A IMPORTÂNCIA DAS MONITORIAS NA CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO
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Introdução: As monitorias funcionam como um sistema de aulas extras com
temáticas variadas oferecidas pelas ligas acadêmicas. Se relacionam com o
conteúdo que a turma se encontram estudando e busca de maneira geral abordar
temas que não estão presentes no currículo, como doenças, casos clínicos. Assim,
objetivam complementar o ensino. Objetivos: Analisar a eficácia da monitoria
aplicada pela Sociedade Científica de Dor e Anestesiologia aos alunos que
cursavam a disciplina de anatomia; verificar o aproveitamento dos conhecimentos
adquiridos; Saber se os estudantes acham importante a metodologia. Métodos: Foi
realizada uma monitoria para 36 alunos, no dia 11/10/2019, com o tema
``osteoartrose´´, na trigésima turma de medicina da Universidade Federal do
Ceará. Com a aplicação de questionários com 5 questões de múltiplas alternativas,
pré-testes (antes da aula) e pós-testes (após a aula), buscando analisar o
conhecimento, sobre a osteoartrose, antes da monitoria e após a mesma.
Resultados: Na amostra dos pré-testes apenas 19,4% dos alunos souberam
responder corretamente todas as questões, 41,6% souberam responder 4
questões, 30,5% souberam 3 questões, 5,5% souberam 2 questões e 2,7%
souberam responder apenas 1 questão. Já nos questionários pós-testes 66,6% dos
alunos acertaram todas as questões e 33,3% acertaram 4 questões, sendo esse o
número mínimo de acertos. Por fim, 100% dos alunos consideraram a monitoria
como algo importante que somou em seus conhecimentos. Conclusão: Portanto,
nota-se um grande aumento no número de acertos após a aula. De maneira geral
a monitoria somou no conhecimento adquirido e pelo aumento nos acertos é
possível constatar que os alunos conseguiram absorver os conhecimentos
passados. Ademais, o reconhecimento pelos alunos acerca da importância das
monitorias demonstram que esse é um papel importante que as ligas acadêmicas
exercem para somar na construção do saber ao longo do curso.
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