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ANALISE DO PROCESSO AVALIATIVO DAS MUDANÇAS NAS ESCOLAS DA 

ÁREA DA SAÚDE – segundo momento do Projeto CAEM/ABEM 

 
A avaliação é um processo inacabado, no qual o ponto final provisório obedece  

a uma lógica de gestão da instituição que executa a intervenção.  
(MINAYO, 2005, p. 36) 

 

1.  INTRODUÇÃO 

As etapas vivenciadas por um curso de graduação em processo de avaliação exigem 

um repensar permanente e é desejável que esse curso conte com elementos provenientes da 

pesquisa de seu próprio processo, que possam contribuir para o seu desenvolvimento.  

Nessa perspectiva, a avaliação de um curso permite a revisão do passado, o 

realinhamento do presente e a correção de rumos para o futuro. E deixa a certeza de que 

dela não se pode prescindir quando se deseja oferecer uma formação profissional de 

qualidade e que atenda aos anseios da sociedade contemporânea. 

O presente estudo propõe uma investigação avaliativa por triangulação de métodos 

que consiste em desdobramentos metodológicos e práticos que buscam combinar e cruzar 

múltiplos pontos de vista, em tarefa conjunta de pesquisadores com formação diferenciada. 

Na prática, essa abordagem favorece a interação crítica e intersubjetiva e a possibilidade de 

comparação dos vários olhares sobre o mesmo objeto, bem como a inclusão de diferentes 

atores no programa, não só como objeto de análise, mas como sujeitos de auto-avaliação 

(MINAYO, 2006).  

Partindo do pressuposto de que os projetos político-pedagógicos dos cursos da área 

da saúde buscam uma intervenção na realidade social, a Proposta de Avaliação de 

Tendências de Mudanças nos cursos de graduação das escolas da área da saúde, realizada 

pela CAEM/ABEM, assume o conceito de “indicadores” desenvolvido por Minayo (2005). Ao 

implementar o processo avaliativo seguindo os princípios científicos que norteiam a produção 

de novos conhecimentos, é possível lançar um olhar diferenciado para a realidade dos 

processos de transformação com indicadores elaborados cuidadosamente, o que constitui 

potente instrumento para adequação local e nacional dos cursos de graduação da área da 

saúde.  

Espera-se com os resultados dessa pesquisa: 
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- Possibilitar o desenvolvimento e a implementação de uma tecnologia avaliativa de processos 

pedagógicos, considerando-se a estrutura, o processo e os resultados que contemplam o 

arcabouço delineador da qualidade da formação e do desenvolvimento de profissionais na 

área da saúde; 

- Apontar as fortalezas e os pontos frágeis que requerem mais atenção, visando a subsidiar a 

readequação dos cursos analisados.  

- Fornecer elementos para melhor compreensão dos cenários de prática com a finalidade de 

potencializar estratégias de ensino, que vão ao encontro da realidade da atuação profissional, 

no sentido de qualificar a assistência prestada. 

- Evidenciar lacunas e fortalezas na parceria ensino e serviço, visando à qualidade da 

formação de profissionais capazes de atuar segundo tal lógica. 

- Contribuir para a formulação de diretrizes referentes à implantação de uma política de 

acompanhamento e avaliação dos cursos e serviços da área da saúde e outras ações 

governamentais, expressas nas políticas de saúde e educação. 
 

 

2. MÉTODO  

O Projeto de Avaliação e acompanhamento das mudanças nos cursos de graduação da 

área de saúde proposto pela CAEM/ABEM, atende aos princípios do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a 

área da saúde.  

Desenvolvido em três momentos, este projeto permite a construção de um processo 

avaliativo de caráter contínuo, participativo e construtivo, deixando a critério da escola a 

efetivação das ações sugeridas. Os três momentos são descritos a seguir. 

