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Academic monitoring: report of experience
Monitoria acadêmica: relato de experiência
Roberta Kiara Costa Biano, Vanessa Soares Santos, Nazaré Pellizzetti Szymaniak

Abstract: Academic monitoring is regulated by Federal Law in public universities in Brazil.
This report is about the experience of academic monitoring at the Discipline of Surgical
Nursing, at the Universidade Federal do Triângulo Mineiro. It shows the development of
activities per semester, in 160 hours per academic.It included the search for scientific
articles, films and photos inserted on the page of the Discipline at the institutional site,
about the theoretical content of the Discipline. Performance in procedures at the Laboratory
of technical-surgical, involving handling of the electrocautery and the sterile material,
degermation, surgical paramentation and instrumentation. Participation in the discussion
of clinical cases, in the pre- and post-operative nursing visit, in the operating room
circulation, in the surgical instrumentation and in the anesthetic recovery room. Survey of
requirements of surgical instruments to be acquired for laboratory activities and their costs.
Creation of an online group as a facilitating strategy in communicating with
undergraduates. Presentation of results in academic event from the instituition.
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Resumo: A monitoria acadêmica é regulamentada por Lei Federal em universidades
públicas do Brasil. Este relato trata da experiência da monitoria acadêmica na Disciplina
de Enfermagem Cirúrgica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Mostra o
desenvolvimento de atividades por semestre, em 160 horas por acadêmico. Incluiu a
busca de artigos científicos, filmes e fotos a serem inseridos na página da Disciplina no
site institucional, relacionados ao conteúdo teórico da Disciplina. Atuação em
procedimentos no Laboratório de técnico-cirúrgica, envolvendo manuseio de
eletrocautério e de material estéril, degermação, paramentação cirúrgica e
instrumentação. Participação na discussão de casos clínicos, na visita de enfermagem
pré e pós-operatória, na circulação de sala de cirurgia, na instrumentação cirúrgica e na
sala de recuperação anestésica. Levantamento de requisitos de instrumentais cirúrgicos
a serem adquiridos para atividades laboratoriais e seus custos. Criação de um grupo
online como estratégia facilitadora na comunicação com universitários. Apresentação de
resultados em evento acadêmico da instituição.
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