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APRESENTAÇÃO

A Faculdade de Medicina de Marília (Famema) localizada no centro-oeste paulista, em

seus 40 anos de existência, sempre se comprometeu com a realidade social de nossa região.

Há mais de uma década vem desenvolvendo seus processos formativos pautados em métodos

ativos de aprendizagem, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais,

homologadas pelo Ministério da Educação em 2001. 

O Curso de Enfermagem da Famema proporciona ao estudante diferentes oportunidades

de aprendizado, promovendo o trabalho em grupo e a cooperação multiprofissional,

contribuindo assim para a formação de um profissional capaz de ter uma visão crítica da

realidade.

Outro aspecto a ser ressaltado é que a formação em enfermagem deve continuar

evoluindo e enfrentando muitos desafios para atender as necessidades de uma sociedade em

constante mudança, preparando enfermeiros para prestar o complexo e multifacetado

cuidado integral à saúde.

Neste enfoque, para o adequado desempenho de suas funções, o profissional de

enfermagem deve ter uma sólida formação de acordo com o desenvolvimento dos saberes

em cada área de sua atuação profissional. As oportunidades na carreira para os enfermeiros

são inúmeras, que vão desde a prática clínica, a educação, a pesquisa, o gerenciamento e até

mesmo o empresariado.



A palavra enfermeiro originou-se da palavra latina nutrix, significando nutrir. A maioria

das definições de enfermagem descreve o enfermeiro como pessoa que nutre, encoraja e

protege. No entanto, com a expansão dos papéis e das funções do enfermeiro na sociedade

atual, qualquer definição seria demasiadamente limitada.

É oportuno destacar que o empenho dos professores, dos discentes e do corpo técnico-

administrativo de nossa instituição, foi o que tornou possível o alcance de ótimos resultados

em inúmeras avaliações, dentre elas o conceito A no Exame Nacional de Cursos em 2003, o

conceito 4 em 2004 e o conceito 5 em 2007 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

(Enade).

Evidentemente ainda falta muito a ser construído, porém o alicerce deste projeto

pedagógico está muito bem fundamentado, o que contribuirá cada vez mais na formação de

enfermeiros conscientes de suas responsabilidades sociais e sempre comprometidos na luta

por melhores condições de saúde para a população brasileira.

Por fim, gostaria de enfatizar que nosso trabalho é permanente.Não se encerra nunca.

Estaremos sempre em busca das ações necessárias à construção de uma nova realidade na

saúde e na educação brasileira.

Prof. Dr. César Emile Baakline
DIRETOR GERAL DA FAMEMA
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INTRODUÇÃO

O propósito deste documento é manter um diálogo permanente com todos os atores

envolvidos no processo pedagógico do Curso de Enfermagem da Famema. Entendemos que

não se trata de um modelo e sim de uma vivência contextualizada, em busca da melhoria do

entendimento do trabalho acadêmico realizado nesta escola.

Após 11 anos de implementação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem

elaborado em 1997, torna-se clara, entre os docentes, a necessidade de sua atualização, devido

às diversas mudanças político-sociais no contexto mundial, nacional e local. Acrescente-se,

ainda, que o projeto de desenvolvimento deste curso supõe um movimento de construção

permanente e coletivo, sendo reconstruído sistematicamente no cotidiano da prática

pedagógica reflexiva.

Este movimento de construção permanente só tem sido possível devido ao empenho e

compromisso do corpo docente e discente do Curso de Enfermagem da Famema, com o apoio

da diretoria  de graduação e do corpo técnico administrativo, que se comprometem com a

qualidade da formação profissional na área de enfermagem e medicina. Ressaltamos que a

estrutura de serviço e infra-estrutura material, tecnológica e bibliográfica pertencem a ambos

os cursos da Famema e estão  descritas no Projeto de Desenvolvimento Institucional, não

sendo possível descrevê-las separadamente para cada curso.





1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO



A Faculdade de Medicina de Marília (Famema) foi criada pela Lei Estadual nº. 9236 de

19/01/1966 como Instituto isolado de Ensino Superior. Seu funcionamento  foi autorizado um

ano depois, em 30/01/1967, como instituição pública municipal, depois de ter sido constituída

a entidade mantenedora da faculdade, a Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília

(FUMES), via Lei Municipal nº. 1371 de 22/12/1966.

Na época, a FUMES era composta por uma diretoria com dezoito membros: seis natos,

seis nomeados pelo Prefeito e seis designados pelo seu próprio estatuto (sendo quatro ligados

à área acadêmica), compondo um Conselho de Curadores.

O Conselho de Curadores era o órgão fiscalizador da FUMES nas questões de ordem

financeira e atribuía ações ao Conselho Departamental, que era o órgão deliberativo

institucional, composto por nove representantes dos departamentos da Famema.

A Famema e o Hospital das Clínicas (HC) eram subsidiados somente pelas mensalidades

dos estudantes. A clientela do hospital era composta, basicamente, de pessoas sem nenhum

convênio ou possibilidade de pagar sua internação.

Em meados de 1979, iniciou-se o processo de discussão sobre a possibilidade da criação

de um Curso de Enfermagem, baseada em três eixos:

a) FINANCEIRO - A Instituição passava por uma crise econômico-financeira e a criação

do curso contribuiria para o alívio dessa nos seguintes sentidos:

• a implementação do curso teria baixo custo, uma vez que havia a infra-estrutura que

contemplava as disciplinas básicas e hospital;

• a incorporação do docente enfermeiro na assistência hospitalar proporcionaria

aproveitamento da mão-de-obra, e

• a mensalidade dos estudantes geraria receita financeira extra.

b) POLÍTICO - Na possibilidade de uma outra instituição de ensino superior do

município criar um Curso de Enfermagem, a FUMES encaminhou a proposta para

criação do curso ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), visto entender que

poderia oferecer melhores condições de infra-estrutura hospitalar e educacional.

c) EXPERIÊNCIA ANTERIOR – A experiência pregressa de um docente médico em outra

instituição de ensino onde coexistia o Curso de Medicina e Enfermagem contribuiria

com a melhora do ensino médico pela reorganização e qualificação da assistência

de enfermagem.

PROJETO PEDAGÓGICO 
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1.1  CURSO DE ENFERMAGEM

O Curso de Enfermagem foi criado em 1980, mediante o processo do Conselho Estadual

Educação nº 1556/79 e o parecer 1330/80, sendo estruturado como um Departamento da

Famema, neste momento coordenado por um médico. O curso tem início em 1981 com 80

vagas.

No início, o regimento da Famema não continha nenhum artigo ou parágrafo específico

para o Departamento de Enfermagem, que foi incluído no regimento como um anexo,

seguindo as mesmas normas do Curso de Medicina.

A construção do currículo do Curso de Enfermagem teve como modelo o currículo do

Curso de Enfermagem da Escola Paulista de Medicina. Ao final de 1981, foi contratada a

primeira enfermeira docente para exercer o cargo de coordenadora do curso. 

Os professores eram contratados até então sem concurso e, em sua maioria, eram recém-

formados e sem experiência no ensino. Os estágios eram realizados no Hospital das Clínicas,

na Santa Casa de Misericórdia de Marília e no Hospital Marília S.A..

No ano de 1983, a FUMES passou por mudanças regimentais e estatutárias, sendo criado

o Departamento de Enfermagem no corpo do estatuto e incluída a estrutura de curso no

regimento, deixando de ser um anexo.

O Departamento de Enfermagem estava inserido na Famema sem autonomia financeira

e administrativa. O órgão deliberativo da instituição era composto por vários coordenadores

de departamento, e dele a Enfermagem fazia parte com direito a voz e voto. Vale ressaltar

que o Curso de Enfermagem constituía um único departamento, diferente do curso de

Medicina, que se organizava em nove departamentos. 

Internamente, o Departamento de Enfermagem encontrava-se organizado nas seguintes

disciplinas: Administração Aplicada à Enfermagem, Fundamentos de Enfermagem,

Enfermagem Psiquiátrica, Enfermagem Médico-Cirúrgica, Enfermagem Materno-Infantil,

Enfermagem em Saúde Coletiva, Enfermagem em Cuidados Intensivos e Recuperação,

Enfermagem em Moléstias Infecciosas. Essas disciplinas se articulavam no Departamento de

Enfermagem, na Subcomissão de Revisão Curricular e no Conselho de Departamento.

Seguindo o movimento nacional da reforma universitária ocorrido nas décadas de 70/80,

as mudanças internas da Famema buscaram construir um modelo de organização que vinha

sendo proposto para as instituições universitárias e que contemplava a proposta de integração

docente-assistencial.

Esse programa tornaria possível o maior envolvimento dos docentes com a assistência,

além de propiciar sua melhor capacitação, visto que teriam campo de estágio garantido,

aumento de sua carga horária e, consequentemente, melhoria salarial.

Para os docentes do Departamento de Enfermagem, a integração docente-assistencial

ENFERMAGEM FAMEMA
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trouxe significativa mudança em seu papel na Instituição, pois passaram a assumir a gerência,

a assistência e a docência no campo hospitalar ou ambulatorial no qual estavam inseridos.

Essa proposta de trabalho foi aceita pela maioria dos docentes e aqueles que não concordaram

com as mudanças puderam manter o vínculo anterior.

Em 1985, foi instalado o internato no 4º ano de enfermagem, visando a um trabalho

integrado, continuidade na assistência prestada pelo aluno e maior envolvimento dos

docentes com os serviços. O objetivo era criar a oportunidade de o estudante vivenciar a

prática profissional "aprendendo ao fazer". Houve redistribuição de carga horária, sem

alterações de cunho filosófico e pedagógico. 

Naquela época as disciplinas das cadeiras básicas não possuíam um vínculo direto com

o Departamento de Enfermagem e isso fazia com que a integração do ensino básico com o

tronco profissional fosse dificultada.

O conjunto de vivências e percepções da prática pedagógica levou os docentes, na década

de noventa, a caracterizarem os programas de ensino como  centrados no desenvolvimento

de técnicas; voltados para o ensino hospitalar;  centrados no professor; não valorizando o

conhecimento do aluno; fora do contexto do perfil epidemiológico regional, e a educação

concebida como reprodutora acrítica da estrutura e  divisão social.

Essa forma de organização curricular caracterizava um ensino tradicional, em que,

segundo Silva (1988), há  valorização do ensino humanístico e da cultura geral, buscando a

realização plena da pessoa por meio do conhecimento. Caracteriza-se pela reprodução do

conhecimento no interior da escola, enquanto preservação da herança cultural, por meio da

transmissão de conteúdos, já que "a educação não é fator determinante de mudanças ao nível

social, mas atua no sentido de transmitir valores e conhecimentos indispensáveis à

manutenção da estrutura e funcionamento de uma determinada sociedade" (Silva, 1988. p. 89).