No primeiro estágio, foram oferecidas oficinas de capacitação de atores sociais das 

escolas, tendo em vista o preenchimento dos instrumentos de auto-avaliação. O cumprimento 

dessa etapa permitiu o desenho de tipologias de tendências e de evidências de mudanças, 

tais como percebidas pelas próprias escolas.  

No segundo momento, foram organizadas oficinas para a construção participativa de 

indicadores de mudanças. E na terceira etapa – que está prevista para terminar em outubro 

de 2009 – a proposta é de realização de uma oficina de sistematização de dados, onde cada 

escola apresentará seu processo de construção auto-avaliativa, seguindo-se de discussão em 

grupos. Esse momento de reunião do coletivo permitirá elaboração participativa de 

orientações para o relatório final individual de cada escola com resultados e recomendações.  

Durante o segundo momento da pesquisa, foi construída uma metodologia de 

construção dos indicadores. Essa etapa se iniciou com um exercício para estabelecer a 
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imagem-objetivo do profissional da área da saúde que as Escolas desejam ao final de um 

Curso de Graduação. Eis o resultado dessa elaboração: 

 

 Deseja-se um profissional cidadão com competência para articular conhecimentos, 
habilidades e atitudes na resolução de situações-problema de saúde, preparado para 
trabalhar em equipe no SUS, capaz de compreender e utilizar mecanismos de 
referência e contra-referência em todos os níveis, e de usar racionalmente tecnologias 
leves, leves-duras e duras. Esse perfil configuraria, na opinião dos participantes, um 
profissional comprometido com as reais necessidades de saúde da população. 
 

A seguir, buscou-se trabalhar na construção de indicadores de processos e resultados. 

Foram propostos aos participantes, alguns macro-indicadores que servissem a todas as 

escolas, deixando-se a cada escola a elaboração de indicadores específicos, com base em sua 

realidade local.  Levou-se em conta que um indicador qualitativo deve produzir sentidos que 

contribuem para se compreender percepções, atitudes e práticas, difíceis de serem 

apreendidos por uma abordagem apenas quantitativa.  

 Foram os seguintes os três indicadores gerais de mudanças, sobre os quais houve 

concordância dos participantes da oficina: 

• A existência de espaço físico e temporal onde se discutem e se constroem processos 

de mudanças no sistema e na assistência de saúde da população no sentido da 

integralidade e humanização. Esse espaço é resultante da inter-relação entre 

professores, estudantes, profissionais da assistência, usuários e gestores da escola e 

dos serviços. O que redunda numa abordagem interdisciplinar e intersetorial; 

• A existência de processos de mudanças na assistência à saúde resultante da inter-

relação de professores, estudantes, profissionais da assistência, usuários e gestores, 

visando à inserção do processo ensino-aprendizagem nos três níveis de atenção; 

• A existência de processo de formação integrando atores acadêmicos e dos serviços, 

voltados para a implementação do SUS. 

 Entre os cinco eixos trabalhados no primeiro momento do Projeto, foi escolhido o eixo 

Cenário da Prática para o exercício da construção de indicadores de diagnóstico e de 

acompanhamento das mudanças. Essa escolha teve por base o fato de que a prática 

evidencia mudanças em todos os níveis em relação aos estudantes, docentes e profissionais 

dos serviços quando trata da assistência a saúde à população. Igualmente, o Cenário da 

Prática ressalta as situações-problema ou os pontos críticos-reflexivos que devem ser 

focalizados para a efetividade das mudanças com vista à qualidade da assistência prestada.  

A elaboração de indicadores foi um momento de fundamental relevância para o grupo, 

principalmente porque permitiu o alinhamento de conceitos, que geralmente estão na cabeça 
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dos vários participantes, mas não têm o mesmo significado para todos: “nomeá-los e torná-

los mais claros pelo grupo permite um estreitamento interdisciplinar e até transdisciplinar, na 

medida em que esses conceitos se tornam unidades construídas coletivamente e sob vários 

ângulos de consideração” (MINAYO, 2005, p. 41). 

