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RESUMO

Palazzo C. Autoavaliação de um curso de Medicina: o papel da devolutiva docente
na adesão discente à avaliação on-line dos módulos curriculares nos 1º, 2º e 3º
anos.
A avaliação dos cursos de nível superior tem sido uma prática difundida em várias
universidades. Esta prática é importante para informar aos gestores do curso e ao
núcleo docente estruturante sobre a qualidade do ensino que vem sendo produzido,
do andamento das práticas discentes e das intercorrências que possam advir
durante o andamento do curso. No Curso de Medicina da Faculdade de Ciências
Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a avaliação
discente do curso é realizada através da representação discente na Comissão de
Série/Didática (atual Colegiado de Curso) e através de um instrumento on-line,
preenchido no ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) ao final de cada módulo.
A avaliação dos cursos de nível superior tem sido uma prática difundida em várias
universidades. Esta prática é importante para informar aos gestores do curso e ao
núcleo docente estruturante sobre a qualidade do ensino que vem sendo produzido,
do andamento das práticas discentes e das intercorrências que possam advir
durante o andamento do curso. No Curso de Medicina da Faculdade de Ciências
Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a avaliação
discente do curso é realizada através da representação discente na Comissão de
Série/Didática (atual Colegiado de Curso) e através de um instrumento on-line,
preenchido no ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) ao final de cada módulo.
Este instrumento, Questionário de Avaliação do Módulo, vem sendo subutilizado ao
longo do tempo e questionamos se sua falta de efetividade poderia estar relacionada
à falta de devolutivas formais por parte dos coordenadores de série/curso. Neste
trabalho, realizamos uma análise do numero de respostas ao instrumento, desde a
sua implantação na plataforma virtual de inserção das atividades pedagógicas em
2010 e, do número de respostas em 2015, quando foi introduzida uma devolutiva
formal, on-line, fornecidas pela coordenação de curso. Foram comparadas as
médias históricas de respostas ao instrumento e foi realizada uma análise qualitativa
destas respostas às questões abertas, com análise do discurso, por categorias de
palavras. Concomitantemente, no ano 2015, foi possível uma análise prospectiva da
adesão, a partir da introdução de devolutivas on-line para os alunos. Observamos
que esta prática não foi capaz de suscitar uma maior adesão discente à resposta do
instrumento on-line. Resta saber se isto se deve ao pouco tempo de devolutiva
oferecido ou se poderia estar relacionado à falta de uma cultura avaliativa. Cabe
ressaltar que, ao longo do tempo, não observamos grandes mudanças na avaliação
das questões fechadas, a grande maioria mantendo conceitos positivos, entretanto
foi observado que houve mudança de foco no discurso nas respostas abertas.
Palavras-chave: Ambiente virtual de aprendizagem. Avaliação formativa. Devolutiva.

ABSTRACT

Palazzo C. Self-evaluation of a medical school: the role of teachers feedback to
student join the online evaluation of curriculum modules in the 1st, 2nd and 3rd
years.
The evaluation of higher education courses has been a widespread practice in many
universities. This practice is important to inform managers of the course and teaching
core improve on the quality of education that is being produced, the progress of
students practices and the difficulties that may arise during development of the
course. In the Medical School, Faculty of Medical and Health Sciences of the
Catholic University of São Paulo, the student evaluation in the course is performed
by student participation in the Series / Teaching Committee (current Collegiate
Course) and through an on-instrument line, completed in the virtual learning
environment (Moodle) at the end of each module. The evaluation of higher education
courses has been a widespread practice in many universities. This practice is
important to inform managers of the course and the structural core teaching on the
quality of education that is being produced, the progress of students practices and
the difficulties that may arise during development of the course. In the course of
Medicine, Faculty of Medical and Health Sciences of the Catholic University of São
Paulo, the student course evaluation is done through student representation in Series
/ Curriculum Committee (current Collegiate Course) and through an on-instrument
line, completed in the virtual learning environment (Moodle) at the end of each
module. This instrument, Module Evaluation Questionnaire, has been underutilized
over time and inquired about their lack of effectiveness could be related to the lack of
formal fed back by the coordinators of the series or course. In this paper, we analyze
the number of responses to the instrument, since its implementation in the virtual
platform for integration of educational activities in 2010 and the number of responses
in 2015, when a formal feedback session was introduced, online, provided by course
coordination. Compared to historical averages of responses to the instrument and
was carried out a qualitative analysis of these responses and open questions, with
speech analysis, for categories of words. Concurrently, in 2015, a prospective
analysis of accession was possible, since the introduction of online fed back to the
students. We observed that this practice was not able to show greater involvement
student to answer the online tool. The question is whether this is due to the short
time offered or could be related to the lack of an evaluation culture. It should be
noted that, over time, we observed no major changes in the assessment of closed
questions, the vast majority maintaining positive concepts, however it was observed
that there was a change of direction in the discourse on the open answers.
Keywords: virtual learning environment, formative assessment, Feedback.
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1 INTRODUÇÃO

