LTE, sendo que as práticas com 

os monitores eram realizadas nos turnos opostos as aulas, sendo a carga horária da monitoria 

de vinte horas semanais. Essa experiência ocorreu no período de março de 2017 a setembro de 

2017. Como resultados, observa-se que a monitoria contribui de forma significativa para a 

formação acadêmica dos discentes, já que a mesma possibilita o treinamento dos procedimentos 

que são realizados na atuação prática sob a orientação e supervisão dos monitores da disciplina. 

Além disto, os alunos que frequentam assiduamente a monitoria conseguem obter desempenho 

satisfatório por sentir maior segurança na realização dos procedimentos. Os discentes relatam 

reconhecer a importância de frequentar a monitoria, visto que através disso desenvolvem maior 

habilidade para a associação da teoria e prática. Portanto, a monitoria acadêmica é uma 

atividade adicional importante para formação superior, pois está oferta oportunidades para o 

desenvolvimento estudantil no processo de ensino aprendizagem ampliando a inclusão do aluno 

na própria formação acadêmico-profissional. 
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