Ainda, no desenvolvimento do segundo momento da pesquisa, o grupo de escolas que 

participam do Projeto foi visitado por uma dupla de Professores, o que ocorreu no período 

entre novembro de 2008 a junho de 2009, em data previamente marcada e respeitando-se a 

disponibilidade de cada escola. Esses professores cumpriram uma agenda de pesquisadores 

qualitativos: fizeram uma observação planejada e informal, realizaram reuniões com vários 

atores, grupos focais, entrevistas individuais e visitas aos cenários de prática. A observação 

participante permitiu que um olhar externo se contrapusesse às opiniões dos profissionais e 

estudantes que estão em atividades de rotina. E visou apoiar e incentivar a construção do 

diagnóstico avaliativo das escolas. 

Os dados obtidos passarão por uma análise compreensiva, por um diálogo com os 

documentos de auto-avaliação e essa análise terá por parâmetros os indicadores previstos 

nos propósitos da investigação. Para análise qualitativa será utilizada a abordagem temática, 

por melhor condizer com o propósito desta pesquisa (BARDIN, 1979; MINAYO, 1992; 

GOMES, 1999).  

A técnica de análise temática “consiste em descobrir os ‘núcleos de sentido’ que 

compõem a comunicação e cuja presença, ou freqüência de aparição pode significar alguma 

coisa para o objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 1979, p.105). 

Para proceder ao processo compreensivo, inicialmente foi realizada uma leitura de 

todos os registros da visita e da transcrição das gravações dos grupos focais buscando-se 

uma compreensão global de cada avaliador. Em seguida, foram identificados os núcleos de 

sentido ou os eixos que estruturam os depoimentos, em torno dos quais se agrupam 

características comuns (GOMES, 1999). Após essa etapa, foram identificadas as temáticas 

em torno das quais os dados serão analisados e discutidos. 

Na perspectiva de análise por triangulação, os dados primários foram valorizados 

tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo, e depois de compreendidos serão 

criticados, comparados, e contextualizados.   

Esta proposta constitui uma síntese a partir das Oficinas de Construção de Indicadores 

realizada pela CAEM/ABEM, que contaram com participantes de várias escolas da área da 

saúde do país. Nessas oficinas foram identificados e discutidos os indicadores de mudanças 

mais citados pelas escolas nos vetores do eixo Cenário da Prática, guardando coerência com a 

proposta de análise por triangulação de métodos e com a recomendação de que tais 



 

 

 

6

dispositivos devem ser contextualizados, relacionais e claros quanto à realidade observada e 

analisada (MINAYO, 2006).  

Nos quadros a seguir encontra-se a relação dos atributos que foram apontados nas 

oficinas, pelas escolas da área da saúde em cada um dos três indicadores mais citados no 

eixo Cenário da Prática (quadros 1, 2 e 3): 

 

QUADRO 1 O indicador ‘construção de parcerias com a rede de assistência a saúde’ do vetor Local de 
        Prática com os atributos respectivos 

Vetor 1 Indicador 
LOCAL DE PRÁTICA Construção de Parcerias com a rede de assistência 

a saúde 
Atributos 

• Número e tipo de locais; 
• Carga horária e distribuição desta na atenção básica durante o curso; 
• Distribuição racional nos diferentes níveis de atenção e do uso de tecnologias considerando a 

realidade de saúde local  
• Relação professor/discente para orientação; 
• Supervisão docente/ assistencial; 
• Tipos de contribuição de contrapartida entre escola e serviço; 
• Institucionalização de planejamento conjunto entre universidade (discente, docente), serviço 

(profissionais e gestores) e comunidade. 
• Políticas de incentivo para que o profissional da rede atue como preceptor; 
• Espaços de discussão (físico/temporal) - atores sociais envolvidos (docentes, profissionais 

dos serviços, comunidade, discentes, gestores); 
• Protocolos conjuntos, construídos pela escola e pela rede; 
• Cenários de prática nos três níveis de atenção com sistema de referência e contra-referência 

instituído; 
• Avaliação do grau de satisfação dos diferentes atores (discente, docente, servidores e 

comunidade) quanto à parceria. 
• Ação conjunta de profissionais de saúde, docentes e discentes para a melhoria das condições 

de saúde da comunidade;  
• Experiências inovadoras de gestão academia/serviço e comunidade com participação de 

estudantes, acompanhado de um processo de avaliação. 
 
