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Resumo: O Programa de Formação de Professores da Universidade de São Paulo (USP) 

destina-se a estudantes de mestrado e/ou doutorado, que devem atuar junto aos docentes 

responsáveis pelas atividades acadêmicas referentes às disciplinas da Licenciatura. Este relato 

de experiência buscou descrever a percepção do monitor-bolsista, estudante de mestrado, 

sobre o ciclo pedagógico desenvolvido nas disciplinas do Estágio Curricular em Educação 

Profissional em Enfermagem e Metodologia do Ensino de Enfermagem II, no 5º ano do Curso 

de Bacharelado e Licenciatura da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, junto às 

escolas que realizam a formação de nível médio em enfermagem. As atividades do monitor-

bolsista neste contexto integram-se aos ciclos pedagógicos, que fundamentam as disciplinas e 

se organizam em quatro momentos que apesar de distintos, estão interligados e são 

interdependentes, sendo eles: Imersão: Inserção do estudante no ambiente de prática, em 

escolas profissionalizantes técnicas, com a finalidade que o mesmo observe e possibilite 

interações com a realidade, acompanhando, planejando e ministrando diversas atividades; 

Síntese Provisória: Consiste no momento posterior à imersão, nos quais os questionamentos 

indagados pela experiência da prática são colocados em pauta e discutidos entre todos os 

estudantes  com mediação do professor, proporcionando a partilha de vivências e 

questionamentos; Busca: Momento em que possibilita ao estudante, trabalhar por meio de 

pesquisas científicas embasadas na literatura atual a fim de responder a uma questão de 

aprendizagem emergente da síntese provisória, que proporciona ao mesmo refletir sobre a 

prática vivenciada e correlacioná-la com o processo de ensino aprendizagem; e Nova Síntese: 

momento de discussão entre os estudantes , compartilhando conhecimentos recém adquiridos 

na busca e retomando a discussão propiciada na síntese provisória, em prol da resignificação 

dos conceitos anteriormente discutidos. Norteado pelo ciclo, a atuação do monitor-bolsista 

implica numa postura eminentemente crítica e reflexiva frente às demandas dos estudantes no 

campo de estágio, cujas atividades requerem a participação problematizadora do processo de 

ensino aprendizagem na revisão do planejamento e avaliação das aulas dos futuros 

licenciados. Ao realizar acompanhamento do ciclo com ênfase nos estágios em sala de aula e 

nos laboratórios de enfermagem, o monitor-bolsista personaliza as atividades de cada 

estudante com a possibilidade de perceber a evolução do seu desenvolvimento na prática 

docente. Este exercício pedagógico do monitor-bolsista permitiu contribuir com os avanços 

esperados neste momento da formação do licenciado em enfermagem, ao articular as 

reflexões no ciclo pedagógico, contextualizadas a partir da realidade social vivenciada nos 

estágios, das diretrizes educacionais e do SUS. 
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Introdução  

 A pós-graduação emerge na sociedade brasileira com a iniciativa de formar docentes 

universitários e pesquisadores. As primeiras experiências brasileiras na área da enfermagem 

surgiram em 1972, com o curso de mestrado na Escola de Enfermagem Anna Nery, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2012, após 40 anos, foram contabilizados no 

Brasil, 83 cursos de pós-graduação aprovados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES na área da enfermagem (45 mestrados acadêmicos, 27 

doutorados e 11 mestrados profissionais), vinculados a 58 programas, e tem formado novos 

pesquisadores para todo o Brasil, e também para o México, Angola, dentre outros países 

(MUNARI, SCOCHI; 2012; ERDMANN, FERMANDES, TEIXEIRA; 2011).  

A pós-graduação Stricto Sensu na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo teve seu início em 1975. Atualmente conta com três programas de 

pós-graduação a nível mestrado, sendo eles: Enfermagem Fundamental, Enfermagem 

Psiquiátrica e Enfermagem em Saúde Pública além do programa de Doutorado Interunidades 

(HOSTINS, 2006; EERP, 2015).  