Podemos dizer que as características apontadas acima decorrem, em parte, das políticas

econômicas e de saúde levadas a cabo a partir da década de 60. O modelo de saúde de então

se apresentava como curativo, privativista e hospitalar. As práticas de saúde, no geral, e o

exercício da medicina e da enfermagem, em particular, passavam por um processo acentuado

de privatização e especialização excessiva. Assim, o ensino da enfermagem também ficava

centrado no hospital, diluindo-se o aspecto social do processo saúde-doença, da organização

dos serviços e da própria prática de enfermagem, o que favorecia a dicotomia entre o normal

e o patológico, e entre o ciclo básico e profissionalizante. 

O movimento da reforma sanitária brasileira, iniciado na década de 70, propõe mudanças

no setor saúde. Dentre essas, a (re)organização do sistema de saúde e do modelo assistencial.

Essas propostas foram incorporadas na Constituição de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde,

constituindo o Sistema Único de Saúde (SUS).
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A partir daí, a formação dos profissionais de saúde deveria também passar pela adoção

de novos paradigmas de saúde e educação, por processos de rupturas, em diferentes

momentos e graus, com os modelos pedagógicos, assistencial/gerencial e de produção do

conhecimento vigente.

Na área da Enfermagem nacional, inicia-se, no período de 1986/89, uma avaliação do

ensino relacionada à dimensão do perfil e competência do enfermeiro e ao currículo mínimo

em vigor e que culminou, no período de 1990/94, na elaboração da proposta para a

reformulação do currículo mínimo em áreas temáticas e sua aprovação no Conselho Federal

de Educação.

Diante dessa realidade e do momento de redefinição do ensino em geral e da

Enfermagem em particular, houve a necessidade de elaborar um currículo que pudesse sanar

alguns desses problemas, pensando a educação como um processo de transformação voltado

para a construção do conhecimento e atendimento às necessidades de nossa realidade.

O processo de repensar o modelo pedagógico do Curso de Enfermagem da Faculdade de

Medicina de Marília começou em 1993 impulsionado por algumas propostas do ideário UNI

(Uma Nova Iniciativa na educação de profissionais da saúde em união com a comunidade).

O ideário do Projeto UNI desenvolveu-se em três componentes: acadêmico, serviço e

comunidade. Esses deveriam articular-se com o objetivo de constituir um sistema de saúde

eficaz e eficiente, humanizado e estruturado segundo as diretrizes da descentralização,

hierarquização e regionalização dos serviços, com enfoque na vigilância à saúde e no processo

de trabalho multiprofissional e interdisciplinar. Deveria haver a participação da comunidade

na gestão desses serviços.

Em decorrência da nova proposta, foi elaborado um estudo com os egressos de 1990 a

1994 do Curso de Enfermagem da Famema, de acordo com  Costa et al. (1996), no qual os

estudantes destacaram características de sua formação que reafirmavam a ênfase na prática

durante o curso; possibilidade de prestar assistência ao paciente grave; possibilidade de

administrar uma unidade de internação; ensino desintegrado (disciplinas de cadeiras básicas

e tronco profissional); aulas sendo ministradas, por vezes, por monitores; a impossibilidade

de fazer partos, e pouca ênfase nas áreas de oncologia e infecção hospitalar.

No final de 1994, após movimentos políticos e, principalmente, movimentos estudantis,

aprova-se o processo de estadualização da Famema, vinculando-a à Secretaria de Ciência e

Tecnologia do Estado de São Paulo, como um instituto isolado. Em 1995, inicia-se a elaboração

de novo estatuto e regimentos institucionais. Em decorrência disso, desde 1999 a Famema

adota uma nova estrutura organizacional, representada pela Congregação como órgão

máximo deliberativo e o Departamento de Enfermagem passa, então, a denominar-se Curso

de Enfermagem.

ENFERMAGEM FAMEMA
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O início do processo de revisão curricular ocorre mediante o desenvolvimento de vários

cursos de capacitação pedagógica, que conseguem alguma sensibilização do corpo docente em

relação às diversas correntes pedagógicas, em especial à pedagogia crítica. A partir de então,

o Departamento de Enfermagem inicia um novo movimento em direção à apreensão da

metodologia da problematização, segundo a proposta do "arco de Maguerez" (DIAZ

BORDENAVE ; PEREIRA, 1993).

Após a elaboração de programas de ensino conforme a metodologia problematizadora

por algumas disciplinas do Departamento de Enfermagem, surgiram dúvidas e ques-

tionamentos acerca do referencial filosófico e metodológico que vinha sendo utilizado. Em

março de 1996, iniciou-se o trabalho de assessoria externa com ajuda de uma instituição de

ensino que já utilizava a metodologia problematizadora.

Em seu diagnóstico inicial, essa assessoria identificou a existência de alguns traços

característicos do trabalho que vinha sendo realizado: ênfase na dimensão "técnica" do

currículo, sem, contudo, articulá-la às outras dimensões existentes; dúvidas com relação à

utilização da problematização com estratégia de ensino, identificando ainda a falta de clareza

dos docentes em relação aos pressupostos metodológicos. 

Diante desse diagnóstico, o grupo de assessores propôs o desenvolvimento de um

trabalho que buscasse a explicitação dos referenciais teórico-metodológicos da Proble-

matização e a sistematização das etapas do planejamento de ensino.

O impacto desse trabalho no Departamento de Enfermagem foi o entendimento, pelos

docentes, de que a mudança pedagógica estava diretamente relacionada às questões

filosóficas, sendo, portanto, mais do que apenas alterações de estratégias didáticas; o grupo

também pôde entender que a reestruturação do currículo devia ser realizada coletivamente,

enfatizando a importância de um eixo "central" que organizasse as ações conjuntas.

Na construção do novo currículo, delinearam-se, inicialmente, os princípios filosóficos

que norteariam o desenvolvimento do currículo, incluindo os conceitos de enfermagem como

prática socialmente determinada; de homem como ser capaz de agir e modificar a realidade;

de estrutura social constituída pelas relações de poder; e de processo saúde/doença

determinado pelo trabalho e formas de vida das pessoas. Esses conceitos foram construídos

a partir do perfil epidemiológico da região, visto caber ao profissional enfermeiro atuar de

forma a modificá-lo em sua área de atuação.

Na seqüência, elaborou-se a classificação dos conhecimentos necessários, denominada

de “rede explicativa”, em que os princípios gerais (conceitos chaves) deram origem às Unidades

Educacionais, distribuídas nas quatro séries que compunham o curso.

No início de 1997, implementou-se um currículo que respondia às exigências da Portaria

nº 1721/94 do Conselho Federal de Educação (CFE), referente ao novo currículo mínimo dos

cursos de graduação em Enfermagem. 
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No mesmo ano, iniciou-se um intenso trabalho, envolvendo todo o Departamento de

Enfermagem e alguns docentes das áreas básicas, em busca da construção do novo currículo

e do delineamento de sua proposta pedagógica.

Entendia-se que currículo era a totalidade das situações de ensino-aprendizagem,

planejadas intencionalmente pelo coletivo da escola, que visa a proporcionar experiências

direcionadas aos objetivos educacionais do curso. Deveria então ser repensado constan-

temente, não se constituindo em um conteúdo cristalizado (CHIRELLI,1997).

Um dos primeiros passos na direção dessa nova proposta foi a delimitação do perfil do

enfermeiro a ser formado por este curso de enfermagem, considerando as características que

deveriam embasar o exercício profissional e incluindo nesse conjunto conhecimentos,

habilidades, papéis e valores culturais construídos durante sua formação. Buscou-se, então,

formar um profissional que fosse capaz de trabalhar em equipes multiprofissionais e

interdisciplinares; prestar cuidados de enfermagem; ter visão crítica da realidade social;

pautar-se na ética profissional; gerenciar a assistência de enfermagem e os serviços de saúde;

buscar sua constante capacitação e atualização e realizar pesquisas em enfermagem.

A implantação do novo currículo teve início em 1998, com as unidades educacionais na

1ª série. Em paralelo, os estudantes das 2ª, 3ª e 4ª séries do curso continuaram no currículo

vigente até então, utilizando a estratégia problematizadora e a integração com as áreas

básicas em algumas disciplinas.

Estas mudanças proporcionaram a reorganização de conteúdos e de carga horária,

ocorrendo gradativamente a substituição do currículo intermediário para o novo currículo,

que foi concluída em 2001. 

Nesse período ocorreu ampliação do quadro de professores, com remanejamento de

docentes da rede hospitalar para a rede básica de saúde e para o Programa Interdisciplinar de

Internação Domiciliar (PROIID), o que possibilitou a ampliação dos cenários de ensino,

incorporação de novos conteúdos no currículo, enfatizando a promoção à saúde e

oportunizando a interdisciplinaridade na construção e implementação das unidades

educacionais.

A grade curricular do curso de enfermagem ficou então organizada em 22 unidades

educacionais (APÊNDICE A).

A 1ª série, com 6 unidades educacionais, teve como propósito problematizar a realidade

social, favorecendo a interface saúde/enfermagem/sociedade. Na 2ª série, com 7 unidades,

focalizou-se a assistência de enfermagem à família na atenção primária à saúde. A 3ª série,

com o propósito de prestar cuidados ao indivíduo hospitalizado, constituiu-se de 6 unidades

educacionais. Na 4ª série, composta de 3 unidades, os estudantes desenvolviam ações

gerenciais nos serviços de saúde, na forma de internato. 
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A unidade de Interação Comunitária, desenvolvida de maneira longitudinal nas quatro

séries, explorou conhecimentos, habilidades e atitudes da prática profissional com

complexidade crescente. Foi proposta para ser desenvolvida nos serviços municipais de saúde

e na comunidade, com intuito de proporcionar a integração de estudantes dos cursos de

medicina e enfermagem e favorecer a parceria entre a universidade, comunidade e os serviços

de saúde.

Nesse contexto, também em 1998 houve a criação da Associação Atlética de Enfermagem

com a nomeação de sua primeira presidente, tendo como objetivo o treinamento e a

participação dos acadêmicos nas atividades esportivas.

O trabalho de conclusão de curso (TCC) foi implementado no ano 2000  na quarta série

de graduação em enfermagem. Os estudantes foram orientados por um grupo de professores

enfermeiros, com possibilidade de realizar diversas modalidades de pesquisa. 