 
QUADRO 2 O indicador ‘participação ativa dos discentes de acordo com seu nível de competência 
         orientados por docente’ do vetor Participação Discentes com os atributos respectivos. 

Vetor 2 Indicador 
 PARTICIPAÇÃO DISCENTE Participação ativa dos discentes de acordo com seu nível de 

competência orientados por docente  
Atributos 

• Relação estudantes/cenário; 
• Tipos de Metodologia de ensino-aprendizagem;  
• Realização de atividades considerando nível crescente de complexidade e autonomia do 

discente de acordo com a série/período de formação;  
• Supervisão docente nos diversos níveis de atenção, desde o início do curso; 
• Processo avaliativo de competências profissionais do estudante (conhecimentos, habilidades e 

atitudes); 
• Atuação discente em conjunto com estudantes de diferentes cursos da área da saúde nos 

cenários de prática; 
• Inserção do discente em equipes multiprofissionais nos diferentes cenários de prática; 
• Participação discente nos Colegiados de Curso e nas Comissões de planejamento e 

acompanhamento do Curso; 
• Participação discente em Associações Comunitárias e Conselhos Locais de Saúde. 
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QUADRO 3 O indicador ‘prática como re-orientadora dos processos de trabalho e de formação  
        profissional na perspectiva de integralidade da atenção’ do vetor Âmbito da Prática com os 
        atributos respectivos. 

Vetor 3 Indicador 
 ÂMBITO DA PRÁTICA  A prática como re-orientadora dos processos de trabalho e 

de formação profissional, na perspectiva de integralidade 
da atenção 

Atributos 
• Institucionalização da reflexão crítica sobre o processo de assistência sob o ponto de vista da 

humanização, integralidade e multidisciplinaridade envolvendo gestores, docentes, 
profissionais de saúde e discentes; 

• Utilização de cenários e contextos que favoreçam a mobilização de recursos cognitivos, 
afetivos e psicomotores, nos 3 níveis de atenção, para o desenvolvimento de competência 
profissional com vistas à humanização e à integralidade; 

• Participação de profissionais dos serviços na elaboração das estratégias de ensino;  
• Avaliação de habilidades e atitudes voltadas para a humanização e a integralidade ao longo 

do curso; 
• Uso racional de tecnologias nos diferentes cenários de prática (leves, leve-duras e duras) 
• Existência de projetos de intervenção de educação em saúde considerando as necessidades 

da comunidade; 
• Estímulo à comunidade para a criação de espaços de representatividade (Associações, 

Grupos comunitários, Conselhos, etc.); 
• Avaliação que contemple a percepção discente e do usuário. 
 

 

3.  ANÁLISE DOS RESULTADOS  

A Faculdade de Medicina de Marília participa do Projeto CAEM/ABEM desde 2006 e 

aplicou o instrumento de auto-avaliação em agosto de 2006 e fevereiro de 2009, recebendo a 

visita dos professores visitantes Regina Stella (Unifesp) e Marcio Almeida (UEL), nos dias 16 e 

17 de junho de 2009. 

A análise dos dados aqui apresentada resgata a memória dos dois momentos de 

avaliação da escola, considerando a participação de diferentes atores em cada um desses. O 

uso da triangulação de olhares dispõe da percepção de diferentes segmentos da instituição, 

do olhar externo dos professores visitantes e dos pesquisadores da CAEM/ABEM. 

