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Resumo: Esse trabalho relata a experiência adquirida em participação das atividades 

de monitoria acadêmica realizadas na disciplina de Clínica de Pequenos Animais do 

curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Mineiros – Unifimes, 

supervisionada pela Profª Vanessa de Freitas Ferreira, responsável pela disciplina e 

pela monitora. Os objetivos da monitoria são basicamente três: acompanhar o docente 

nas atividades acadêmicas desenvolvidas, auxiliar os alunos que cursam a disciplina no 

processo de aprendizagem do conteúdo e aproximar o monitor da vida acadêmica. Para 

isso, o monitor participa de aulas teóricas, acompanha o docente em atividades 

práticas, colabora com o preparo das aulas, auxilia os alunos que possuem dúvidas do 

conteúdo específico e participa da aplicação de provas e trabalhos. Essas atividades 

permitiram que o monitor entrasse em contato com a prática da docência e melhorasse 

o processo de ensino/aprendizagem dos alunos matriculados na disciplina.   
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Introdução  

A disciplina de Clínica de Pequenos Animais é composta por aulas práticas e 

teóricas e se inclui na grade curricular do 6º período do curso de Medicina Veterinária, 

onde as atividades desenvolvidas pelo monitor são essenciais. Essas atividades 

proporcionam maior interação entre o monitor e a disciplina, permite agregar pontos ao 

currículo do aluno, incentiva o mesmo a seguir carreira universitária e a buscar 

aprimoramento acadêmico. 
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Para Paulo Freire (1989), não há dúvidas de que muito do que conhecemos é em 

razão da prática. O exercício da monitoria proporciona contato direto com aulas práticas 

e atividades docentes, intensificando a interação professor/ estudante nas atividades de 

ensino e pesquisa.  

A PORTARIA N°. 01, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015 descreve os requisitos a 

serem observados no ato da seleção de alunos para as atividades de monitoria. Isto 

implica que apenas excelentes alunos ocupem os cargos de monitor. Por sua vez, os 

monitores que exercem atividade remunerada recebem bolsa desconto na mensalidade 

e contabiliza horas extracurriculares. Entretanto, para o monitor a experiência adquirida 

é o primordial. O aprendizado ocorre através do contato com a prática e favorece a 

ampliação dos horizontes quanto ao futuro profissional. O auxílio ao professor em aulas 

práticas no consultório e o acompanhamento das aulas permitem uma visão mais ampla 

do processo ensino/aprendizagem, dessa forma, o contato com o exercício da profissão 

complementa o conhecimento do monitor.  

 

 

Material e métodos  

    

Cumprindo os requisitos exigidos no edital divulgado, o ingresso para o exercício 

de monitoria foi formalizado por meio da assinatura de termo de compromisso e 

responsabilidade, que posteriormente foi entregue na coordenação do curso de 

medicina veterinária. A monitoria da disciplina de Clínica de Pequenos Animais foi de 

caráter voluntário, contabilizando 10hs semanais. 

 Durante as aulas práticas - realizadas semanalmente, ás quintas-feiras das 

13h00min ás 17h00min, no consultório Médico Veterinário da UNIFIMES - a monitora 

supervisionava a assinatura dos alunos em lista de frequência; recolhia os relatórios 

desenvolvidos pelos alunos, referentes aos casos clínicos atendidos na semana 

anterior; auxiliava na organização de materiais necessários nos procedimentos clínicos 

e exames realizados; e ajudava os alunos no desenvolvimento da anamnese, exame 

físico e contenção dos animais atendidos. 



  

 De acordo com Feitosa (2014), a anamnese consiste em reunir o máximo de 

informações que ofereçam subsídios para o estabelecimento do diagnóstico. Ainda de 

acordo com o mesmo autor, o exame físico geral permite avaliar o estado atual de 

saúde do paciente e direcionar para a realização de exame físico específico. Baseado 

neste conceito, todos os tutores dos pacientes atendidos nas aulas práticas eram 

questionados sobre diversas informações que poderiam ter valor diagnóstico, pelo 

professor ou pelo aluno sob supervisão do professor; o exame físico dos pacientes era 

realizado criteriosamente, atentando para os diversos sistemas orgânicos e, por isso, o 

tempo médio de cada consulta ficou entre 40 a 50 minutos. Além disso, durante a 

avaliação do paciente, a professora enfatizava para os alunos as anormalidades 

encontradas e discutia as informações obtidas no caso clínico. A monitora indicava aos 

alunos como preencher adequadamente a ficha de atendimento clínico com estas 

informações. 