A partir de 2001 essa atividade contou com assessoria externa para acompanhamento

dos trabalhos, estabelecendo a pesquisa bibliográfica como modalidade do TCC e a

necessidade de que o orientador tivesse titulação acadêmica.

A partir de 2005, o TCC passou a ser desenvolvido em dois anos com início na terceira

série, ampliando o grupo de orientadores para outros profissionais vinculados à Instituição.

Em 2006, foi aberta a possibilidade de desenvolvimento de outras modalidades de pesquisa.

A Unidade Educacional Eletiva foi implementada no ano de 2001, apenas para a  quarta

série, em diferentes serviços de saúde e em diversos municípios, no sentido de atender às

expectativas dos estudantes. Em 2004, essa estratégia foi ampliada aos estudantes das

segunda e terceira séries. 

A proposta teve a intenção de oportunizar a participação ativa do estudante na

construção do seu currículo, enfrentando desafios junto a outras instituições de saúde e no

órgão de regulamentação da profissão. Em vista disso, aparecem dificuldades para aceitação

de nossos estudantes em serviços de saúde não vinculados à Famema, por tratar-se de uma

proposta inovadora na enfermagem, diferentemente do que ocorre em outras profissões.

Acompanhando estas mudanças curriculares, em 2001, houve a criação  do Diretório

Acadêmico da Enfermagem (DAEnf) e conseqüente desvinculação dos estudantes do Diretório

Acadêmico Christiano Altenfelder (Daca) do curso de medicina. Buscou-se assim atender aos

interesses específicos dos estudantes de graduação em enfermagem, bem como alcançar

autonomia administrativa e financeira.

Em 2001, após eleição de uma nova diretoria, ocorre a mudança de coordenação do Curso

de Enfermagem, por indicação do diretor geral, em cumprimento ao regimento institucional

aprovado em 1998. Essa indicação consolidou uma cisão já existente entre os docentes do

curso, desencadeando momentos de muita tensão. Após os conflitos iniciais, os docentes
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levaram em conta os princípios do projeto educacional para além das diferenças entre as

formas de condução do projeto, sendo restabelecida uma nova relação de trabalho.

A partir de então, o Curso de Enfermagem passou a trabalhar no modelo de gestão

colegiada com reuniões a cada dois meses. O colegiado de curso foi instalado com caráter

deliberativo e responsabiliza-se pelas mudanças curriculares. Era constituído com as

seguintes representações: Diretor de Graduação; Coordenação de Curso; Coordenação de 1ª,

2ª, 3ª e 4ª séries; Coordenação da Avaliação; Coordenação da Interação Comunitária;

Representantes discentes da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries.

A partir de diferentes fóruns de avaliação curricular, em 2002 as unidades educacionais

foram integradas na 1ª e na 2ª séries, passando a ser denominada Realidade, Saúde e

Enfermagem. A 1ª série tinha como propósito assistir o indivíduo, família e comunidade, com

vistas à promoção à saúde e prevenção de doenças, entendendo que as condições de vida e

trabalho determinam o processo de viver, adoecer e morrer, articulando os eixos

epidemiológicos, clínico, administrativo e pedagógico na atenção primária à saúde.

A 2ª série, denominada Assistência de Enfermagem à Família no nível primário de Atenção à

Saúde, tinha como propósito estudar a sistematização da assistência de enfermagem – SAE,

no âmbito primário de atenção, com enfoque na vigilância à saúde. Para tanto utilizou o

método clínico e epidemiológico para avaliar o estado de saúde dos indivíduos no contexto das

famílias de uma determinada micro-área do município, considerando as diferentes etapas do

crescimento e desenvolvimento humano.

Seguindo o movimento das séries anteriores, as unidades da 3ª série foram integradas, no

ano de 2003, com o propósito de proporcionar ao estudante conhecimentos técnico-científicos

para o cuidado de enfermagem sistematizado ao indivíduo hospitalizado em situações clínico-

cirúrgicas e/ou obstétricas considerando sua inserção na família e sociedade, as políticas

públicas e a organização hospitalar para essa prática.

No referente à  4ª série, os estudantes tinham a possibilidade de vivenciar a prática do

enfermeiro nos estágios supervisionados na área hospitalar e não hospitalar. 

Outro aspecto decorrente do Fórum de avaliação de desenvolvimento curricular ocorrido

em setembro de 2001, foi a implantação do Comitê de Avaliação do Curso de Enfermagem no

ano de 2002. No ano seguinte, o Comitê de Avaliação do Curso de Enfermagem foi agregado

ao Grupo de Avaliação Institucional, após a aprovação de um novo projeto institucional,

denominado Projeto Famema século XXI - PROMED. 

A partir de 2003, a Famema contou com o recurso financeiro do Promed, Programa do

Ministério da Saúde de Incentivo às Mudanças Curriculares para os Cursos Médicos. A

sustentabilidade deste projeto pôde ser assegurada pela institucionalização do trabalho em

equipe, da cultura da avaliação, do desenvolvimento da parceria com os gestores e
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profissionais dos serviços locais de saúde e líderes da comunidade de Marília, e pela

capacidade de desenvolver um trabalho articulado com os diferentes atores e em distintos

cenários.

Considerando as experiências acumuladas e a avaliação institucional das unidades

educacionais, passa a ser desenvolvido um currículo de transição para sua progressiva

organização por competência a fim de tornar mais efetiva a integração teórico-prática. 

Nesse momento, o Curso de Enfermagem, que já tinha uma aproximação com o curso

médico na unidade educacional Interação Comunitária (IC), passa também a se beneficiar

com as mudanças institucionais advindas dos recursos do PROMED. Assim, alteram-se a

concepção e a nomenclatura de IC 1 e 2 para Unidade de Prática Profissional (UPP) 1 e 2,

utilizando a problematização como estratégia educacional.

Estas unidades são desenvolvidas na rede de atenção primária, visando à ampliação da

capacidade de observação/reflexão sobre a prática profissional, bem como ao

desenvolvimento da própria prática, com graus progressivos de autonomia/ responsabilidade

no cuidado integral à saúde como alternativa para tornar mais efetiva a integração com a

comunidade, com os serviços locais de saúde e com o curso de medicina. Acrescenta-se ainda

a participação de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Marília (médicos e

enfermeiros) em sua implementação como professores-colaboradores.

A partir de 2004 houve uma efetiva integração entre os cursos de Medicina e

Enfermagem, na primeira e segunda séries, com a intenção de favorecer a orientação

curricular por competência. Por entender que as tarefas realizadas para atingir os

desempenhos esperados para os estudantes da área de saúde são os mesmos nestes dois

anos, criam-se as Unidades Educacionais Sistematizadas (UES) - Necessidades de Saúde 1 e

2 – adotando-se para o Curso de Enfermagem o método da Aprendizagem Baseada em

Problemas (ABP) nestas unidades educacionais.

Desde 2002 ocorre o evento denominado “Enfermagem Fazendo Arte”, marcando as

comemorações do Dia do Enfermeiro, bem como o encerramento das atividades do 1º

semestre letivo. São apresentados números musicais, teatrais, culturais, religiosos e mostras

de artesanato, que buscam valorizar e estimular o processo criativo e o talento da comunidade

institucional. 

A Enfermagem Fazendo Arte proporciona o desenvolvimento das relações interpessoais,

ampliando a participação das pessoas a cada ano. Conta com grande diversidade de

apresentações e passa a ser incorporada às atividades estudantis. Este acontecimento

estimula “uma pedagogia da alegria”, favorável aos processos ativos de ensino-aprendizagem,

além de a formalidade acadêmica passar a conviver com outros aspectos da vida, favorecendo

a arte e as relações humanas. 
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Um currículo que opta por metodologias ativas de ensino-aprendizagem e que se

sustenta no modelo de educação transformadora pressupõe a postura diferente de estudantes

e professores. O valor educativo da atividade está na capacidade de proporcionar desequilíbrio

no conjunto de saberes e modificação de seus esquemas. Assim como a alegria, harmonia,

paixão e felicidade fazem bem a vida, invocam sorrisos, proporcionando o desenvolvimento

pessoal e profissional.

No ano de 2004, os docentes do Curso de Enfermagem optam por desenvolver o Programa

de Orientação de Estudantes para o seu corpo discente. Este programa, existente no Curso de

Medicina desde 1997, tem como objetivo o acompanhamento e apoio à vida acadêmica dos

estudantes durante a graduação, por um docente orientador, favorecendo tanto a elaboração

quanto o desenvolvimento de seus planos individuais de aprendizagem.

O orientador do estudante deve ser um docente com conhecimento e vivência

abrangentes da proposta educacional contida no projeto curricular da instituição. Assim,

durante os 4 anos de graduação,  acompanhará a vida acadêmica de seus orientandos, de

forma próxima, constituindo-se como referencial dos mesmos. 

Em relação ao Programa Institucional de Capacitação Docente, iniciado em 1996, ressalta-

se que oferecia módulos temáticos em que os docentes escolhiam, no mínimo, dois módulos

do programa de educação continuada por ano, de acordo com seu interesse, sendo que alguns

desses módulos eram oferecidos também aos profissionais de saúde da Secretaria Municipal

de Saúde que recebia estudantes.

O trabalho de educação permanente no programa de capacitação docente começou a

ser realizado por meio de um projeto piloto com docentes da primeira série, utilizando a

problematização de situações reais vivenciadas para a transformação das práticas

educacionais. Essa experiência possibilitou o reconhecimento de que a educação permanente,

como ferramenta, é mais potente para a transformação das práticas do que os resultados

obtidos com as formas tradicionais de educação. Esse processo, somado às reflexões e ao

apoio de assessorias específicas, permitiu a reconceitualização dos objetivos do programa de

capacitação docente institucional. Esses novos referenciais foram amplamente discutidos e

validados no Fórum 2002 para o desenvolvimento curricular. Assim, desde 2003, em

consonância com a política ministerial do Departamento de Gestão e Educação em Saúde

(DEGES) do Ministério da Saúde, a Famema vem  desenvolvendo um trabalho de educação

permanente junto aos docentes e profissionais dos serviços de saúde.  

Em 2001 foi homologado o parecer CNE/CES nº1133/2001 e a resolução nº 03/2001

constituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, que propõem assegurar a

flexibilidade, a diversidade e a qualidade da formação oferecida aos estudantes, estimulando

o abandono das concepções antigas e herméticas das grades curriculares que atuavam,

muitas vezes, como meros instrumentos de transmissão de conhecimento e informações. As
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DCN, então, visam a  garantir uma sólida formação básica, preparando o futuro graduado

para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho

e das condições de exercício profissional. O  projeto em desenvolvimento pelo Curso de

Enfermagem, desde 1998, apresentava-se em consonância com as DCN. 