 Dentro da metodologia se busca dar respostas as questões que norteiam o estudo: 

de como têm sido a construção de parcerias com a rede de assistência à saúde; como se dá 

a participação e a orientação dos discentes nas atividades dos cenários de prática 

respeitando seu progresso na aquisição de competências (conhecimentos, habilidades, 

autonomia, complexidade); e como a prática reorienta os processos de trabalho e de 

formação profissional, na perspectiva da integralidade da atenção. 

 A revisão dos resultados do primeiro momento da avaliação do curso médico da 

Faculdade de Medicina de Marília permite a seguinte análise tendo como foco o eixo Cenário 

de Prática.  
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Na aplicação do instrumento em 2006 se percebe como avançada em todos os 

vetores deste eixo, porém na segunda aplicação do instrumento, em fevereiro de 2009, 

apesar de continuar a se perceber como avançada, identifica algumas fragilidades referentes 

à fragilidade na construção de mecanismos de referências e contra-referências efetivos, e na 

prática desenvolvida no internato que consideraram pouco reflexiva. 

 

Na leitura dos relatórios e transcrições identificaram-se os seguintes núcleos de 

sentido/relevâncias: 

• Coordenação de curso eficiente  

• Utilização de metodologias ativas 

• Consolidação da parceria escola e SMS 

• Política institucional de Avaliação de ensino e aprendizagem 

 
Foi possível identificar a seguinte temática para foco de atenção institucional:  

Atendendo a maioria das recomendações de mudanças (DCN), a 
escola enfrenta resistência de alguns docentes dos 5o e 6o anos, que gera 
pouca prática reflexiva no internato, e tem insuficiência de cenários de 

prática de atenção secundária. 
 

Em relação aos locais de prática, os cenários de atenção primária e terciária são 

adequados e suficientes, com restrições aos cenários de atenção secundária. 

“E uma forma boa de fazer isso é, é colocá-los no cenário de pratica. E por sorte 
aqui nós temos essa parceria boa com a secretaria municipal que facilita muito”. 
(Docente) 
 
“Adequação dos serviços para receber a escola.  (...). Ainda tem algumas Unidades 
que não são tão adequadas. Mas a grande maioria foi olhando pra isso e fazendo 
adaptações.” (Profissional do Serviço) 

 
Constata-se uma consolidação da parceria entre escola e serviços de saúde para a 

utilização dos locais de prática. A 4ª série, em que os alunos passam quatro períodos 

semanais nas USF, é o exemplo mais evidente da existência de uma profícua parceria entre 

escola e os serviços em Marília. 

“Esse movimento da parceria, ela é mesmo muito forte. o serviço vê com bons 
olhos essa parceria aqui. Uma parceria sólida, antiga”. (Docente) 

 

“Uma vez por semana tem supervisão que o docente vai. E aí senta a enfermeira, 
o estudante, o docente e alguém mais da equipe, que esteja ali”. (Docente) 

  

“(...) esse movimento da parceria, ela é mesmo muito forte. Agora, que é legal, é 
a vivência com quem 'tá na prática. Com as pessoas que 'tão ali envolvidas na 
engrenagem, do dia-a-dia, da dinâmica da unidade, ele certamente consegue ser o 
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outro, trazer o aluno pra um outro despertar, do que o docente que mesmo”. 
(Profissional do Serviço) 

 
Quanto à orientação do discente, nota-se que o uso das metodologias ativas contribui 

para que os discentes, nas atividades práticas, sejam supervisionados com nível crescente de 

complexidade e autonomia de acordo com a série. Percebe-se um estímulo para que o aluno 

seja mais pró-ativo o que possibilita uma boa relação aluno-docente. A aquisição de 

competências pelos alunos e o desempenho dos professores é avaliado 

 