Ninguém ignora tudo.
Ninguém sabe tudo.
Todos nós sabemos alguma coisa.
Todos nós ignoramos alguma coisa.
Por isso aprendemos sempre.
Paulo Freire
A proposta de realização desta pesquisa, o papel da devolutiva docente na
adesão discente à avaliação on-line dos módulos curriculares do curso médico teve
como ponto de partida meu envolvimento técnico na introdução de devolutivas das
avaliações formativas dos diversos módulos aos alunos do currículo baseado em
metodologias ativas de aprendizagem do curso de Medicina da FCMS, campus
Sorocaba. Para a obtenção dos gráficos e seu encaminhamento para as diversas
comissões de série, as ações técnicas são simples, mas exigem acompanhamento
contínuo e aplicado.
A utilização de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) nos cursos de
graduação presenciais tem sido potencializada nos últimos anos. Os ambientes de
apoio virtual permitem a inserção de ferramentas e funcionalidades fundamentais
tanto para o compartilhamento dos conteúdos pedagógicos nas diversas etapas de
construção do conhecimento como na gestão do acesso e registro dos utilizadores
docentes e discentes.1
Várias pesquisas têm como foco estabelecer critérios para que a inserção de
ambientes virtuais no contexto do ensino aprendizagem seja eficaz.

1–3

O modelo utilizando cinco etapas, descrito por Salmon 4 em 2000, que
estabelece passos necessários para este processo, deve iniciar com a facilidade de
acesso à internet, seguida de ações de incentivo e motivação objetivando a
socialização, orientação personalizada e facilitadora e, em todas as etapas, de
suporte técnico em diferentes graus de complexidade, continua atual. Sem uma
sequencia lógica, com constante retroalimentação das ações e devolutivas destas
ações, onde o suporte técnico exerce um papel importante, a socialização proposta
pelas diversas plataformas utilizadas no ensino mediado por tecnologia da
informação e comunicação (TIC) pode não alcançar os objetivos propostos.
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No curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde PUCSP, desde 2007, tem sido utilizado um software livre como instrumento de
comunicação, repositório de conteúdos pedagógicos, de tarefas e de questionários
de avaliação formativa do estudante, do docente e do desenvolvimento das diversas
atividades acadêmicas. Este software, Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment) é uma plataforma livre de apoio à aprendizagem e a
expressão designa um Learning Management System (Sistema de Gestão da
Aprendizagem) que permite um trabalho colaborativo acessível através da internet
ou de rede local.5
Esta plataforma tem sido utilizada para inserção de atividades programadas,
registro das ações dos estudantes e docentes, registro da efetividade da maioria das
atividades e suas devolutivas, além de permitir avaliações formativas e
eventualmente, somativas.
Para compor o ambiente virtual Moodle no curso alvo desta pesquisa, ao
inicio de cada ano letivo, tem sido fundamental o trabalho de uma equipe
multidisciplinar5, com competências em diferentes áreas, incluindo as secretarias
acadêmicas, setores específicos para inserção e manejo digital vinculados à
biblioteca e diversas comissões pedagógicas, até a adequação da formatação inicial.
O conteúdo sequencial fornecido pelas comissões pedagógicas são inseridos pelos
profissionais locados na biblioteca, em tempo real e esta logística implica em um
trabalho de retroalimentação contínuo.