 No consultório foi possível vivenciar a experiência prática de atividades tais 

como: coleta de materiais biológicos para envio ao laboratório de análises clínicas 

(sangue, urina e pele, por exemplo) treinamento de obtenção dos parâmetros vitais 

(frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, tempo de 

preenchimento capilar, nível de hidratação, avaliação de coloração de mucosas, entre 

outros); interpretação de resultados laboratoriais (hemograma, perfil hepático, perfil 

renal, urinálise, etc.); estabelecimento de protolocos de tratamento, cálculo de dosagem 

de medicamentos e preenchimento de receituário médico veterinário; aplicação de 

quimioterápico intravenoso em paciente diagnosticado com TVT - Tumor venéreo 

transmissível; adequada paramentação na manipulação de sulfato de vincristina; 

realização e interpretação de testes rápidos para diagnóstico de FeLV (Vírus da 

Leucemia Felina) e FIV (Vírus da Imunodeficiência Felina) e vários outros (Figura 01). 

Antes da realização da prova bimestral, os alunos que possuíam dúvidas 

referentes ao conteúdo a ser aplicado em prova, puderam esclarecê-las junto à 

monitora. A monitora ainda ajudou a professora nas aulas teóricas e no processo de 

verificação de aprendizagem do bimestre.  

 

 



  

Resultados e discussão 

 

As aulas teóricas e aulas práticas, desenvolvidas em parceria com o programa 

de monitoria, tornam o conteúdo previsto na ementa da disciplina Clínica de Pequenos 

Animais mais didático e efetivo no objetivo do ensino dos alunos da graduação. Todas 

as atividades se desenvolveram de forma conjunta com professor, alunos, estagiários e 

monitora, enfatizando a importância do trabalho em equipe.  Neste contexto, tanto o 

monitor quanto os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades como 

preenchimento de receituário médico veterinário, de formulário de solicitação de 

exames e de encaminhamentos, além de exercitarem o emprego rotineiro de termos 

técnicos médicos adequados.  

Através da observação dos atendimentos realizados pela professora e também 

pela interação aluno/professor/monitor, os alunos aprenderam, por exemplo, a lidar com 

situações diversas e comuns na rotina clínica, como a forma correta de se portar diante 

do paciente e seu tutor, responder adequadamente os questionamentos feitos pelos 

proprietários; conduzir a anamnese de forma que não cause constrangimento ao 

proprietário e a confortar o tutor que sofre pela doença de seu animal, que tem sido 

ultimamente considerado como membro da família. 

Com a execução do exame clínico nos pacientes, os alunos aprenderam a 

identificar sinais clínicos sugestivos de diferentes doenças, principalmente de doenças 

infecciosas e parasitárias comuns em nossa região, como cinomose, parvovirose e 

hemoparasitoses. 

Por meio da atividade de monitoria no consultório, foi possível auxiliar a 

professora na coleta de sangue total (armazenado frasco com EDTA) para realização 

de hemogramas e testes rápidos para detecção de anticorpos para Vírus da 

Imunodeficiência Felina (FIV) e Vírus da Leucemia Felina (FeLV), favorecendo o 

desenvolvimento de habilidades específicas, como punção venosa periférica, contenção 

dos animais e o correto armazenamento de amostras. 

 

 



  

 

Figura 01- Teste rápido para detecção de anticorpos para Vírus 

da Imunodeficiência Felina (FIV) e Vírus da Leucemia 

Felina (FeLV). RESULTADO NEGATIVO: A presença 

de somente uma linha na janela C indica resultado 

negativo. 

 

Todas as atividades de monitoria fizeram a experiência da graduação mais rica, 

proporcionando uma melhora no processo de ensino e aprendizagem, tanto da 

acadêmica-monitora, quanto dos alunos auxiliados, o que permitiu maior aproximação 

com a realidade da rotina clínica, com as atividades desenvolvidas pela docente e com 

as atividades acadêmicas em geral. 

 

 

 



  

Conclusão 

 

Contribuir no processo de aprendizagem dos alunos é muito gratificante, pois sei 

que contribuí com os colegas que sonham em ser médicos veterinários, através de 

participação ativa e na construção da história da instituição. Como aluna da primeira 

turma de Medicina Veterinária, considero o exercício de monitoria como uma importante 

conquista que valoriza meu diploma e também permite consolidar, na prática, os 

conhecimentos obtidos durante toda a graduação.  
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