“Os estudantes gostam de ter uma autonomia, ter uma possibilidade de atuar. Se 
a gente for pegar a atenção básica, primeiro, segundo, quarto ano, ... no primeiro 
ano a gente tem uma supervisão um pouco maior, às vezes até a gente queria um 
pouco mais, tem essa insegurança, mas ela é trabalhada também dentro do grupo, 
é, então, esse crescente de autonomia existe, tanto é da gente chegar no quarto 
ano e fazer um atendimento sozinho, depois com o professor colaborador, então 
essa questão da autonomia, ela é bem trabalhada dentro da atenção básica”. 
(Estudante) 

“Acho que essa autonomia é crescente. Na segunda série, essa autonomia 
aumenta um pouco mais, essa autonomia é conquistada, ela é adquirida. É com o 
estudo, com a prática, a confiança nos alunos, de estar fazendo e eles adquirem 
mais autonomia em estar fazendo E aí, esse estar fazendo, eu acho que aborda, 
ao longo dos anos, essa integralidade do cuidado, né? Porque, a partir do 
momento que eu tenho autonomia, eu estudo, eu vou, eu busco, vou e volto, eu 
estou para aquela pessoa com que eu estou cuidando”. (Estudante) 

“A gente vê que tem muito o que fazer, mesmo sendo do primeiro ano, porque 
como a gente parte da prática pra teoria, então ali 'tá, 'tá tudo, né?” (Estudante) 

“(...) a gente tem um outro ponto positivo, que eu acho que é nosso sistema de 
avaliação. Que apesar das nossas, é, a gente tem dificuldades, mas assim, eu 
entendo que é bastante avançado. Do processo de ensino e aprendizagem. A 
gente avalia o estudante, avalia o professor e avalia as Unidades. A gente tem um 
núcleo de avaliação que funciona (...).” (Docente) 

 

A escola apresenta uma política de inserção dos discentes e docentes no mundo do 

trabalho, com supervisão, em muitos cenários, de médicos assistentes e não docentes. Isto é 

possibilitado pela evolução da articulação entre o serviço de saúde e a Famema, com a 

instituição de uma gestão colegiada. 

 

“Essa gestão colegiada tem uma reunião mensal, onde todos os atores da parceria 
sentam, então vai coordenação da residência, coordenação do aprimoramento, 
coordenação da UPP, coordenação dos cursos, coordenação da atenção básica, 
coordenação de não sei o que, a gente senta pra discutir essa parceria. Se 
necessário a gente chama o diretor, chama o secretário, então é uma reunião 
mensal e assim como tem essa reunião de gestão, tem uma, uma questão de 
supervisão que eu acho que é importante”.(docente) 
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“O aluno, ele não é do médico, ele não é do enfermeiro. Ele, ele está na equipe. E 
isso é uma coisa nítida quando a gente olha pra saúde da família. Então o agente 
comunitário acolhe o aluno sem dificuldade, os demais profissionais acolhem sem 
dificuldade”.(profissional do serviço) 

 

Em relação à reorientação da formação e assistência, há uma unanimidade com relação 

ao reconhecimento da excelência das atividades desenvolvidas. Os estudantes estão totalmente 

inseridos na prática e mantém alguns espaços protegidos para o desenvolvimento de 

habilidades. 

“Você introduz o aluno nesse cenário já logo no começo do curso. Então, isso que 
eu acho que é o diferencial, é exatamente esse, você já inicia o seu estudo, 
pensando na coletividade, depois você individualiza ele. Aí você tem uma idéia do 
cuidado da saúde, da atenção da saúde diferente das outras unidades, das outras 
escolas”.(Estudante) 

“Estamos mais do que convencidos que essa aproximação, com a visão da 
comunidade logo no início, é ótima. Quem mais ganha com isso? Os alunos 
ganham, os docentes ganham, os profissionais do serviço ganham. E acho que a 
comunidade é a que mais ganha.” (Docente) 

“Eu acho que nós estamos num ponto que não tem retorno. Eu não enxergo 
nenhuma manifestação de retorno ao anterior ... Nem de estudante, nem de 
docente, nem de profissional da rede. O processo é consolidado (...).” (Docente) 

“A educação permanente que a escola desenvolve é muito importante. Ela acaba 
subsidiando não só a relação com o estudante, com a comunidade, mas também 
dentro desse processo de trabalho, nas equipes.” (Profissional do Serviço).  

