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A disciplina de Micologia Clínica é direcionada ao estudo de fungos patogênicos e 
suas enfermidades. É considerada fundamental na grade curricular dos cursos da 
área da saúde, devido ao crescente número de agravos de doenças fúngicas e 
sua importância na saúde pública. Os monitores são alunos que praticam 
iniciação à docência,  tendo papel essencial no processo de ensino 
aprendizagem, criando um elo entre professores e alunos, propiciando melhor 
rendimento no desempenho das atividades téorico-práticas. Na concepção do 
monitor, o apoio pedagógico é benéfico e proporciona oportunidade no 
aprofundamento dos assuntos abordados e nas habilidades técnicas. Este relato 
tem a finalidade de expor a experiência da monitoria na disciplina de Micologia 
Médica. A pesquisa descreve o relato de uma discente na prática de monitoria, 
ministrada no ano de 2015/2 à 2016/1 para as turmas dos cursos de Farmácia, na 
Faculdade Estácio do Amazonas. A atividade de monitoria foi realizada através da 
orientação e acompanhamento dos discentes nas aulas teóricas, como o auxílio 
nas aulas ministradas pelo docente, preparação de material didático e plantões de 
dúvidas para os discentes que apresentavam dificuldades. E nas práticas, como 
na assistência das atividades realizadas e ajuda na  preparação de materiais. É 
relevante a presença de um monitor para esclarecer as questões posicionadas 
pelos discentes, que por tantas vezes se limitam de ir até os docentes devido ao 
processo histórico-pedagógico que o ensino sofre. Conclui-se o quão o monitor e 
seu apoio no planejamento/execução da disciplina são indispensáveis, 
consequentemente aumentando as possibilidades do sucesso acadêmico de 
ambos os lados. A experiência executada possibilitou um novo ponto de vista do 
componente curricular, proporcionando maior aprendizado e estímulo à docência.  
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