Em 2005, uma portaria do Ministério da Saúde e Ministério da Educação, em parceria

com a OPAS/OMS lança o Programa Nacional de Reordenação da Formação Profissional em

Saúde – Pró-Saúde, visando à aproximação entre a formação de graduação no país e as

necessidades da rede de atenção básica de saúde, com duração prevista de três anos de

financiamento. 

Inspirado na avaliação do Promed, que foi dirigido às escolas médicas, o Pró-saúde

amplia, para os cursos de Enfermagem e Odontologia, os recursos financeiros e político-

estratégicos para a continuidade do processo de reorientação da formação em direção ao

serviço público de saúde. 

O Pró-saúde propõe então, a aproximação da academia com os serviços públicos de

saúde, incentivando transformações no processo de formação, gerando conhecimentos e

prestação de serviços à população, para a abordagem integral do processo saúde- doença.

O projeto “Famema em Novas Perspectivas”, do Curso de Enfermagem da Famema, foi

um dos vinte e sete projetos selecionados entre os cursos de enfermagem do país, pela

portaria GM/MS nº. 2.530/2005. Esse projeto possibilita  aprofundamento nas áreas de

orientação teórica, cenários de prática e orientação pedagógica.
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2. BASES DE SUSTENTAÇÃO FILOSÓFICA



A partir de 2003, a Famema, que já vinha implementando um processo de mudança

curricular, tendo como finalidade a formação de médicos e enfermeiros com visão crítica,

reflexiva e humanista, em sintonia com a implementação das Diretrizes Curriculares

Nacionais para as duas carreiras, propõe a formação profissional em articulação com o mundo

do trabalho.

Para tanto, no curso de Enfermagem adota-se o currículo integrado e orientado por

competência dialógica, optando pela aplicação da Aprendizagem Baseada em Problemas

(ABP), na Unidade Educacional Sistematizada (UES) e da  Problematização, na Unidade de

Prática Profissional (UPP). Ao se pensar os processos de mudança na formação dos

profissionais de saúde, hão de se identificar quais os princípios e as bases que ancoram a

elaboração da proposta pedagógica. Na Famema, busca-se o compromisso com um projeto

que extrapola a educação para além do domínio técnico-científico da profissão, e, além disso,

que tenha compromisso político ao buscar a qualidade de vida da população, no que diz

respeito à construção de ações no atendimento das necessidades individuais e coletivas do

cuidado em saúde, bem como em relação à gestão e à organização dos processos de trabalho

nos serviços de saúde.  

A proposta de formação está, portanto, comprometida com os princípios e diretrizes do

Sistema Único de Saúde (SUS), sistema que vem enfrentando problemas para que ocorra a

mudança no modo de promover saúde e, conseqüentemente, no processo de trabalho em

saúde. Segundo Merhy (1997), o modo como se estruturam e são gerenciados os processos de

trabalho configura-se como o grande nó-crítico das propostas que apostam na mudança do

modelo tecno-assistencial no Brasil.

2.1 PROCESSO DE TRABALHO NO SUS

Considerando-se que a Enfermagem seja uma prática social, portanto, um trabalho

historicamente determinado, inserido no processo de produção em saúde como um dos

meios/instrumentos deste processo, seu objeto de trabalho e sua finalidade são semelhantes

aos dos outros e diversos profissionais de saúde, pois se entende que este trabalho tem por

objetivo a transformação dos perfis epidemiológicos. A especificidade da enfermagem está

nos seus meios/instrumentos de trabalho, ou seja, a sua forma de intervenção na realidade

(CHIRELLI, 1997). 

Para que o SUS avance na sua construção, o trabalho do enfermeiro e dos demais

profissionais precisa ser reconstruído, considerando os seus princípios e suas diretrizes. A

descentralização, enquanto diretriz constitucional para sua organização nas diversas esferas

de governo,(a municipalização é o processo de reordenamento na instância local), vem a ser
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um dos pontos a ser explorado para que ocorra a mudança na perspectiva de um modelo de

atenção à saúde que tem como direcionalidade a vigilância à saúde. 

Entende-se que o modelo de organização da atenção, na lógica da vigilância à saúde,

propõe que os profissionais ressignifiquem seu objeto de trabalho, tomando não a doença

como foco do trabalho, mas as pessoas e a comunidade. Com isso, os profissionais devem

realizar sua prática pautados no vínculo entre os trabalhadores e os usuários/comunidade,

com ética e respeito na realização das atividades, acolhendo-os por meio de uma escuta

qualificada e abordando os problemas de saúde de forma integral. 

A integralidade traz à tona a necessidade de superação de práticas dicotomizadas entre

o individual/coletivo, preventivo/curativo e a separação dos campos da saúde pública e da

atenção hospitalar, bem como do modelo biomédico. Dessa forma, busca-se a transformação

do agir por meio da construção de práticas fundamentadas na interdisciplinaridade dos

saberes, com ações em equipe multiprofissional, abordando as situações enquanto processo

de saúde e adoecimento, reconhecendo que esse se dá de forma dinâmica e articulada nas

diversas dimensões (biológica, psicológica e social).

Para atuar nessa perspectiva em serviços de saúde, há necessidade de formar enfermeiros

crítico-refexivos, que atuem no cuidado individual e coletivo, que possibilitem a uni-

versalização, eqüidade e a participação social nas ações realizadas. Tal formação tem como

intenção a construção do cuidado enquanto direito à saúde com autonomia e consciência da

pessoa e população, na perspectiva da ampliação da capacidade de pensar em um contexto

social e cultural para a tomada de decisão. Busca-se, assim, o vínculo interativo nas relações

estabelecidas, no respeito à pessoa pela sua singularidade constituída num contexto em

constante mudança, enquanto sujeito que tem capacidade de decidir sobre sua vida, sendo

atendido nas suas necessidades.

Entendemos que as necessidades de saúde são construídas socialmente, numa dada

realidade histórica e dinâmica, determinada pela produção e reprodução social. Trata-se da

necessidade enquanto 

[...] um determinante da vida, cuja realização constitui, por isso mesmo, um direito

humano inalienável, ao qual se deve aceder através de uma distribuição eqüitativa e

segura por parte de todos os membros de uma sociedade (BREILH, 2006, p.169-170). 

Esse autor destaca ainda que a construção da necessidade se dá a partir da ordem

individual ou micro (gênese) e se reproduz a partir da ordem social ou macro (reprodução

social).  No individual estão os processos fenotípicos básicos, ou seja, as necessidades

fisiológicas e psicológicas, as famílias e as pessoas em seu cotidiano, que determinam os
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movimentos detalhados do consumo, com suas preferências e de acordo com seus obstáculos

(estilos possíveis e desejáveis de vida). No entanto, esses estilos estão contidos em espaços

sociais concretos, marcados pelos condicionamentos culturais e políticos (modos de vida

típicos) que, em cada classe social e de acordo com as relações étnicas e de gênero que as

caracterizam, são viáveis e prováveis também em relação às determinações sociais mais

amplas (BREILH, 2006).

O conceito de necessidades de saúde surge como junção de duas disciplinas científicas,

a Economia Política, que compreende a necessidade de algo sendo sempre do sujeito

econômico e a Saúde Pública em que o conceito integra a abordagem sociológica e

antropológica (STOTZ, 1991).

as necessidades de saúde, vistas de modo amplo, como expressões de sujeitos

individuais e coletivos, são mais do que a “falta de algo” para se ter saúde. Limitadas

a essa dimensão, reduzem-se aos aspectos fisiopatológicos, ao corpo (e mente)

“disfuncional” ou “ inadaptado”. Pelo contrário, as necessidades de saúde, enquanto

necessidades sociais dos indivíduos, como expressão histórica de movimentos que

assumem como iníquas certas condições sociais, são potencialidades. E são

potencialidades na medida em que as carências comprometem, motivam e mobilizam

as pessoas (STOTZ, 1991, p. 451).

Segundo Matsumoto (1999), a literatura é confusa ao precisar os conceitos de necessidade

de saúde e problema de saúde, embora os considere noções conexas. A necessidade é, de

algum modo, a tradução de problemas em termos operacionais e representa o que se quer

para solucionar o problema identificado.

Cecílio (2001, p. 113-114) afirma que o entendimento do conceito de necessidades de

saúde tem 

a potencialidade de ajudar os trabalhadores/ equipe/ serviços/ rede de serviços a

fazerem uma melhor escuta das pessoas que buscam “cuidados em saúde”, tomando

suas necessidades como centro de suas intervenções e práticas.

O mesmo autor ao discutir uma definição ampliada de integralidade da atenção a partir

do conceito das necessidades de saúde propõe que 

Nesse encontro do usuário com a equipe, haveriam de prevalecer, sempre, o

compromisso e a preocupação de se fazer a melhor escuta possível das necessidades

de saúde trazidas por aquela pessoa que busca o serviço, apresentadas ou

“travestidas” em alguma(s) demanda(s) específica(s)... A demanda é o pedido explícito,

a “tradução” de necessidades mais complexas do usuário. Na verdade, demanda, em

boa medida, são as necessidades modeladas pela oferta que os serviços fazem. (p.116)
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Em vista disso, os referidos autores categorizam necessidades de saúde, que podem ser

apreendidas de forma bastante completa, em uma taxonomia organizada em quatro grandes

conjuntos: ter boas condições de vida, ter acesso e poder consumir toda tecnologia de saúde

capaz de melhorar e prolongar a vida, criar  vínculos (a)efetivos entre cada pessoa e uma

equipe e/ou profissional de saúde e ter graus crescentes de autonomia no modo de levar a

vida. 

Tal abordagem implica adotar um novo paradigma educacional na formação de

profissionais na área de saúde.

2.2  MÉTODOS ATIVOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Uma das questões fundamentais da educação superior tem sido a incorporação efetiva

dos conhecimentos disponíveis da educação de adultos, em que o que impulsiona a

aprendizagem é a superação de desafios, resolução de problemas e a construção do

conhecimento novo a partir dos conhecimentos e experiências prévias dos indivíduos (FREIRE,

1996).

Observando o mundo atual, em constante mudança, o ensino tradicional, que centra o

aprendizado no professor e tem como sua principal meta a transmissão de conhecimentos

para o aluno, não encontra mais suporte, pois o conhecimento nada vale se estiver isolado da

capacidade de resolver novos problemas que surgem diariamente (NUNES, 2000).