“A longo prazo, quando o aluno se formar, aí sim você vê uma diferença realmente 
grande para a comunidade, porque ele vai sair um profissional que sabe pensar na 
saúde coletiva, um profissional que sabe atuar com profissionais de diferentes 
áreas. Com uma interdisciplinaridade boa dentro da equipe.” (Profissional do 
Serviço) 

 

Para a montagem do planejamento inclusive das estratégias institucionais de uma 

proposta de mudanças é necessário identificar fatores que facilitam e que dificultam as ações 

que se desenvolvem para consolidá-las. A CAEM/ABEM aponta a seguir alguns destes fatores 

percebidos nos dados levantados na visita a escola.  

 

FATORES FACILITADORES 

• Consolidação/institucionalização do processo de mudanças, com elevado 

comprometimento de todos alunos e professores com os processos de mudanças em 

andamento na Instituição, bastante avançada na utilização de metodologias ativas 

inclusive com componente no internato. 
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• Os egressos manifestam satisfação com formação recebida (foi referida existência de 

artigos de pesquisas com egressos, publicações recentes, na Revista Interface e na 

Revista Ciência e Saúde Coletiva, e estão enviando um outro para a RBEM);  

• Existência de um Núcleo de Avaliação ativo e de um Sistema de Avaliação do 

processo de Ensino-Aprendizagem que funciona de forma bastante adequada e 

permanente;  

• Existência de um Programa de Desenvolvimento Docente, com boa adesão, para 

professores que atuam em todas as séries do curso e para profissionais da rede. 

• Campos de prática externos bom, para atenção básica, boa distribuição de alunos, 

profissionais do serviço parceiros no processo. 

 

 

FATORES DIFICULTADORES 

• Características dos alunos ingressantes, despreparados para metodologias ativas;  

• Resistências de parcela do corpo docente, principalmente no internato, quanto ao uso 

das metodologias ativas e avaliação formativa versus aula teórica e controle das 

provas;  

• Alta rotatividade dos profissionais de saúde na rede de serviços, especialmente 

médicos, com dificuldades de substituição por outros com perfil adequado ao 

desenvolvimento de atividades docente-assistenciais; 

• Fragilidade na utilização de cenários de prática na atenção secundária com 

necessidade de ampliação dos mesmos. 

 

LIÇÕES APREENDIDAS 

• A boa receptividade nas UBS e USF é decorrência de adequados espaços físicos e de 

equipes politicamente comprometidas com a proposta;  

• A mudança só se conquista e se sustenta com firme vontade política e capacidade de 

flexibilização, com comprometimento da direção da Instituição;  

• As parcerias com organizações do Terceiro Setor (Associação Gota de Leite e outras) 

são decisivas para viabilizar a contratação dos recursos humanos necessários de 

forma ágil;  

• A gestão colegiada facilita a construção do processo de ensino e aprendizagem dos 

discentes. É essencial a disposição de “sentar junto, ouvir o outro e trabalhar por 

consenso e de forma simbiótica”;  
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• A capacitação docente e a avaliação precisam ser processos permanentes e 

desenvolvidos pela política da instituição; 

• Os resultados da avaliação são importantes indicadores para o processo de mudança 

e para a gestão do curso. Existe hoje uma Cultura de Avaliação bastante disseminada 

entre alunos e professores. 

 

4. CONCLUSÕES 

Analisando os dados levantados pelos instrumentos de pesquisa utilizados (reuniões, 

grupo focal e visita aos cenários de prática) na visita dos professores à Escola e aliando-os 

aos resultados da auto-avaliação (1º. momento do Projeto da CAEM/ABEM), identificam-se 

alguns pontos importantes para reflexão. 