 Quanto ao processo de formação de docentes universitários, este foi amparado pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394/96, que segundo o enunciado do artigo 66, 

será preparado prioritariamente, nos programas de mestrado e doutorado. Para tanto, a 

Resolução Nº 3/99 do CNE exige a oferta de uma disciplina sobre metodologia de ensino nos 

cursos de pós-graduação lato sensu. 

Entretanto, Veiga reflete que os Programas de Pós-graduação se voltam de forma 

hegemônica para a formação de pesquisadores em seus campos específicos, sem a devida 

valorização da formação pedagógica de professores. Com isso, a formação docente para a 

educação superior depende das iniciativas individuais e dos regimentos das instituições 

responsáveis pela oferta de cursos de pós-graduação, que se guiam pelos parâmetros de 

qualidade institucional publicados pelo governo. Para atender a estes parâmetros, muitas 

instituições de educação superior organizam e desenvolvem um programa de preparação de 

seus docentes. Assim, as políticas públicas não estabelecem diretamente orientações para a 

formação pedagógica do professor universitário. 

Estudos têm demonstrado a ausência de espaços formativos para a docência 

universitária (BOLZAN e ISAIA, 2006; PIMENTA e ANASTÁSIOU, 2002; MIZUKAMI, 

2006; CUNHA, 2010. VIEIRA, et al, 2016). 



 

Na Universidade de São Paulo a interlocução entre a pós-graduação e os cursos de 

graduação da mesma instituição, ocorre por meio do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino 

– PAE e do Programa de Formação de Professores – PFP, os quais propiciam a presença do 

pós-graduando no acompanhamento de disciplinas da graduação no ensino teórico e clínico-

prático, no caso específico da Enfermagem, segundo a sua experiência e área de atuação 

(EERP, 2018).  

A proposta do Programa de Formação de Professores tem o objetivo de inserir um 

monitor-bolsista, graduado e licenciado em Enfermagem, para auxiliar na demanda de 

formação dos estudantes do curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Neste curso a participação 

do monitor bolsista consiste no acompanhamento dos estudantes ao longo das disciplinas do 

Estágio Curricular em Educação Profissional em Enfermagem, com carga horária de 240h e 

da Metodologia do Ensino de Enfermagem II, com carga horária de 60h. Ambas ocorrem em 

dois momentos, no nono e no décimo semestre da graduação; junto às escolas de educação 

profissional do município de Ribeirão Preto/SP, uma das modalidades da educação básica 

(EERP; 2018).  

O monitor do Programa de Formação de Professores desenvolve diversas atividades que 

são fundamentadas pelos ciclos pedagógicos, uma estratégia proposta pelo projeto político 

pedagógico do curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da EERP-USP. Este se 

estrutura em quatro momentos, desde a identificação da prática social até a apropriação de 

conhecimentos e transformação social, sendo eles: imersão, síntese provisória, busca e nova 

síntese (ANDRADE, et al; 2017).  

Apropriar-se do ciclo pedagógico é um desafio inovador e complexo, que implica a 

reflexão e crítica permanente do processo de ensino-aprendizagem. Nos dizeres de Severino 

(2009, p.121), “na Universidade, a docência e a aprendizagem só serão significativas, se 

forem sustentadas por uma permanente atividade de construção do conhecimento”.  

Frente ao exposto, este relato de experiência buscou descrever a percepção do monitor-

bolsista, estudante de mestrado, sobre o ciclo pedagógico, que compreende as seguintes 

etapas: imersão, síntese provisória, busca e nova síntese. 

 

 

 

Metodologia 

As atividades do monitor-bolsista foram desenvolvidas na Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, junto ao Programa de Formação de Professores, 



 

nas disciplinas do Estágio Curricular em Educação Profissional em Enfermagem e 

Metodologia do Ensino de Enfermagem II, do 5º ano do Curso de Bacharelado e Licenciatura 

da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, junto às escolas que realizam a formação 

de nível médio em enfermagem. 

O período das atividades compreendeu 03 meses, desde o início da vigência da 

monitoria, em 1º de Abril de 2018, até o término das atividades de ambas as disciplinas, em 

21 de junho de 2018.  