Neste enfoque, as metodologias de ensino ativo têm maior adequação ao perfil de

profissional que se almeja formar, uma vez que incentiva a busca ativa de informações, o

trabalho em equipe e em pequenos grupos, favorecendo a análise crítica das fontes

consultadas, desenvolvendo a habilidade de avaliação do estudante quanto ao crescimento

individual e do grupo e proporcionando o reconhecimento da importância da inter-relação

com o outro na construção do conhecimento.

Assim, a aprendizagem pode ser interpretada como um caminho para transformar-se e

transformar o contexto. O estudante passa a ser sujeito da aprendizagem, adquirindo

liberdade com responsabilidade, e o professor também é visto como sujeito no processo de

construção da prática profissional e da prática pedagógica.

As metodologias ativas de aprendizagem potencializam as chances de que ocorra uma

aprendizagem significativa, que ocorre quando o estudante relaciona uma nova informação

à rede de significados que já possui e que constitui sua estrutura cognitiva. Ao realizar tal

aprendizagem, o estudante assimila os significados relativos ao novo conteúdo. O material

assimilado sofre sempre alterações, sendo alguns aspectos menos relevantes modificados ou

esquecidos. O objeto da aprendizagem deve caracterizar-se pela relevância e por possibilitar

ao aluno novas construções. As preocupações dos docentes com a construção de significados
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para os estudantes são pessoais e resultam da convergência de inúmeros fatores de natureza

particular e interpessoal. O equilíbrio pessoal do estudante, seu autoconhecimento e suas

expectativas, experiências anteriores de aprendizagem, aceitação de riscos e desafios são

alguns aspectos marcantes na sua disposição para aprender (ENRICONE; GRILLO, 2000).

As ações educativas desenvolvidas na Famema têm como finalidade preparar os

indivíduos para a ação social, articulando os propósitos educacionais às necessidades

políticas, sociais, individuais e coletivas da população.

2.2.1 Problematização

A Problematização se baseia na pedagogia crítica da educação, respaldada nos

pressupostos pedagógicos de Paulo Freire. Essa metodologia tem, no método dialético, a sua

base de sustentação, em que a práxis dá a direcionalidade do movimento de aprendizagem.

Novamente, tomamos como pressuposto que a realidade é dinâmica, com fatos interligados,

e produz contradições. A contradição é o motor do movimento da realidade. 

No processo de ação-reflexão-ação são elaborados os conhecimentos, considerando a

rede de determinantes contextuais, as implicações pessoais e as interações entre os diferentes

sujeitos que aprendem e ensinam (BATISTA et al., 2005). Portanto, na problematização, a

relação ação-reflexão-ação transformadora é o eixo básico de orientação da aprendizagem.

Assim, a aprendizagem se dá pelo ato de refletir sobre a prática profissional, em que o

estudante e o professor estão inseridos, buscando a construção de significados da ação

realizada. O conjunto dessas ações vai compor as atividades efetuadas pelo profissional em

formação,  acumulando um sentido, uma intencionalidade.

O propósito maior é preparar o estudante para tomar consciência de seu mundo e atuar

intencionalmente para transformá-lo em um mundo e uma sociedade que permitam uma

vida mais digna para o próprio homem. Desde a observação atenta da realidade até a

discussão coletiva sobre os dados registrados,  principalmente sobre as possíveis causas e

determinantes do problema e, depois,  a elaboração de hipóteses de solução e a intervenção

direta na realidade social, o que se tem como objetivo é a mobilização do potencial social,

político e ético dos alunos, que estudam cientificamente para agir politicamente, tanto como

cidadãos e profissionais em formação, como agentes sociais que participam da construção da

história de seu tempo (BERBEL, 1998).

Freire e Faundez (1975) destacam que para que ocorra a aprendizagem crítico-reflexiva

o estudante precisa aprender a perguntar, a ligar a pergunta às ações-atividades que foram

praticadas e/ou que precisam ser refeitas.

Para a superação das dificuldades identificadas, o estudante, ao se instrumentalizar,

busca articular os conhecimentos, habilidades e atitudes com a prática profissional concreta

analisada, na perspectiva de sua recomposição. A internalização da aprendizagem ocorre no
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processo de subjetivação do estudante, (com ele próprio) e nas relações com outras pessoas

(estudantes, professores e profissionais). Ao compreender e articular os conteúdos com a

prática profissional concreta, ele está construindo, gradativamente, o domínio e a autonomia

na sua prática cotidiana.

Ao participar de um processo de aprendizagem em que são valorizadas as relações

intersubjetivas, constrói-se a possibilidade de desenvolver opiniões deslocadas de si, que

transcendem os interesses próprios, para construir um conhecimento em grupo, fazendo,

obrigatoriamente, a relação dos sujeitos com o mundo social que compartilham nesse

confronto de opiniões e desenvolvem crítica da realidade. Assim, está implícita a dimensão

ética da educação (NUNES, 2000).

O estudante, ao construir a nova síntese de sua aprendizagem, ou seja, ao conquistar um

novo domínio de conceitos e formas da prática profissional, reflete sobre sua trajetória,

percorrendo novamente, no plano abstrato, o caminho que realizou. 

Enquanto estudante, deve aprender a buscar continuamente o saber, em função de sua

responsabilidade social como profissional e pela certeza de que os modelos das ciências estão

permanentemente sendo testados e investigados, uma vez que não há verdade absoluta ou

imutável. Pesquisadores desafiam e são desafiados a buscar mais, a questionar, a revelar e a

descobrir a todo momento.

A problematização requer do professor a mudança de postura para o exercício do

trabalho reflexivo com o aluno. Isso exige a disponibilidade do professor para pesquisar,

acompanhar e colaborar no aprendizado crítico do estudante, o que, freqüentemente, coloca-

o diante de situações imprevistas, novas e desconhecidas, exigindo que os atores do processo

compartilhem, de fato, da construção e não apenas da reconstrução e reelaboração do

conhecimento (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004).

Segundo Libâneo (1997, p. 56), 

a eficácia do trabalho docente depende da filosofia de vida do professor, de suas

convicções políticas, do seu preparo profissional, do salário que recebe, da sua

personalidade, das características da sua vida familiar, da sua satisfação profissional

em trabalhar com alunos, etc. Tudo isto, entretanto, não é uma questão de traços

individuais do professor, pois o que acontece com ele tem a ver com as relações sociais

que acontecem na sociedade.

Para Freire (1996), quanto mais o professor possibilitar aos estudantes perceberem-

se como seres inseridos no mundo, tanto mais eles se sentirão desafiados a responder aos

novos desafios. Constatar e conhecer os problemas, torna as pessoas capazes de intervir na

realidade, sendo esta força a possibilidade de romper com uma leitura de dominação.
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Está claro, então que tomamos a educação enquanto processo fundamental para que as

pessoas se apropriem da herança cultural acumulada ao longo da história pela sociedade,

mas também superem essa herança pela criação de novos conhecimentos, usos e costumes

(MAZZEU, 1998).

Assim, a educação e a escola, enquanto espaço de produção e reprodução dessa cultura,

podem representar o caminho para a transformação da sociedade. No caso da saúde, o que

se busca é a construção da implementação do SUS e a transformação da prática profissional

do enfermeiro.

Para que ocorra essa transformação, necessita-se que tanto o estudante como o professor

constituam-se enquanto sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, construindo liberdade

com responsabilidade, na medida em que forem capazes de tomar sua prática como objeto

histórico e de reflexão crítica.

2.2.2 Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP)

A ABP tem sua origem filosófica na teoria do conhecimento do filósofo americano John

Dewey, a qual se afirma no início do século XX, por meio do movimento da Escola Nova, tendo

surgido no cenário educacional como uma metodologia de ensino-aprendizagem desenvolvida

inicialmente na Universidade de McMaster, no Canadá, ao final da década de 60 (SPAULDING,

1969).

A ABP é um método de aprendizagem no qual os estudantes se deparam com um

problema elaborado por um grupo de profissionais, a partir do qual iniciam uma investigação

em um processo de aprendizagem centrado no estudante, para definir os problemas,

desenvolver hipóteses para explicá-los e explorar seus conhecimentos prévios relevantes ao

assunto. Os elementos chave do ABP são a formulação de questões que podem ser exploradas

e respondidas por meio da investigação sistemática e auto-dirigida e o teste e a revisão de

hipóteses, pela aplicação dos conhecimentos recentemente adquiridos. São essenciais ao

processo a discussão ativa e a análise dos problemas, das hipóteses, dos mecanismos e dos

tópicos de aprendizagem, os quais capacitam os estudantes a adquirir e aplicar

conhecimentos e a colocar em prática as habilidades de comunicação individual e grupal,

fundamentais para o ensino-aprendizagem (THE NETWORK, [200?]).

Segundo Barrows (1986), há uma grande variedade de métodos de ensino-aprendizagem

com o denominador comum da utilização de problemas em uma seqüência instrucional. Para

ser "centrada no estudante”, a ABP necessita atender às quatro  características:

a) Estruturar o conhecimento de forma que os conteúdos das ciências básicas e clínicas possam

ser aplicados no contexto clínico, facilitando o resgate e a aplicação da informação;
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b) Desenvolver um processo eficaz de raciocínio clínico para as habilidades de resolução de

problemas, incluindo formulação de hipóteses, levantamento de questões de aprendizagem,

busca de informações, análise de dados, síntese do problema e tomada de decisão;

c) Desenvolver habilidades que permitem ao estudante entender as suas próprias necessidades

de aprendizagem e localizar fontes de informações apropriadas;

d) Aumentar a motivação para aprender.

A ABP parte de problemas ou situações simuladas que intencionam gerar dúvidas,

desequilíbrios ou perturbações intelectuais. Esse levantamento metódico dos problemas com

forte motivação prática, valorizando experiências concretas e problematizadoras servem

como estímulo cognitivo para buscar escolhas e soluções criativas. (CAMBI, 1999).

Contrapondo-se ao ensino tradicional, a prática construtivista situa o professor no papel

de provocador do raciocínio do aluno, procurando gerar desequilíbrios cognitivos (conflitos e

problemas) em relação ao objeto de conhecimento a fim de possibilitar interações ativas que

levem o aluno a uma aprendizagem significativa. Desta forma, o aluno utiliza diferentes

processos mentais (capacidade de levantar hipóteses, comparar, analisar, interpretar e avaliar),

desenvolvendo capacidade de assumir responsabilidade por sua formação (CUNHA et al.,

2001).

