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Resumo: O curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF) da 

Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EENF/UFRGS) tem por objetivo 

formar mestres qualificados para atividades de ensino e inserção em atividades de pesquisa em Enfermagem 

e saúde. As atividades de assistência ao ensino como bolsista REUNI (programa de apoio a planos de 

reestruturação e expansão das unidades federais) têm como objetivos a formação para a docência, através da 

interação com discentes e docentes de Graduação e da participação no planejamento, implementação e 

avaliação de práticas de ensino e o estreitamento da interação entre a Pós-Graduação e o ensino de 

Graduação. Objetivos: Descrever e analisar as atividades de assistência ao ensino como bolsista REUNI 

desenvolvidas pela aluna de mestrado no primeiro semestre de 2011, no Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Metodologia: Relato de experiência das 

atividades de assistência ao ensino no primeiro semestre de 2011. A mestranda participou das atividades 

teórico-práticas, na disciplina Cuidados de Enfermagem em Saúde Coletiva (ENF03056), com carga horária 

de 30 horas. A prática de ensino foi desenvolvida na Unidade Básica do Centro de Saúde IAPI, sob 

supervisão da professora orientadora. As atividades de assistência ao ensino tiveram como procedimentos 

didáticos: prática disciplinar em campo de estágio e seminários. Conclusão: Com os alunos da Graduação, a 

mestranda trabalhou os seguintes aspectos da disciplina: o conhecimento da área de abrangência da Unidade 

Básica de Saúde, relacionando suas características e aspectos organizacionais com os conteúdos teóricos; a 

vivência com usuários e equipe de saúde no cotidiano da comunidade; a participação nas atividades junto à 

equipe da Unidade Básica do Centro de Saúde IAPI e na Campanha de Vacinação. As atividades de 

assistência ao ensino proporcionaram a interação da mestranda com discentes e docentes da Graduação e o 

desenvolvimento de atividades de ensino. O trabalho com os discentes foi essencial para a formação de uma 

profissional com experiência, atuando na capacitação de recursos humanos do ensino superior e na produção 

de conhecimentos. Conclui-se que a Bolsa REUNI é um importante instrumento no processo de 

aperfeiçoamento e qualificação nos cursos de Graduação e Pós-Graduação da UFRGS. 
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