1.1 A estrutura do Curso de Medicina da FCMS-PUC/SP
A Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde – FCMS teve sua mudança
curricular iniciada em 2006 e desde então seu projeto pedagógico é baseado em
metodologias ativas, que orientam o estudante na busca do aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser, quatro pilares do
conhecimento que a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI
apontou como fundamentais.6
O curso conta com diferentes atividades que utilizam metodologias ativas de
aprendizagem, listadas no quadro 1.
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Quadro 1 - Atividades e Estratégias segundo o projeto pedagógico do Curso
de Medicina aprovado em 01/12/2010
Atividades

Estratégias

Tutoria

Aprendizagem baseada em problemas

Sustentação Aplicada

Aprendizagem baseada na prática

Sustentação Teórica

Aula teórica dialogada, seminários, etc.

Habilidades

Aprendizagem baseada na prática

Reflexão sobre a prática médica

Aprendizagem baseada na reflexão

Prática de Atenção à Saúde

Problematização
7

Fonte: Projeto pedagógico do Curso de Medicina

Neste projeto pedagógico, a ênfase está centrada nos alunos, no que eles
aprendem e como eles aprendem. A postura docente deve ser direcionada a permitir
que os estudantes se tornem ativos, criativos, críticos e responsáveis.7
Na construção de cada módulo de aprendizagem, os conteúdos de diferentes
áreas do conhecimento devem se integrar, contemplando o perfil do aluno, da série
e os objetivos do módulo em curso. Durante o desenvolvimento do curso, o
aprendizado se dá em vários cenários físicos e nas quatro primeiras séries a
plataforma Moodle serve de apoio estabelecendo um ambiente de comunicação
fundamental para o desenvolvimento das ações acadêmicas dos alunos e docentes.

1.2 A importância da Autoavaliação do curso
A Comissão Gestora da Comissão de Avaliação das Escolas Médicas
(CAEM) da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM)8 publicou um
encarte intitulado "Avaliação e acompanhamento das mudanças nos cursos de
graduação das escolas brasileiras da área da saúde: objetivos, metodologias e
resultados preliminares 2006-2009", com o objetivo de informar e divulgar o
processo de avaliação institucional desenvolvido com os cursos de graduação das
escolas da área da saúde, no Projeto da CAEM da ABEM. No mesmo ano de 2009,
a Revista Brasileira de Educação Médica9 publicou o suplemento sobre o Simpósio:
Projeto de Avaliação e Acompanhamento das Mudanças nos Cursos de Graduação
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da Área de Saúde CAEM/ABEM que teve como objetivo potencializar o
entendimento da avaliação nas diferentes escolas para atender as Diretrizes
Curriculares Nacionais, incentivando os diferentes processos de avaliação (incluindo
a autoavaliação, meta-avaliação e avaliação externa) em cada escola no
atendimento do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior). 9,10
Este trabalho contou com a avaliação de 55 escolas, incluindo cursos de medicina,
farmácia, enfermagem, fisioterapia, nutrição e odontologia.
A partir deste estudo, ficou bem definida a importância do estabelecimento de
uma cultura de avaliação, estimulando outras formas de avaliação discente como a
criação de grupos focais e colegiados de cursos com participação discente. Este
documento também reforça a necessidade de que os instrumentos de avaliação
devem ser compostos de questionários bem estruturados e que possam oferecer
respostas que permitam traçar ações de correções de rumos, verdadeiros e para
utilização como instrumentos de gestão administrativa e pedagógica.11
Nesta mesma linha e destacando a importância que o SINAES dá à avaliação
do processo educacional, a avaliação das instituições e dos cursos passa a ter como
objetivos "analisar, oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e
estratégias para as reformulações dos processos" e "elaborar uma revisão crítica de
seus instrumentos, metodologia e critérios utilizados".12