Na ABP, o problema e os seus objetivos de aprendizado já estão definidos

antecipadamente para o professor-tutor; seu trabalho refere-se mais a dar seqüência aos

objetivos na discussão dos problemas (CYRINO; TORALLES-PEREIRA,  2004).
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2.3  CURRÍCULO INTEGRADO 

A partir de 1997, houve o entendimento, no Curso de Enfermagem, de que o currículo é

a totalidade das situações de ensino-aprendizagem, planejadas intencionalmente pelo

coletivo da escola, devendo ser repensado constantemente, não constituindo um conteúdo

cristalizado. 

De acordo com Gimeno Sacristán (2000), a orientação curricular que centra sua

perspectiva na dialética teoria-prática torna-se um eixo integrador que, em um contexto

democrático, procura modelar sua própria prática, incluindo a crítica e o entendimento do

currículo como objeto social.

A concepção transformadora do currículo depende também de uma mudança estrutural

na instituição, por parte de  professores e estudantes, pois o sistema educacio-

nal,caracterizado por uma série de hábitos e práticas, favorece sua implementação para além

do planejado.  

No currículo integrado, considera-se que a educação parte do mundo do trabalho e

busca-se construir a prática profissional de forma reflexiva, tendo como objetivo articular a

formação ao trabalho, construindo significado ao fazer do enfermeiro. 

Alarcão (2003) salienta a importância de mudanças de atitudes de estudantes e

professores face à aprendizagem, ocasionando o afastamento de uma pedagogia da

dependência para uma pedagogia da autonomia. Também o professor adota uma postura

reflexiva, desenvolvendo espírito crítico e utilizando-se do diálogo no confronto de idéias e de

práticas. 

Uma das tentativas na busca da superação do modelo curricular linear

/tradicional/disciplinar tem ocorrido por meio da construção do conhecimento articulado à

realidade, da inserção das disciplinas no currículo em função de uma fundamentação da

prática profissional, de forma crítico-reflexiva.

Torres Santomé (1997) entende por currículo integrado a organização dos conteúdos de

forma interdisciplinar, sendo as metodologias propostas baseadas na investigação cooperativa,

conectando o currículo escolar e a realidade, devendo ficar explícita para os estudantes a

relação entre os conteúdos que as instituições escolares trabalham e sua validade para a

compreensão e intervenção na sociedade.

A promessa inerente ao modelo curricular integrado é a intenção de conectar o estudante

à vida cotidiana, no caso os serviços de saúde e a comunidade, e, a partir das experiências

vividas num determinado cenário de ensino-aprendizagem,  entender e ampliar, por meio de

sucessivas aproximações, a compreensão sobre o que está ocorrendo e o que o estudante

pode fazer com os problemas identificados, como pode intervir numa dada realidade

enquanto profissional de enfermagem  em formação.
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Ao analisar as mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho, a partir das últimas

décadas, Deluiz (2001) afirma que deste trabalhador, se exige capacidade de diagnóstico, de

solução de problemas, capacidade de tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de

trabalhar em equipe, se auto-organizar e enfrentar situações em constantes mudanças.

2. 3. 1   Orientação curricular por competência

Quando o Curso de Enfermagem da FAMEMA optou pela reestruturação curricular, em

1997, já incluía a  noção de competência na descrição do perfil do profissional que desejava

formar.

Segundo Deluiz (2001), o conceito de competência começou a ser utilizado na Europa a

partir dos anos 80 e envolve várias acepções e abordagens.

Perrenoud (1999a) esclarece que não existe uma definição clara e partilhada de

competência. A palavra tem muitos significados e cada Instituição ou meio profissional deve

procurar identificar o significado mais comum e aceito por todos. Ele define competência

como “uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada

em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”  (PERRENOUD, 1999b, p. 7).  

Zarifian (1999, p. 15) entende competência como “a tomada de iniciativa e de

responsabilidade assumida com sucesso por um indivíduo ou por um grupo diante de uma

situação profissional”. Considera também que as competências são transversais, ou seja,

acompanham o sujeito durante sua formação em diversas situações vividas por ele. 

Roldão (2005) aponta que a capacidade de mobilização e de convocação dos recursos

necessários para atuar em face de uma situação, articulando-os de forma pertinente e

oportuna, seria a própria essência da competência. Portanto, não se fala somente de aplicação

de recursos, mas da construção dos mesmos frente a uma dada situação da prática

profissional, de acordo com o grau de autonomia e domínio do estudante no momento de sua

formação.

Do ponto de vista educacional, a aprendizagem é orientada para a ação, e a avaliação da

competência é baseada nos resultados observáveis, denominados desempenhos que, por sua

vez, compõe-se de atributos (habilidades e capacidades) que se desenvolverão ao longo das

séries do curso.

Para o desenvolvimento de atributos são designadas tarefas, que poderão acompanhar

o desenvolvimento da formação, com grau crescente de autonomia dos estudantes.

Como se percebe,essas aproximações proporcionam, a todos o entendimento de que
competência não é algo que se observa diretamente, porém que se infere pelo desempenho
(realização das tarefas essenciais, fundamentadas por atributos qualificados). É importante
ressaltar que o conceito de desempenho não se restringe apenas à realização de uma série de
tarefas descritas, definidas de modo tecnificado e avaliadas por uma abordagem
descontextualizada de check list.
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Os desempenhos são compreendidos  como a articulação de tarefas e atributos

(capacidades) de maneira ampliada. Os desempenhos são observáveis, uma vez que

representam aquilo que o estudante mostra em atividades e a partir desses se infere a

competência. Os desempenhos devem ter redação clara para serem adequadamente

compreendidos pelos envolvidos e são expressos na forma de resultados (FACULDADE DE

MEDICINA DE MARILIA, 2004a).

Segundo Lima (2005), na literatura pode-se verificar três principais abordagens sobre

competência: uma considera competência como uma coleção de atributos pessoais; outra

como função dos resultados observados/obtidos (tarefas realizadas) e uma terceira propõe a

noção de competência dialógica, originada na combinação de atributos pessoais aplicados

em contextos específicos para atingir determinados resultados.

Na abordagem dialógica, há um resgate integrador dos dois enfoques anteriores do termo

competência, uma vez que coloca os atributos pessoais em relação com distintas construções

sociais que legitimam historicamente esses atributos.

A concepção dialógica de competência trabalha com o desenvolvimento de atributos

(cognitivos, psicomotores e afetivos) que, combinados, conformam distintas maneiras de

realizar, com sucesso, tarefas essenciais e características de uma determinada prática

profissional. Assim, diferentes combinações podem compor os padrões de excelência que

regem a prática profissional, permitindo que as pessoas desenvolvam um estilo próprio,

adequado e eficaz para enfrentar situações profissionais familiarizadas ou não. Essa

abordagem, considerada holística, precisa ser desenvolvida em articulação com o mundo do

trabalho,em que as práticas são realizadas.

Assim, é na ação, no desempenho frente a novas situações que o profissional pode utilizar

conhecimentos e habilidades ressignificados por meio do conjunto de seus valores pessoais.

A capacidade de mobilizar diferentes recursos para solucionar, com pertinência e eficácia,

uma série de situações foi conceituada como competência por diversos autores (GONZCI,

1997; HAGER; GONZCI, 1996; HAGER; GONSCI; ATHANAUSOU, 1994; HERNANDEZ 1999;

PERRENOUD 1999a).

A orientação curricular por competência requer uma opção de base teórico-filosófica

quanto ao conceito de competência. Segundo Ramos (2001) convivemos atualmente com

três tendências: o condutivismo/funcionalismo,  o construtivismo francês e o modelo

australiano.

O referencial condutivista aponta para a adaptação da formação para o mercado de

trabalho e interesse no produto/resultado enquanto eficiência social. Adota a estrutura

comportamentalista, tendo como referência a psicologia de Skiner e Bloom no referencial

pedagógico, busca o fazer bem feito - ter habilidade na tarefa, estimula a competitividade; a

competência está relacionada ao perfil de excelência. Por outro lado, o funcionalismo
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aproxima-se do referencial citado, pautando-se no funcionalismo da sociologia; ressalta os

resultados e os produtos e não o processo, não enfocando com relevância os atributos que

fundamentam as práticas do trabalho; tem uma relação direta com a função e tarefas,

descreve a competência enquanto uma lista de conhecimentos e de tarefas sem articulação.

O modelo francês está ancorado no construtivismo; descreve a competência como uma

lista de atividades; o referencial está voltado para a construção social de competência;

considera-se o conceito de competência no singular no sentido de imprimir mudanças nas

organizações do trabalho e competência no plural que implica mudanças no conteúdo; vincula

trabalho e educação; as atividades profissionais se relacionam aos diferentes saberes (saber,

saber ser, saber fazer, saber conviver) no sentido de "ser capaz de".

Por fim, o modelo australiano também está embasado no construtivismo; apresenta

aproximação com a escola crítica; o conceito de competência apresenta-se enquanto uma

combinação de atributos em situação prática; utiliza o conceito no singular por referenciar-

se à prática profissional; utiliza o desempenho (capacidades em ação) e padrões de

competência como dimensão; apresenta características no seu referencial buscando a

integração, o diálogo entre a teoria e a prática, considerando o contexto e a cultura do local

de trabalho e também os valores e a ética.

Ao optarmos pela construção da formação a partir do mundo do trabalho, conforme

apontado anteriormente, estamos tendendo a adotar o referencial australiano que propõe o

diálogo da formação entre o mercado de trabalho e a universidade, articulando a teoria e a

prática, buscando que o estudante mobilize/construa seu desempenho na ação de forma

pertinente e no momento oportuno para solucionar os problemas e as necessidades de saúde

nos cenários de aprendizagem em que se encontra.

A Famema considera, portanto, competência profissional a capacidade de mobilizar

articuladamente diferentes recursos (cognitivos, afetivos, psicomotores) que permitam

abordar/resolver situações complexas referentes à prática profissional (FACULDADE DE

MEDICINA DE MARíLIA, 2006).

2.4  AVALIAÇÃO

Consideramos que uma construção curricular integrada, orientada pela abordagem

dialógica de competência, requer uma concepção de avaliação coerente com seus princípios

filosóficos. Nesse contexto a avaliação é uma das atividades mais significativas e norteadoras

do processo ensino-aprendizagem. Avaliamos e somos avaliados, continuamente, dentro e

fora da escola, tanto formal como informalmente (DEPRESBITERIS, 2001). 

Avaliar é observar e promover experiências educativas que sejam provocações

intelectuais significativas no sentido do desenvolvimento do estudante. É, então, questionar,
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formular perguntas, propor tarefas desafiadoras, disponibilizando tempo, recursos e condições

aos estudantes para a construção das respostas. Busca-se oferecer aos estudantes

diversificadas oportunidades de pensar, buscar conhecimentos, engajar-se nas resoluções de

problemas, reformular suas hipóteses, comprometendo-se com seus avanços e dificuldades

(HOFFMANN, 2005). 

