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RESUMO 
 
 

Práticas pedagógicas na percepção do discente enquanto monitor Autor: Douglas Augusto 
Mendes Mota Rosa - Estudante do curso de graduação em Enfermagem, Universidade de 
Taubaté/UNITAU. Taubaté (SP), Brasil. E-mail: douglas_augusto@ig.com.br Orientador: 
Teresa Celia Mattos de Moraes dos Santos - Professora Mestre, Departamento de 
Enfermagem, Universidade de Taubaté/UNITAU. Taubaté (SP), Doutoranda em Enfermagem, 
Universidade de Campinas/UNICAMP. Campinas (SP), Brasil. E-mail: , 
teresacelia@terra.com.br RESUMO Introdução: Toda forma de estudo, para que possa dar 
certo, carece de relações saudáveis, tanto de ordem afetiva quanto produtiva, de estímulos e 
valorização. Por essa razão, deve-se tirar o máximo proveito das práticas educativas, visto se 
apresentarem como máxima referência frente às mais diversificadas atividades humanas. O 
PID-UNITAU tem por finalidade oferecer aos seus participantes, das diversas áreas do 
conhecimento, a oportunidade de vivenciar atividades de magistério na educação básica ou 
superior e de refletir sobre os princípios que as norteiam e sobre práticas pedagógicas 
inovadoras, por meio de uma relação estreita entre professor mentor – monitor, de forma a 
promover, num espaço de profissionalização progressiva, a troca de saberes na matéria de 
competência, escolhida como possibilidade futura de atuação pelo iniciante à docência. O 
presente estudo revela-se importante para que o aluno possa desenvolver as competências 
necessárias ao exercício da docência na universidade. Objetivo: Relatar as percepções do 
aluno bolsista de enfermagem durante o acompanhamento das aulas atuando como monitor 
júnior na disciplina de Gerenciamento dos serviços de saúde e de enfermagem. Metodologia: 
Trata-se de um relato de experiência do aluno de enfermagem, bolsista do Programa PID-
UNITAU, no período de Março de 2013 a agosto de 2014. As atividades realizadas incluem a 
participação das aulas determinadas pelo professor mentor, auxilio na elaboração e execução 
de projetos de pesquisa e na organização de seminários, participação no preparo e confecção 
de material didático, auxilia na orientação de alunos em suas tarefas práticas, intra e 
extraclasse; em grupos de estudo da Unidade de Ensino; auxilia os alunos na confecção de 
trabalhos para apresentação em iniciação cientifica e colabora com a ordem disciplinar e ética 
e com o bom andamento dos trabalhos. Resultados: Observou-se que o trabalho do docente na 
universidade vai muito além da sala de aula. Ele necessita de tempo para a pesquisa e preparo 
do material didático, atualização constante, aliado ao desejo de progresso da matéria, ter um 
espírito inovador em relação às estratégias e técnicas de ensino, construir uma boa relação 
com os alunos, além de realizar um bom planejamento do trabalho pedagógico e 
replanejamento quando necessário. Outro fator que chamou a atenção foi observar a postura 
dos alunos durante a aplicação das provas, na visão do docente. Conclusão: Quando se 
escolhe atuar como docente, é fundamental a realização de um bom planejamento e a busca 
pelo conhecimento. Fatores como um mau relacionamento com os alunos e a falta de 
atualização profissional tornam um problema grave para a formação do aluno. Acredita-se que 
o PID-UNITAU contribui para a formação de professores capazes de compreender o papel da 
universidade e o seu próprio papel na formação do aluno no ensino superior. Palavra-chave: 
Práticas Discentes; Monitoria; Mentor. 