As percepções deste relato decorreram das atividades do monitor-bolsista junto aos 

estudantes de licenciatura em enfermagem, na realização do planejamento das atividades de 

ensino teórico em salas de aula, além de aulas práticas em laboratórios sobre procedimentos 

próprios da enfermagem aos estudantes da educação de nível médio em enfermagem (futuros 

auxiliares e técnicos de enfermagem).  

A dedicação do monitor-bolsista compreendeu 20h semanais, e foi orientada pelos 

professores das referidas disciplinas do curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem.  

 

Resultados  

Neste relato, optou-se por refletir sobre as percepções do monitor-bolsista sobre o ciclo 

pedagógico, que dentre as atividades essenciais realizadas pelo mesmo, incluem: a supervisão 

e o acompanhamento das aulas práticas desenvolvidas pelos estudantes de licenciatura em 

enfermagem da EERP tanto nas escolas parceiras como na própria instituição; a reflexão e 

orientação aos mesmos, sobre suas potencialidades e também sobre suas fragilidades, as quais 

necessitam serem melhoradas em relação à metodologia, postura, didática, dentre outros 

fatores relacionados à inserção e desenvolvimento destes estudantes nos ambientes de prática 

docente no ensino técnico; a colaboração no planejamento das aulas teóricas e práticas, por 

meio de conversas com os estudantes, leituras de planos de aula e devolutivas aos mesmos, 

tanto do material de planejamento como das aulas; além da responsabilidade de preservar a 

organização e integridade dos laboratórios em que são desenvolvidas as atividades práticas. 

O ciclo inicia-se com a Imersão, que compreende a inserção do estudante no ambiente 

de prática, em escolas profissionalizantes técnicas, com a finalidade que o mesmo observe e 

possibilite interações com a realidade, acompanhando, planejando e ministrando diversas 

atividades. O acompanhamento nas imersões acontecia em resposta às demandas apresentadas 

aos estudantes, ao menos uma vez na semana, era importante visitar cada instituição de ensino 

e conversar com os estudantes a respeito das atividades que estavam em processo de 

desenvolvimento. De forma simultânea, alguns estudantes estavam em fase de preparo 



 

enquanto que outros, em fase de realização da proposta ou avaliação de atividades recém 

executadas (ANDRADE, et al; 2017; CORREA et AL, 2011). 

A monitoria era disponibilizada a todos os estudantes, porém o acompanhamento 

próximo que suscita recordações significativas ocorreu com duas alunas que tinham muita 

dificuldade em ministrar as atividades, apresentavam-se inseguras e receosas. A essas, foi 

realizado um trabalho do monitor-bolsista em conjunto com uma docente responsável em 

busca de aproximá-las da realidade vivenciada de forma saudável e segura, resultando em 

evolução importante no desenvolvimento e formação de ambas como licenciadas.  

Dessa forma, quando as estudantes ministraram as aulas para o estudante do curso 

técnico de enfermagem, a presença do monitor-bolsista permitiu um feedback imediato sobre 

a execução do plano de aula, com orientações em tempo real sobre os ajustes que poderiam 

ser realizados, no que diz respeito à dinâmica da aula e postura docente. Mas, foi com a 

avaliação crítica e reflexiva do plano de aula, que os avanços foram percebidos tanto pelos 

professores, quanto pelos estudantes.  

O desafio da seleção de conteúdos para atender ao objetivo do processo de formação do 

profissional técnico em enfermagem foi percebido como complexo. Assim, estudos sobre a 

questão fazem-se necessários. Além disso, a avaliação ainda contém pressupostos do modelo 

tradicional de ensino, o que dificulta a compreensão dos estudantes sobre a importância deste 

eixo no processo de ensino-aprendizagem. Pensar instrumentos de avaliação ainda suscita 

questionamentos e incompreensões por parte dos estudantes e professores.  

Sucessivamente, na Síntese Provisória (SP), que consiste no momento posterior à 

imersão, os questionamentos indagados pela experiência da prática são colocados em pauta e 

discutidos entre todos os estudantes com mediação do professor, proporcionando a partilha de 

vivências e questionamentos. As vivências nessa etapa do ciclo pedagógico consistiam em 

momentos em que os estudantes de licenciatura compartilhavam suas inquietações 

vivenciadas nas imersões e buscavam entendê-las com o suporte do docente e também do 

monitor-bolsista, o que suscitava muitas discussões relevantes ao processo de ensino-

aprendizagem dos estudantes (ANDRADE, et al; 2017; CORREA et AL, 2011).  