O avaliar efetiva-se em um conjunto de procedimentos didáticos e se estende sempre

por um longo tempo tal como se delineia  um processo. Segundo Hoffmann (2005, p.13),

“métodos e instrumentos de avaliação estão fundamentados em valores morais, concepções

de educação, de sociedade, de sujeito. São essas as concepções que regem o fazer avaliativo

e que lhe dão sentido”. A avaliação da aprendizagem envolve o educador/avaliador e o

educando/avaliando.

Considera-se a avaliação um ato dinâmico, de natureza processual, que precisa ser

programado pelos envolvidos, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. Ocorre de

modo co-participativo, no qual o professor e o estudante, cada qual assumindo o seu papel,

comprometem-se com a construção do conhecimento e com a formação de um profissional

competente (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA,  2004b).

Nesse processo todos são sistematicamente avaliados: estudantes, professores e unidades

educacionais e essas avaliações alimentam o processo de (re) elaboração das atividades

acadêmicas, considerando a auto-avaliação dos envolvidos.

De acordo com Perrenoud (1999a), podem-se identificar duas lógicas na avaliação: a

lógica formativa, compreendida como fonte de regulação dos processos de aprendizagem, ou

seja, sua vocação é contribuir para as aprendizagens, pois permite a intervenção deliberada

do professor, induzindo à regulação antecipada da aprendizagem em curso; a lógica somativa

ou certificativa, cuja função é fazer um balanço das aquisições do estudante e decidir por sua

aprovação ou não para etapas subseqüentes do programa de ensino. A princípio

contraditórias, ambas as lógicas podem coexistir, se  a escola evolui para uma pedagogia

diferenciada e eficiente. Segundo este autor, descrever avaliação apenas entre estas duas

lógicas é bastante simplificador, uma vez que a avaliação direciona o trabalho, as atividades,

as relações de autoridade e de cooperação que envolvem família e escola.   

No entanto, ainda de acordo com Perrenoud (1999a), a contradição entre o espírito

formativo e o espírito certificativo não pode ser suprimida por mágica, mas será tanto mais

suportável quanto mais se desenvolver uma pedagogia diferenciada eficiente. O mecanismo

prioritário não é o de suprimir toda avaliação somativa ou certificativa, mas o de criar

condições de aprendizagem mais favoráveis para todos e inicialmente para os mais

necessitados. Desse modo, com base no autor acima, estabelecemos que todo o processo de

avaliação realizado pelos estudantes conta com instrumentos formativos e somativos. O

caráter formativo é representado pelas oportunidades de recuperação (plano de recuperação
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elaborado a partir das dificuldades apresentadas pelo estudante e identificadas pelo

professor). O caráter somativo se expressa na obrigatoriedade de realização das atividades

avaliativas e, ainda, ao final das oportunidades de recuperação, quando a lógica somativa é

aplicada com o propósito de análise da progressão do estudante, ao longo das unidades e

séries (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA, 2006).

Uma avaliação apropriada deve servir para auxiliar a aprendizagem, medir o alcance

individual e proporcionar informação para a implementação de um programa, expandindo a

prática do professor, a organização da escola, o currículo, a participação da comunidade, as

condições de trabalho, ou seja, tudo aquilo que interfere no processo de ensino-aprendizagem

(VASCONCELOS,  2003).

Num currículo integrado e orientado por competência, segundo Hager, Gonczi, Athanasou

(1994), a avaliação do processo ensino-aprendizagem pressupõe padrões integrados de

maneira que haja aplicação e síntese do conhecimento, levando à integração da teoria e da

prática.

A avaliação do estudante é, portanto, referenciada em critérios. Isso significa que um

padrão considerado apropriado é utilizado para comparação com os desempenhos de cada

estudante, ao longo do curso. A avaliação critério-referenciada permite que o estudante

conheça o desempenho considerado satisfatório, orienta sua aprendizagem para a

competência profissional, acompanha a progressão das aprendizagens, reduz a competição

entre os estudantes e estabelece diálogo mais adequado entre professores e estudantes

(FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA, 2006).

A avaliação do rendimento escolar é feita mediante a atribuição dos conceitos satisfatório

(S) e insatisfatório (I). A progressão para a série subseqüente ocorre mediante a obtenção do

conceito satisfatório na série anterior. O estudante que obtiver o conceito insatisfatório será

submetido a um plano de recuperação e até duas novas oportunidades de avaliação. O

estudante que mantiver o conceito insatisfatório após a 3ª avaliação estará reprovado na série

(FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA, 1999).

Conforme o Caderno de Avaliação da Famema,   os formatos e instrumentos de avaliação

utilizados no processo pedagógico do Curso de Enfermagem são o portifólio reflexivo, o

exercício de avaliação da prática profissional (EAPP), o exercício de avaliação cognitiva (EAC),

o exercício de avaliação baseada em problemas (EABP), a avaliação do TCC, avaliação do

estudante em recuperação (formato 2), avaliação do estudante em atividades grupais reais e

simuladas (formato 3), a avaliação do professor (formato 4), a avaliação da unidade

educacional (formato 5), a avaliação do estudante em situações reais (formato 6), a avaliação

do estudante na unidade educacional eletiva (formato 7), a avaliação da unidade educacional

eletiva (formato 8) e avaliação do EAC (formato 11). Esses instrumentos são utilizados

conforme cronograma de aplicação da avaliação nas quatro séries do Curso de Enfermagem. 
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O Curso de Enfermagem da Famema busca formar um

profissional generalista, humanizado, crítico-reflexivo, que atue com

responsabilidade social e compromisso com a cidadania. Qualificado

para o exercício da enfermagem nas áreas de atuação: cuidado

individual e coletivo, pesquisa, educação, gestão e organização dos

serviços de saúde; pautado em princípios científicos e éticos. Que

seja capaz de trabalhar em equipe e buscar sua constante

atualização, considerando o perfil epidemiológico do território e o

contexto sócio, político, econômico e cultural na perspectiva da

vigilância à saúde e da integralidade do cuidado. 

38

3. PERFIL PROFISSIONAL



4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR



A estrutura curricular do curso de enfermagem da Famema é anual (seriada) e está

organizada em unidades educacionais longitudinais, as unidades educacionais sistematizadas

(UES) e as unidades de prática profissional (UPP), além de unidades educacionais eletivas a

partir da 2ª série e o trabalho de conclusão de curso (TCC) a partir da 3ª série, conforme o

Quadro 1 e Apêndice B.

Quadro 1 – Grade curricular, Curso de Enfermagem, Famema, 2008

1ª série (Medicina/Enfermagem)

UES - Necessidades de Saúde 1

Unidade de Prática Profissional 1 – UPP1

2ª série (Medicina/Enfermagem)

UES – Necessidades de Saúde 2  Unidade 

Unidade de Prática Profissional 2 – UPP2 Educacional  Eletiva

3ª série (Enfermagem)*

Unidade de Prática Profissional 3 - UPP3 Unidade 

Cuidado ao indivíduo hospitalizado  Educacional  Eletiva

* Trabalho de conclusão de curso desenvolvido no decorrer da série

4ª série (Enfermagem)*

Unidade de Prática Profissional 4 – UPP4                           Unidade 

Estágio Supervisionado em Serviços Educacional  Eletiva
Hospitalares e Rede Básica

* Trabalho de conclusão de curso desenvolvido no decorrer da série

Tanto as UESs como as UPPs estão fundamentadas em metodologias ativas de ensino-

aprendizagem. O processo educacional considera o conhecimento e as experiências previas,

estimula a aprendizagem autodirigida , a busca e análise crítica de informações, a construção

de novos saberes e o trabalho em grupo. Diferenciam-se, metodologicamente, sendo que na

UES o método é o ABP, no qual os casos estudados são previamente elaborados, e na UPP o

método da problematização ocorre a partir de situações reais ou simuladas.
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4.1  UNIDADE DE PRÁTICA PROFISSIONAL (UPP)

Nas UPPs o estímulo é originado em cenários reais (serviços de saúde e a própria

comunidade) a partir do contato dos estudantes com situações legítimas, nas quais se faz

necessária uma intervenção profissional. O desenvolvimento de atividades em cenários reais

implica tanto a aprendizagem como o cuidado efetivo e integral da pessoa.

Nas UPPs, as novas sínteses e novos saberes construídos objetivam, além da

aprendizagem dos estudantes, a transformação da própria realidade, isto é, a produção de

um melhor cuidado para as pessoas e famílias, no âmbito individual, coletivo e gestão do

serviços de saúde, cujas necessidades tenham sido o estímulo para a aprendizagem.

Não se trata exclusivamente de uma relação de aprendizagem do estudante na qual o

paciente é um mero objeto para o desenvolvimento de capacidades. É uma relação com

vínculo e responsabilização, para com os pacientes e equipe de saúde, tal como ocorre na

vida real. 

Nas atividades realizadas na UPP, do ponto de vista de método de ensino, são utilizadosos

momentos do processo de ensino-aprendizagem, a saber: 

- Confronto experiencial ou vivência da prática: é a realização de tarefas/atividades em

situações reais da prática profissional; configura-se na reflexão da prática

referenciada com a intenção de transformá-la. É a oportunidade que o estudante tem

de realizar ações e sistematizá-las em narrativas, propiciando a exposição e

exploração dos valores entendidos como capacidades prévias. Esta ação permite ao

sujeito da aprendizagem identificar as possíveis causas, conseqüências, significados

de sua prática, e reflexões sobre  seus papéis, desempenhos e concepções.

- Síntese provisória: atividade realizada em pequeno grupo para a discussão das narrativas

e elaboração de uma primeira síntese mediante reflexão sobre a prática. Esse

movimento compreende a identificação de elementos significativos da realidade,

possibilitando reconhecer lacunas, com posterior elaboração de questões de

aprendizagem. Nesta perspectiva problematizadora,  o sujeito da aprendizagem é

ativo e interativo, pressupondo a importância do aprender junto com os membros de

um grupo. A troca de saberes e informaçõescom outros sujeitos e consigo próprio

possibilita a internalização de conhecimentos, bem como o reconhecimento dos

próprios limites, o respeito à diversidade, a cooperação, a conduta ética, a postura

empática e o profissionalismo.  

- Momento de pesquisa: identificação e seleção de fontes e análise de informações coerentes

com as questões emergentes. Realizado individualmente, este movimento se destina

à identificação de fontes primárias e ou secundárias, com a intenção de ir além de
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procurar a verdade, ou encontrar respostas às questões propostas. Requer pen-

samento reflexivo, tratamento científico e a articulação entre eles, incluindo

gradativamente critérios qualificados de escolha das fontes e sistematização da busca

realizada.

