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Resumo: A atividade desempenhada por um monitor presencial constitui um treinamento do aluno para a 

docência, uma vez que o familiariza com a necessidade da solidez do conhecimento e de sua formação 

acadêmica. Além disso, o aluno busca a definição de uma didática efetiva para abordagem e transmissão do 

conteúdo. Dessa maneira, na Pré-Clínica Odontológica e na Clínica Odontológica III, o trabalho que desenvolvi 

sob orientação da Profa. Dra. Daniela Botega foi executado na área de prótese dentária, visando o auxilio dos 

alunos com suas dificuldades referentes às diferentes técnicas empregadas nos tratamentos reabilitadores. Na 

Pré-Clínica Odontológica, disciplina na qual os alunos tem seu primeiro contato com as diferentes áreas da 

Odontologia e trabalham e executam os procedimentos odontológicos em manequins, tive a oportunidade de 

auxiliar os discentes na área de prótese total, principalmente no passo-a-passo da montagem de dentes artificiais 

para confecção de uma prótese total e no enceramento da mesma. Já na Clínica Odontológica III que atende 

pacientes com necessidades de tratamento de média complexidade, pude transmitir conhecimentos e auxiliar os 

acadêmicos em atividades mais complexas que envolvem a estética e a percepção individual dos pacientes 

quanto à reabilitação dentária por próteses, como prótese total, prótese parcial removível, prótese fixa, entre 

outros. Diante disso a supervisão e auxílio dos acadêmicos durante o período como monitora possibilitaram-me 

conhecer as dificuldades e as satisfações da docência. A atuação do monitor é de extrema importância, pois traz 

segurança ao acadêmico na hora de realizar o procedimento clínico proposto e facilita a atuação de supervisão do 

professor na clínica ajudando-o nesse processo. O aprender a ensinar nos proporciona interação entre os colegas 

e nos auxilia a nos expressar de uma forma melhor. Além disso, nos estimula a adquirir novos conhecimentos 

técnico-científicos e a aperfeiçoar aqueles já adquiridos ao longo do curso de graduação. 
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