Sendo realizada no espaço da Universidade e em pequenos grupos, os relatos das 

vivências foram percebidos como decisivos para a reflexão da futura prática docente do 

licenciado. Neste momento, o conhecimento prévio foi resgatado, porém os questionamentos 

guiaram a busca pelo aprofundamento didático-pedagógico, na próxima etapa. De maneira 

geral, na SP o estudante expõe suas críticas e faz articulações ainda inconsistentes. 

A Busca compõe o momento em que possibilita ao estudante, trabalhar por meio de 

pesquisas científicas embasadas na literatura atual a fim de responder a uma questão de 



 

aprendizagem emergente da síntese provisória, que proporciona ao mesmo refletir sobre a 

prática vivenciada e correlacioná-la com o processo de ensino aprendizagem. Em 

acompanhamento aos estudantes nesse exercício de pesquisa e reflexão, era possível perceber 

que os mesmos se sentiam mais seguros e confortáveis com as indicações literárias 

disponibilizadas pelas docentes das disciplinas, como um suporte à realização de seu trabalho. 

Outro fator de extremo auxílio aos estudantes era a proposta de realização desses trabalhos em 

pequenos grupos, pois o trabalho em conjunto, possibilitava momentos de reflexão e facilitava 

o alcance dos objetivos propostos (ANDRADE, et al; 2017; CORREA et AL, 2011). 

Já a Nova Síntese é o momento de discussão entre os estudantes, compartilhando 

conhecimentos recém adquiridos na busca e retomando a discussão propiciada na síntese 

provisória, em prol da resignificação dos conceitos anteriormente discutidos. A experiência de 

acompanhamento dessa etapa do ciclo pedagógico proporcionou uma vivência especial, ao 

acompanhar como os estudantes se organizavam frente à proposta desenvolvida pela 

disciplina, de apresentar os resultados de suas buscas, compartilhando com a sala. Emergiram 

várias dinâmicas diferentes, que envolviam a sala e proporcionavam a construção do 

pensamento crítico reflexivo (ANDRADE, et al; 2017; CORREA et AL, 2011). 

Nessa proposta de inserção, o monitor-bolsista devia contemplar algumas atividades, 

como ofertar apoio aos estudantes no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 

atitudes para a docência na saúde, contextualizados a partir da realidade social, das diretrizes 

educacionais e do SUS; apoiar a mediação entre a Universidade e as escolas de educação 

profissional, para propiciar melhor aproveitamento acadêmico dos estudantes; acompanhar os 

estudantes de graduação ao longo do ano, em média de 25 por período, que estariam 

exercendo atividades nas seguintes escolas-campo de Ribeirão Preto/SP, parceiras da 

EERP/USP: Colégio Projeção, Centro Interescolar do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, 

Senac – Unidade de Ribeirão Preto e CEFOR – Centro Formador de Pessoal para a Saúde; 

O Programa de Formação de Professores estabelece algumas atividades essenciais a 

serem desenvolvidas pelo estudante que compõe a monitoria, como por exemplo: participação 

do planejamento, desenvolvimento e avaliação dos estágios supervisionados, orientação na 

produção de materiais pedagógicos a serem utilizados em atividades de estágio, 

acompanhamento dos estudantes do Curso de Bacharelado e Licenciatura no planejamento, 

realização e avaliação das atividades educativas e atividades pertinentes aos estágios. Além de 

zelar pela articulação entre o desenvolvimento de estágio de Licenciatura e a formação 

continuada de professores promovida pelas escolas de Educação Profissional.  

Outras demandas também foram executadas, sendo essas relacionadas às atividades de 

metodologia do Ensino de Enfermagem II como: realização de estudos; colaboração e 



 

correção dos portfólios bem como das atividades em sala de aula, como apresentações de 

trabalhos em grupos; atividades de acompanhamento especial a estagiários com dificuldades e 

peculiaridades, como plantões no Laboratório de Práticas Pedagógicas da EERP-USP. 