- Nova síntese: ocorre em pequenos grupos e caracteriza-se por uma síntese da

fundamentação das questões de aprendizagem elaboradas anteriormente, visando a

aprofundamentos conceituais, científicos e metodológicos  com a intenção de

transformação da prática.  

- Avaliação: deve ser realizada em todos os encontros, de forma dialogada, na qual o

professor e o estudante assumem seus papeis, comprometendo-se com a construção

do conhecimento e a formação de um profissional competente. 

A UPP das duas séries iniciais é realizada nas Unidades de Saúde da Família (USF). Os

estudantes são organizados em grupos de 12, sendo 8 do curso de medicina e 4 do curso de

enfermagem, acompanhados por uma dupla de professores, sendo um médico  e um

enfermeiro.  

Na 3ª série, ocorre a separação dos cursos, e os estudantes de enfermagem passam a

desenvolver atividades no cenário hospitalar, na lógica do ciclo vital, envolvendo as áreas da

saúde da criança, saúde do adulto e saúde da mulher.

Na 4ª série, os estudantes desenvolvem suas atividades nos serviços hospitalares durante

um semestre e, no outro, em serviços de atenção básica, acompanhados diretamente pelos

enfermeiros das Unidades de Saúde e com a supervisão de um docente enfermeiro. 

A articulação ensino-serviço conta com a participação dos profissionais do serviço,

médicos e enfermeiros, como facilitadores das UPPs de modo a contribuir para a formação

acadêmica bem como para a reflexão de sua própria prática profissional. 

Nas 2ª, 3ª e 4ª séries, a UPP conta, ainda, com um cenário simulado - o Laboratório de

Prática Profissional (LPP), no qual o estudante tem oportunidade de desenvolver habilidades

para a realização das tarefas.

No LPP da 2ª série, as atividades são previamente estruturadas pelos docentes em forma

de situações simuladas. São utilizados atores e/ou bonecos para que o estudante possa

construir sua capacidade num ambiente protegido de possíveis danos, garantindo o

desenvolvimento de capacidades cognitivas, psicomotoras e afetivas, segundo a concepção

ética do processo de ensino-aprendizagem, apoiada nos princípios da aprendizagem

significativa. O laboratório possibilita, ainda, articular os conteúdos explorados nas unidades

educacionais. 

Na 3ª série, as atividades do LPP são estruturadas de acordo com as necessidades sentidas
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pelos estudantes a partir do confronto com a realidade para o desenvolvimento do

desempenho do cuidado individual em saúde, utilizando manequins e bonecos.

Na 4ª série, as atividades do LPP são organizadas previamente pelos docentes,

contemplando os desempenhos referentes ao cuidado em saúde, tanto individual como

coletivo e os de gestão e organização dos serviços de saúde. As situações simuladas, realizadas

por atores, constituem o ponto de partida para o desenvolvimento do ciclo pedagógico.

4.2  UNIDADE EDUCACIONAL SISTEMATIZADA (UES)

Na UES, o estímulo para a aprendizagem é uma representação da realidade expressa em

situações-problema, considerando as situações vivenciadas na UPP, elaboradas previamente

pelos docentes que compõem as equipes multiprofissionais de construção da respectiva série,

os quais adotam, na elaboração dos problemas, o referencial da integralidade do cuidado em

saúde, enfatizando as necessidades de saúde.

O processo de aprendizagem ocorre, fundamentalmente, a partir da ativação dos saberes

prévios do estudante, da identificação de suas necessidades de aprendizagem e pelo

desenvolvimento da capacidade de criticarem antigos e novos saberes, construindo uma nova

síntese que possa ser aplicada a outras situações. Na ABP a seguinte seqüência de passos é

aconselhada frente às situações-problema:

a.  esclarecimento do problema/situação apresentada explorando os dados  apresentados;

b. exploração e análise integrada e articulada dos dados do problema, identificando as

áreas/pontos importantes ao problema, pela definição de quais são as áreas relevantes

de saberes dentro das dimensões biológica, psicológica e social,;

c. identificação do saber atual relevante para o problema (brainstorming);

d. desenvolvimento de hipóteses, a partir da explicação dos dados apresentados no problema;

e. identificação dos saberes adicionais requeridos para melhorar a compreensão do problema,

baseada nas necessidades de aprendizagem individual e/ou do grupo gerando questões

de aprendizagem;

f. busca de novos saberes, utilizando os recursos apropriados de aprendizagem, livros,

periódicos, bases de dados, programas interativos multimídia, entrevistas com

professores, profissionais ou usuários, vídeos, slides, laboratórios, serviços de saúde,

comunidade; 

g. síntese dos saberes prévios e novos em relação ao problema, baseada em sólidas

evidências científicas;

h. repetição de alguns ou de todos os passos anteriores, se for necessário;
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i. reconhecimento do que foi identificado como uma necessidade de aprendizagem, mas que

não foi adequadamente explorado, para incursões complementares;

j. avaliação ,envolvendo auto-avaliação, avaliação dos pares, do tutor, do trabalho do grupo.

No método da ABP, cada grupo, em geral de 8 estudantes, conta com um tutor cujo papel

é o de facilitador do processo de ensino-aprendizagem. O grupo é uma oportunidade

inigualável para o exercício do trabalho em equipe, de comunicação, de avaliação, de

responsabilidade e de estímulo e criatividade para a construção do conhecimento. O trabalho

do grupo é conhecido como “sessão de tutoria”, ocorre duas vezes por semana e é uma das

estratégias para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

Diferentemente do que ocorre na UPP, em que os grupos são mistos  (estudantes dos

cursos de medicina e enfermagem), na UES, que ocorrem nas duas séries iniciais, os grupos

são específicos para cada curso. Os problemas trabalhados, no entanto, são os mesmos. 

Além das sessões de tutoria, a UES conta ainda com outras atividades didáticas, tais

como conferências, atividades práticas nos laboratórios e consultorias.

4.3  UNIDADE EDUCACIONAL ELETIVA

As unidades educacionais eletivas visam a proporcionar aos estudantes oportunidades

de participar ativamente da construção curricular, escolhendo e definindo áreas de interesse,

de fragilidade, de aprofundamento do seu conhecimento e desenvolvimento das diversas

áreas de competência. Os estudantes têm ampla liberdade de escolha e organização das

unidades eletivas desde que essas mostrem relevância em relação aos desempenhos

propostos pelo curso.

As unidades educacionais eletivas desenvolvem-se da segunda à quarta série do curso de

enfermagem e podem ser verticais ou horizontais. 

As unidades verticais são obrigatórias, com duração de 6 semanas, desenvolvendo-se em

períodos pré-determinados para cada série. O número de semanas deve ser cumprido

integralmente, com carga horária de 40 horas semanais. 

As unidades horizontais são opcionais e devem ter no mínimo 80 horas de atividade

comprovada durante o ano letivo, não coincidindo com outras atividades curriculares. 

O plano de trabalho deve ser elaborado pelos estudantes e analisado pelo professor

orientador e pelo coordenador da unidade educacional eletiva. Esta unidade deve favorecer

ao estudante a aplicação do conhecimento à prática profissional e a integração de diferentes

disciplinas visando ao desenvolvimento de um raciocínio clínico ampliado e contextualizado,
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segundo as condições e necessidades de saúde individual, de ações coletivas em saúde, gestão

e organização do processo de trabalho.

As unidades educacionais eletivas podem ser realizadas no Complexo Famema ou em

outros serviços locais de saúde, como também em outras localidades e serviços que

possibilitem aos estudantes o conhecimento de múltiplas realidades do mundo do trabalho.

Permitem, também, o exercício da reflexão baseada na prática e nos contextos particulares

desses serviços.

4.4  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O TCC é desenvolvido em dois anos com início na terceira série, tendo como proposta de

trabalho para a referida série a elaboração do projeto de pesquisa contendo introdução,

objetivos, metodologia, busca e compilação das fontes com fichamento e coleta de dados; e,

para a quarta série, a análise dos dados e a redação final da pesquisa.

Quanto ao tipo de pesquisa a ser desenvolvida, o orientador e os estudantes devem

decidir juntos, levando em consideração as propostas acima mencionadas, o tema escolhido

e o tempo disponível para realização de cada uma das etapas programadas para o seu

desenvolvimento, bem como suas habilidades.

O TCC é avaliado por meio de formatos especificos para cada momento. Ao final da

quarta série, o trabalho deverá ser avaliado por uma banca composta por três docentes, sendo

um dos componentes o orientador do trabalho. O TCC poderá ser apresentado pelo estudante

em sessão pública, sem argüição, após avaliação da banca examinadora.
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Interação Comunitária

APÊNDICE A   

GRADE CURRICULAR DO CURSO DE 
ENFERMAGEM, FAMEMA, 1998

Saúde e
Sociedade

Trabalho em
Saúde

Realidade 

e Saúde

Produção Social
em Saúde

Urgência e
Emergência 

Pré-Hospitalar
1ª série

Avaliação do
estado de saúde

do indivíduo

Saúde da
criança

Saúde do
adolescente

Saúde do
adulto

Saúde da
mulher2ª série

Saúde do
idoso

Organização
e processo
de trabalho
no hospital

Cuidado ao
adulto

hospitalizado

Urgência e
Emergência

intra-
hospitalar

Cuidado à
mulher

hospitalizada

Cuidado à
criança e

adolescente
hospitalizados

3ª série

Interação Comunitária

Estágio supervisionado em serviços
não hospitalares

Estágio supervisionado em serviços
hospitalares4ª série

Interação Comunitária

Interação Comunitária



APÊNDICE B  

GRADE CURRICULAR E CARGA HORÁRIA DO 
CURSO DE ENFERMAGEM, FAMEMA, 2008

UNIDADE                                     CARGA HORÁRIA

Necessidades de Saúde 1 720

Prática Profissional 1 720

Educação Física 30

Total 1470

Necessidades de Saúde 2 640

Prática Profissional 2 640

Unidade Educacional Eletiva 1 240

Educação Física 30

Total 1550

Prática Profissional 3 - Cuidado ao indivíduo hospitalizado 1280

Unidade Educacional Eletiva 2  240

Total 1520

Prática Profissional 4 - Estágio Supervisionado em Serviços da Rede Básica 680

Prática Profissional 4 - Estágio Supervisionado em Serviços Hospitalares  680

Unidade Educacional Eletiva 3  240

Total 1600

Carga Horária Total 6140

1ª série

2ª série

3ª série

4ª série
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