1.2.1 Avaliação do curso e avaliação formativa
Segundo Maba e Marinho13, a avaliação institucional interna tem como
funções, monitoramento, detecção e correção das ações da gestão e operações em
um curso superior e, os resultados devem estimular uma melhora no desempenho e
na competitividade. Estes mesmos autores ressaltam que este processo deve ser
permanente e objetivo e que deve alcançar todos os segmentos da instituição,
inclusive os discentes. Estas avaliações devem permitir a identificação de distorções
e falta de eficiência, bem como conduzir mudanças de rumo que culminem em
aumento de qualidade e excelência docente.
Cappelletti14 em 2002, já definia que:
Avaliação constitui-se em uma investigação crítica de uma dada situação
que permite, de forma contextualizada, compreender e interpretar os
confrontos teóricos/práticos, as diferentes representações dos envolvidos, e
as implicações na reconstrução do objeto em questão. Esse processo
desencadeia uma intervenção intencional de estudos, reflexões, re-leituras,
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gerando nas ações/decisões um movimento de problematização de
relevância teórica e social.

Assim, é importante destacar que a coparticipação discente no processo de
avaliação, fazendo com que o aluno sinta-se emponderado e parte do processo de
construção do seu curso de graduação, é fator fundamental para o sucesso da
avaliação do curso. Reinert J. e Reinert C.15 pontuam que o aluno não deve ser visto
como um cliente, mas como um parceiro no processo de aprendizagem. Este
estudante parceiro não seria um "aluno produto" a ser processado como matéria
prima, nem um "aluno cliente" do lado de fora do balcão de atendimento, mas um
participante ativo do processo de ensino aprendizagem que se comporta como um
"parceiro/sócio" da escola.
Desta forma, o vínculo/parceria entre o estudante e a instituição se torna
estreito quando o aluno está satisfeito quanto às suas expectativas do curso. A
satisfação dos alunos depende de variáveis como fatores pessoais (relacionados ao
estudante) e institucionais (relacionados a experiência institucional). 16 A boa
resposta às necessidades discentes, a boa estrutura do curso, a percepção do
ensino como algo proveitoso e a resposta às demandas discentes são alguns fatores
que aumentam a satisfação dos alunos, tornando-os mais colaborativos às
demandas do curso.17 Por outro lado, o desapontamento quanto a má organização,
falha geral em atender as expectativas, despreparo e pouco compromisso do corpo
docente e gestor são fatores que determinam a insatisfação e consequente baixa
proatividade do corpo discente.18,19
Em paralelo, a avaliação formativa do estudante está sempre relacionada às
condições de aprendizado dentro das diversas instituições de ensino. Perrenoud20
conceitua avaliação formativa como “toda avaliação que auxilia o aluno a aprender e
a se desenvolver, ou seja, que colabora para a regulação das aprendizagens e do
desenvolvimento no sentido de um projeto educativo”. A avaliação formativa busca
detectar

dificuldades

que

possam

surgir

durante

o

processo

de

ensino

aprendizagem, o professor recebe informações sobre o desenvolvimento do aluno
permitindo que sejam feitos ajustes necessários para as necessidades discentes.
Nas décadas de 60 e 70, a meta-avaliação tornou-se objeto de estudo e
pesquisas tanto para os avaliadores como para os avaliados e estes estudos
convergiram para o estabelecimento de padrões que permitissem caracterizar as
boas e más práticas. Estes padrões foram concebidos inicialmente para a área da
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educação e quando adaptados para as demais áreas, foram agrupados em
categorias, pelo Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, em
1988.21 As categorias descritas são:
1.

Utilidade: a avaliação deve suprir as necessidades de informação

prática dos grupos de interesse;
2.

Viabilidade: a avaliação deve ser realista, prudente e diplomática;

3.