A escola é uma das que mais avança na direção do que é preconizado pelas diretrizes 

curriculares.  

Um dos fatores importantes é o uso de método ativo de aprendizagem no seu 

processo pedagógico, o que possibilita o desenvolvimento de raciocínio por parte do aluno 

facilitando a aprendizagem. A aquisição de conhecimento, habilidades e atitudes são 

avaliadas ao longo do curso. 

A consolidação da parceria com os serviços de saúde do município pode ser notada 

pela pactuação entre os diferentes atores para trabalhar no consenso (direção da faculdade, 

coordenação do curso, secretaria municipal), o que contribui para a formação de 

profissionais comprometidos com as necessidades de saúde integrando ensino, pesquisa, 

extensão e assistência. 

A existência de uma política institucional de programa de desenvolvimento docente, 

educação permanente e avaliação contribuem para a consolidação dos processos de 

mudança em andamento na instituição.  

A escola utiliza as unidades de atenção primária, secundária e terciária no 

entendimento da construção da rede do sistema de saúde, contribuindo com os mecanismos 

de referência e contra-referência entre os serviços de diferentes complexidades tecnológicas. 

Porém, o campo de atenção secundária precisa de ampliação no sentido de aprimoramento 

da formação de seus alunos.  

Quanto à existência de resistência docente, nas últimas séries, no desenvolvimento 

de métodos ativos de ensino e aprendizagem, pensamos ser necessário um trabalho de 

sensibilização com os docentes para a melhora do sentido da integralidade, do trabalho 

interprofissional no internato. 
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 A CAEM/ABEM congratula-se com a escola, e a parabeniza neste trabalho de 

construção de um novo paradigma na formação e assistência em saúde, colocando-se a 

disposição para trocas e discussões. 

 

Orientações para continuidade da Escola no Projeto 

    A avaliação realizada por estudantes, professores e representantes da comunidade deixou claro 
que a realização das atividades de ensino-aprendizagem, diretamente nos cenários da prática, 
propiciou aos estudantes uma aproximação muito grande do que representa o campo de trabalho do 
profissional da saúde. Entretanto, para que estas atividades sejam produtivas para os estudantes é 
necessário que haja uma melhor compreensão e consolidação do processo pedagógico pela 
academia e serviços. Neste sentido, é preciso que os gestores acadêmicos, professores e estudantes 
e os gestores e profissionais dos serviços de atenção elaborem estratégias que possam minimizar os 
problemas e propiciar uma aprendizagem significativa nos cenários de prática.   
    Para esse conjunto de atores, permanece o desafio de fazer avançar o ensino da prática do 
profissional da área da saúde, tendo os serviços de saúde não apenas como cenários de 
treinamento, mas como espaços em que os estudantes possam ser efetivamente inseridos no 
processo de trabalho, contribuindo para sua compreensão do Sistema Único de Saúde e para o 
atendimento às necessidades de saúde da população brasileira. 
    Recomenda-se à Escola que dê continuidade ao seu processo auto-avaliativo, considerando suas 
fortalezas, fragilidades e lições apreendidas, por meio das seguintes ações: 

- definir e levantar seus indicadores quali-quanti tendo como referência os indicadores e 
atributos construídos nas oficinas com a CAEM/ABEM; 

- analisar seus dados e apresentar encaminhamentos para as metas e o planejamento 
institucional a curto, médio e longo prazo; 

- estabelecer a periodicidade (semestral, anual) para levantamento de 
dados/análise/reflexão crítica da estrutura, processos e resultados da auto-avaliação e 
recomendações; 

- elaborar o pôster para a Oficina de Sistematização, 17 a 19 de setembro/2009, com vista 
ao Relatório Final de auto-avaliação (SINAES). 
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