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1. RESUMO 

Esta pesquisa busca analisar a importância da monitoria para a consolidação 

do conhecimento do aluno de graduação em Enfermagem e sua colaboração para o 

desenvolvimento de competências necessárias para a formação do Enfermeiro. Para 

tanto, será realizada uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, com 

abordagem qualitativa por meio de uma entrevista semiestruturada. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Historicamente, a enfermagem coopera para elucidar o cenário de saúde e 

proporcionar um meio de abrangência acerca da sua evolução.  A enfermagem como 

ciência passa por grandes modificações ao decorrer dos séculos, desde práticas do 

cuidar que eram realizadas sem fundamentos científicos apenas baseados na 

observação, até tais práticas serem evoluídas e aplicadas nos dias atuais.1 

Durante todo o século XIX esse ensino veio tomando grandes proporções 

com o surgimento de personagens importantes proporcionando que o ensino das 

práticas de enfermagem fosse melhorado diariamente.2  

Nesse contexto, está pesquisa tratará especificamente das estratégias 

pedagógicas utilizadas para o desenvolvimento acadêmico do Graduando em 

Enfermagem do 2°/3° e 3°/4° semestre nas disciplinas de Processo de Cuidar em 

Enfermagem e Instrumentalização para o Processo de Cuidar em Enfermagem da 

grade curricular do curso de Enfermagem da Universidade Cruzeiro do Sul. Estas 

disciplinas objetivam desenvolver no aluno as competências necessárias ao 

Enfermeiro para atuar na avaliação, diagnostico e condutas necessárias à 

Assistência de Enfermagem. 

Assim, ao longo dos anos, como ocorreu na história da estruturação do 

ensino de Enfermagem no Brasil, percebe-se a necessidade de oferecer aos 

graduandos estratégias inovadoras além das aulas teóricas e práticas já 

desenvolvidas. Desta forma, busca-se por meio do Programa Institucional de 

Monitoria oferecer suporte acadêmico aos alunos das disciplinas em questão.3,4,5 

As atividades desenvolvidas no programa de monitoria das disciplinas é um 

processo que se dá de forma intrínseca entre docente e monitor. O docente 

responsável realiza diretrizes norteando a atuação do monitor que irá realizar 
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orientações, explanações de duvidas bem como oferecer estratégias para a 

aplicação dos conteúdos científicos no desenvolvimento das ações de Enfermagem. 

Acredita-se ainda que, o fato de oferecer ao aluno a possibilidade de sanar 

dúvidas e fragilidades teóricas bem como desenvolver as habilidades praticas, possa 

favorecer o desenvolvimento das competências necessárias para a sua atuação.3,4,5 

Assim, diante desta problemática, que é analisar os efeitos que a monitoria causa na 

vida acadêmica dos discentes, este estudo busca responder a seguinte pergunta: 

Qual é a importância da monitoria para o aluno participante destas atividades? 

 

3. OBJETIVOS 

Identificar, descrever e analisar a importância da monitoria para a 

consolidação do conhecimento do participante das atividades. 

 

4. METODOLOGIA 

Será realizada uma pesquisa de campo de caráter exploratório e descritivo, 

com abordagem qualitativa a partir da perspectiva dos alunos que no ano de 2017 

cursavam o 2º/3º e 3°/4° semestre das disciplinas do Processo de Cuidar em 

Enfermagem e Instrumentalização para o Processo de Cuidar em Enfermagem.  O 

publico entrevistado será constituído por 231 alunos que participaram das atividades 

de monitoria que são identificados por meio das listas de frequência que os mesmos 

assinam antes da realização das atividades. 

Na entrevista semiestruturada, conterá indagações sobre o perfil demográfico 

do participante e a seguinte pergunta norteadora: “Qual foi a importância da sua 

participação nas atividades de monitoria para a consolidação do seu conhecimento?” 

A resposta será gravada e transcrita posteriormente. A pesquisa será realizada após 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da Universidade Cruzeiro do Sul sendo 

posteriormente apresentado como trabalho de conclusão de curso. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

A coleta de dados será conduzida por meio dos seguintes passos: 

1º passo - Aprovação do projeto no Comitê de Ética para posterior contato 

com o aluno participante para agendamento de dia e horário para a coleta dos 

dados.  
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2º passo - A entrevista que será realizada em um dos consultórios do Núcleo 

Clínico de Enfermagem. 

 3º passo - Serão esclarecidas as dúvidas do aluno participante referente à 

pesquisa, após o mesmo será orientado sobre o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido, concordando em participar da pesquisa, assinará duas vias do (TCLE), 

sendo uma entregue ao participante e outra ficará com o grupo responsável pelo 

desenvolvimento da pesquisa. 

 4º passo - O gravador será ligado e a pergunta norteadora será lida. 

 5º passo - Caso haja necessidade e solicitação do participante a entrevista 

será interrompida e reiniciada assim que autorizado. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto aguarda o parecer do Comitê de ética em Pesquisa para iniciar a 

coleta de dados que possibilitará analisar o objeto de estudo desta pesquisa. 

Contudo, para direcionar adequadamente ao público alvo foi realizado o 

levantamento do número de alunos participantes nas atividades de monitoria no ano 

de 2017 para que desta forma, assim que for autorizado a coleta de dados possa ser 

iniciada. 
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