Conveniência: a avaliação deve respeitar os convênios sociais

implícitos moralmente constituídos e zelar pelo bem-estar dos grupos de interesse
envolvidos;
4.

Precisão: este padrão pretende assegurar que a avaliação revele e

transmita informações tecnicamente adequadas sobre as características que
expressam o mérito e relevância do que está sendo avaliado.

Para a meta-avaliação (ou avaliação dos diversos processos avaliativos) do
Curso de Medicina, quando da implantação do projeto pedagógico, em 2006, foi
criada uma Comissão de Avaliação que era constituída por 12 docentes
(preferencialmente dois de cada ano da graduação), indicados pela Direção da
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde e homologados pelo Conselho da
FCMS. Estes docentes tinham como meta acompanhamento dos diferentes anos do
curso, atuando na meta-avaliação e na avaliação do processo de implantação do
projeto pedagógico.7
Dentre as responsabilidades desta comissão encontrava-se a articulação com
as atividades da Comissão Própria de Avaliação da PUC-SP, emitindo relatório
substanciado para ser apreciado, no mínimo anualmente, pela Comissão de
Coordenação Didática e pelo Conselho da FCMS.
A meta-avaliação dos instrumentos de avaliação aplicados aos alunos,
também era responsabilidade desta comissão, na emissão de parecer substanciado,
encaminhado à Comissão de Coordenação Didática (atual colegiado de curso) e ao
Conselho da FCMS. Estes pareceres eram disponibilizados às Comissões dos anos
da graduação ou de Internato e às demais pertinentes.22
Atualmente, a autoavaliação do curso está

a cargo do Núcleo Docente

Estruturante (NDE), da Coordenação Didática do Curso, do Conselho de Faculdade
e da Câmara de Graduação.
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Por meio da autoavaliação, esses colegiados monitoram a implantação do
PPC dialogando com as demandas advindas do cotidiano e com as
informações construídas por meio de escutas periódicas. Para tanto são
utilizados instrumentos específicos:
a) avaliação contínua do aluno;
b) avaliação das condições de ensino (infraestrutura, equipamentos e
gestão acadêmico-administrativa);
c) avaliação dos aspectos didático-pedagógicos do corpo docente, realizada
por meio da autoavaliação do professor e da docência pelo aluno.
Envolve também diferentes parcerias da universidade que, direta ou
indiretamente, contribuem para a qualidade da formação dos alunos,
especialmente os departamentos.
Esse processo articula-se internamente à Autoavaliação Institucional,
coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), situando o curso no
contexto da Universidade e, externamente, com o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES). Essa articulação externa leva
em conta os resultados do Enade, as Avaliações in loco e os indicadores de
23
qualidade do MEC, como o Conceito Preliminar de Curso (CPC).