A inserção nessa realidade contemplou percepções sobre o sentimento que emana dos 

estudantes ao iniciarem essa vivência, que ao chegarem nesse novo contexto, apresentavam 

medo, insegurança, ansiedade, esperança, confiança e perseverança.  

Ademais, isso se intensifica pelo fato de que os estudantes encontravam-se na etapa 

final da graduação e logo mais estariam frente ao mercado de trabalho, e viam no estágio 

supervisionado uma oportunidade para se prepararem para a realidade após a faculdade.  

 Uma vivência essencial no acompanhamento dos estudantes foi a primeira aula das 

disciplinas em questão, na qual os mesmos foram apresentados ao programa da disciplina, 

bem como às suas particularidades. A proposta consistiu em que os estudantes realizassem 

uma breve apresentação expondo suas expectativas para o novo mundo de possibilidades que 

se abria com o estágio. Com percepções únicas, os estudantes em algumas colocações, 

pontuavam sobre esperança e ânimo, felicidade e gratidão, enquanto que outras se resumiam 

em pouca ou nenhuma esperança, além de sentimentos de medo, angústia e ansiedade com 

certo teor negativo. 

No que se refere à proposta de trabalhar em ciclos pedagógicos, quando apresentada 

aos estudantes, trouxe um sentimento de desamparo frente ao estágio. Mesmo com todas as 

experiências já adquiridas por já terem trabalhado o referido ciclo em outros momentos da 

graduação, com algumas pequenas mudanças propostas para esse ano, transpareceram que se 

esqueceram todas as vivências anteriores e estavam novamente frente ao inesperado, que não 

estavam prontos para vivenciar.    

Os ciclos pedagógicos foram divididos em temáticas, que seriam trabalhadas ao longo 

do mesmo, o que foi um fato novo aos estudantes, mas ao mesmo tempo reconfortante, pois 

em suas imersões nos diversos ambientes de ensino aprendizagem, eles tinham um norte ao 

que se atentar; se familiarizar e podiam guiar suas ações com enfoque no referido eixo 

temático, o que proporcionava inúmeras reflexões.  

Dessa forma, a presença do monitor-bolsista facilitava a supervisão dos estudantes, em 

aulas teóricas e especialmente durante as aulas práticas. Entende-se ainda que a oportunidade 

de realização de monitoria nesta área de ensino pôde contribuir para estimular o monitor a 

aprofundar seus conhecimentos nesse campo específico do saber, o que poderá, inclusive, 

instigar a sua inserção em projetos de pesquisa da área. 

Considerações Finais  



 

Considera-se que a formação do docente universitário tem suscitado entraves na 

graduação, porque os novos docentes contratados pelas universidades têm o conhecimento 

específico de sua área de pesquisa, mas não tem o conhecimento pedagógico necessário para 

compreender o processo de ensino e aprendizagem. A Universidade de São Paulo ao oferecer 

programas para este fim aos estudantes de mestrado, como aqui exposto neste relato de 

experiência sobre Programa de Formação de Professores, reconhece a importância do 

desenvolvimento do conhecimento pedagógico para o futuro docente.  

Com os pressupostos do ciclo pedagógico em desenvolvimento pelo Curso de 

Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem de Ribeirão Preto, a atuação do monitor-bolsista 

implicou numa postura eminentemente crítica e reflexiva frente às demandas dos estudantes 

no campo de estágio, cujas atividades requerem a participação problematizadora do processo 

de ensino e aprendizagem na revisão do planejamento e avaliação das aulas dos futuros 

licenciados.  

Ao realizar acompanhamento do ciclo com ênfase nos estágios em sala de aula e nos 

laboratórios de enfermagem, o monitor-bolsista personaliza as atividades de cada estudante 

com a possibilidade de perceber a evolução do seu desenvolvimento na prática docente. Este 

exercício pedagógico permitiu contribuir com os avanços esperados neste momento da 

formação do licenciado em enfermagem, ao articular as reflexões no ciclo pedagógico, 

contextualizadas a partir da realidade social vivenciada nos estágios, das diretrizes 

educacionais e do SUS. 
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