Na FCMS, vários instrumentos de avaliação do processo educacional têm
sido empregados, nas diversas atividades dos alunos distribuídas ao longo do
desenvolvimento dos módulos. Nas tutorias, a autoavaliação, avaliação interpares e
avaliação pelo tutor são realizadas a final de cada tutoria e tanto os alunos como o
tutor recebem devolutiva, sempre presencial e em tempo real. Esta devolutiva
permite reflexões e eventuais mudanças para o aperfeiçoamento das ações de
ensino e aprendizagem. Na Prática de Atenção à Saúde, os alunos desenvolvem
portfólios e recebem devolutiva dos docentes, também objetivando aperfeiçoamento
e readequações.
Nestes contextos, as devolutivas auxiliam o desenvolvimento dos múltiplos
propósitos dos estudantes e docentes, permitindo ao aluno reflexões sobre seu
aprendizado, motivando o estudo e, aos docentes, reflexões sobre sua prática.
Ambos, alunos e docentes podem também, refletir como aprimorar suas atitudes
frente aos colegas e pacientes contribuindo para o aprimoramento do aprendizado
contínuo, reforçando a capacidade do aluno de auto regular seu desempenho.
Este estudo, entretanto, concentrou suas atenções sobre a avaliação do
processo educacional que acontece ao final de cada módulo para avaliação do
curso. Desde o início do currículo baseado em metodologias ativas, esta avaliação
foi proposta pela Comissão de Avaliação e introduzida aos alunos, chamada
Avaliação dos Módulos. Tem sido um instrumento constante, feito inicialmente de
forma manual e desde 2009, em instrumento inserido no Moodle, sendo proposto um
feedback aos docentes e estudantes. Esta avaliação tem sido fundamental para uma
análise do desenvolvimento dos módulos e do curso, sob a visão discente. A
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solicitação de preenchimento deste questionário (anexo D) de avaliação formativa ao
final de cada módulo tem sido enfatizada em mensagens aos alunos, postadas no
fórum do Moodle. Ressalta-se que desde o início, tem sido necessário que o aluno
use seu login e senha para acesso ao questionário. A resposta ao questionário tem
sido sempre facultativa e a falta de adesão não impede que os alunos tenham
acesso aos outros conteúdos da plataforma. Os gráficos com as avaliações de
todos os grupos de alunos nas quatro primeiras séries têm sido, desde o início da
implantação, consolidados pelo setor responsável, vinculado à biblioteca da
faculdade.
Entretanto, a busca e a utilização dos resultados dos questionários
habitualmente têm ficado restritas às comissões pedagógicas e sua divulgação,
pontual, o que pode explicar a diminuição da adesão dos alunos ao longo do ano
acadêmico e dos anos de formação.
Este instrumento atualmente avalia as seguintes atividades do curso:
Sustentações Aplicadas

As sustentações aplicadas são atividades baseadas na prática, sob
supervisão de um ou mais professores, que objetiva complementar os objetivos de
aprendizagem do módulo, utilizando instrumentos, experimentos, procedimentos,
etc., contribuindo para alcançar os objetivos do módulo corrente. Atualmente, parte
dos conteúdos das sustentações aplicadas têm sido depositadas no Moodle como
repositório, ou ainda o utilizam como plataforma de aprendizagem nas situações de
blended-learning (ensino híbrido) ou flipped classes (ensino invertido).

Sustentações Teóricas

Diferente das tutorias, que têm sido desenvolvidas em grupos de 8 a 12
alunos, nas sustentações teóricas as atividades são aplicadas a grupos maiores ou
à totalidade da turma, com aulas expositivas, dialogadas, mesas de discussão e
debates, reuniões, etc. As sustentações teóricas devem ser sempre correlacionadas
aos objetivos de aprendizagem do módulo corrente com a finalidade de auxiliar o
estudante a entender os tópicos difíceis, corrigir as concepções incorretas e
apresentar assuntos aos quais os alunos ainda não tenham conhecimento prévio.
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Habitualmente estas atividades são inseridas posteriormente no Moodle para
consulta e estudo.

Habilidades

Estas atividades ocorrem nas dependências dos hospitais escola ou nos
laboratórios de simulação, com o objetivo de proporcionar aquisição de habilidades
fundamentais à prática médica como comunicação e interação com o paciente e
com a família, desenvolvimento de técnicas de aplicação adequada da semiologia,
postura ética e respeitosa em diversos ambientes de trabalho, desde o primeiro ano
do curso. No 4º ano do curso médico é feito atendimento a pacientes reais sob
supervisão docente, nos módulos de Medicina do Adulto, da Criança, de
Emergência, da Mulher e do Idoso, torna-se rotineiro.
Consultorias

As consultorias são atividades baseadas na prática oferecidas aos estudantes
para dar suporte ao processo de aprendizagem, melhorar o entendimento sobre
tópicos específicos e aplicar na prática o que foi aprendido na teoria. Esta atividade
objetiva contribuir para alcançar os objetivos de aprendizagem do módulo e seu
conteúdo deve ser definido conforme as necessidades e dúvidas levantadas pelos
alunos, dentro dos temas dos módulos em estudo.24 Estas atividades eram avaliadas
pelos alunos nos anos de 2010 a 2013.

A proposta de realização desta pesquisa teve como ponto de partida a
percepção de que as respostas às avaliações formativas ao final de cada módulo
vinham diminuindo paulatinamente, ao longo dos anos. A pergunta que sempre
ficava sem resposta era se realmente os alunos não estavam interessados na
avaliação do curso ou se a falta de uma devolutiva formal desestimulava a adesão
dos alunos a este instrumento de avaliação. Assim, foi realizada uma imersão nos
dados consolidados ao longo dos anos, em uma pesquisa com características
quantitativa e com abordagem qualitativa das respostas discursivas dos alunos.
Porém, os resultados provenientes das avaliações dos módulos não eram
formalmente utilizados para retorno das avaliações efetuadas pelos alunos e
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gradativamente, ano a ano, observou-se uma diminuição do número de
respondentes. Não se sabe efetivamente a causa desta falta de adesão a um
instrumento de avaliação do curso, mas pressupôs-se inicialmente, que pudesse
estar associado à falta de devolutivas regulares, emitidas pela gestão da FCMS.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral
Avaliar se a introdução de devolutivas on-line, da avaliação dos módulos ao
longo do curso pode estimular maior adesão discente a esta avaliação.
2.2 Objetivo Secundário
Analisar comparativamente a adesão dos alunos à avaliação formativa dos
módulos, relacionando períodos sem e com disponibilização de devolutivas aos
alunos através de informações dos coordenadores.
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3 METODOLOGIA

Para

o

desenvolvimento

desta

pesquisa,

utilizamos

metodologia

caracterizada como estudo descritivo e quantitativo, com abordagem metodológica
qualitativa, para análise e interpretação das respostas discentes ao Questionário de
Avaliação dos Módulos, instrumento de avaliação horizontal do desenvolvimento das
atividades curriculares sob a visão discente.
As

respostas

a

este

questionário,

armazenadas

na

documentação

institucional da plataforma Moodle da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde –
PUC/SP Campus Sorocaba, ao longo dos anos de 2010 a 2015 foram resgatadas e
submetidas a análise quantitativa e qualitativa.
Utilizamos como critérios de inclusão todas as respostas dos alunos
matriculados nas 1ª, 2ª e 3ª séries da FCMS que responderam ao questionário de
avaliação do módulo até a data limite para a coleta dos dados.
A pesquisa descritiva teve como objetivo descrever características de
respostas de cada população de alunos, em questões fechadas, estabelecendo
relação entre as variáveis obtidas e relacionando-as à quantidade de respostas.
Os dados quantitativos serviram de base e direcionamento para abordagem
metodológica qualitativa, valorizando a fala dos alunos nas questões abertas,
através do estabelecimento de categorias de análise. Para avaliação de atividades
dinâmicas, o pensamento lógico e frio da pesquisa quantitativa, se alinhado a
pensamentos éticos e humanísticos, pode permitir

uma análise adequada das

possíveis variáveis.25
Esse modelo de conhecimento científico, denominado positivista, adequouse perfeitamente à apreensão e ao manejo do mundo físico, tornando-se
assim paradigmático para a constituição das ciências, inclusive daquelas
que pretendiam conhecer também o mundo humano. Mas logo os cientistas
se deram conta de que o conhecimento desse mundo humano não podia
reduzir-se, impunemente a esses parâmetros e critérios. Quando o homem
era considerado como um objeto puramente natural, seu conhecimento
deixava escapar importantes aspectos relacionados com sua condição
específica do sujeito; mas para garantir essa especificidade, o método
26
experimental-científico era ineficaz.

A abordagem metodológica qualitativa utilizada por nós foi baseada em dois
critérios distintos.
Inicialmente, foram elaboradas nuvens de palavras (Wordle - Beautiful Word
Clouds) das séries alvo da pesquisa:
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1ª, 2ª e 3ª série de 2010 – primeiro ano da implantação da Avaliação dos
Módulos on-line. ano em que os gráficos e as respostas discursivas eram
submetidas à coordenação de curso e as devolutivas formais eram ocasionais,
feitas pelos coordenadores de série.
1ª, 2ª e 3ª série de 2014 – ano em que foi introduzido o termo de consentimento
livre e esclarecido e os gráficos e as respostas discursivas eram submetidas à
coordenação de curso e as devolutivas formais eram ocasionais, feitas pelos
coordenadores de série.
1ª, 2ª e 3ª série de 2015 ano em que os gráficos e as respostas discursivas eram
submetidas à coordenação de curso e devolutivas formais foram disponibilizadas
pela coordenação de curso em ambiente próprio no Moodle.
Sequencialmente, as respostas discursivas foram analisadas e classificadas
de acordo com categorias de respostas. Para esta análise das respostas discursivas
dos diversos grupos de alunos, optamos pela categorização das respostas
inserindo-as nos objetivos de análise da avaliação do curso ou seja: Categoria 1:
Aspectos didáticos pedagógicos – onde os alunos se reportam à qualidade das
atividades pedagógicas, qualidade e quantidade de fontes de informação para
estudo, qualidade, assiduidade e características pedagógicas dos professores; e
Categoria 2: Avaliação de ensino – infraestrutura, equipamentos, gestão.
A análise das respostas utilizando as categorizações de respostas teve como
referencial teórico, as definições de Severino,26 Ludke e André27 e Chizzotti.28
Em vez da ação de uma variável independente, produzindo um efeito sobre
uma variável dependente, o que ocorre em educação é, em geral, a múltipla
ação de inúmeras variáveis agindo e interagindo ao mesmo tempo. Ao
tentar isolar algumas dessas variáveis está-se optando por parte do
fenômeno. Isso pode ser muito útil para fins de análises específicas, mas
não resolve o problema da compreensão geral do fenômeno em sua
27
dinâmica complexidade.

Segundo Chizzotti,28 interpretar depoimentos escritos, é significativo na
pesquisa qualitativa porque:
[...] esse tipo de análise pressupõe que um texto contém sentidos e
significados patentes ou ocultos, que podem ser apreendidos por um leitor
que interpreta a mensagem contida nele. A mensagem pode ser
apreendida, decompondo-se o conteúdo do documento em fragmentos mais
simples, que revelam sutilezas contidas em um texto. Os fragmentos podem
ser palavras, termos ou frases significativas de uma mensagem.
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Assim, a elaboração das categorias de análise pode ser considerada um
mecanismo auxiliar e fundamental para a interpretação e complementação da
avaliação qualitativa pois as categorias permitem agrupar respostas com conceitos
similares, dando maior significado à avaliação proposta. Ludke e André, 27
recomendam que a formulação das categorias se dê após várias leituras do material
discursivo, seja em entrevistas, grupos focais ou respostas a questionários, para que
o pesquisador tenha uma “impregnação” do conteúdo, possibilitando a divisão do
material em categorias. Estas informações dispostas de forma ordenada podem
permitir interpretações que não seriam obtidas apenas em análises quantitativas.

3.1 Análise retrospectiva das avaliações do Questionário de Avaliação dos
Módulos

Nosso campo de pesquisa foi o ambiente de dados consolidados da
plataforma Moodle. Esta plataforma sofre atualização anual e os ambientes dos
anos anteriores podem ser acessados através de senhas individuais.
Assim, foi possível:
Resgate histórico das respostas ao Questionário de Avaliação dos
Módulos no período de 2010 a 2015 permitindo um estudo retrospectivo da
média histórica de respostas aos questionários inseridos no Moodle, nos anos de
2010 a 2014, nas três primeiras séries do curso médico.
Abordagem prospectiva, com a introdução de devolutivas on-line aos
alunos em 2015, em gráficos emitidos a partir das respostas dos alunos, emitidas
pela própria plataforma e liberadas pela coordenação de curso para a
comunidade discente.
Como esta pesquisa teve início em 2014, foi possível introduzir um termo de
consentimento esclarecido antecedendo o questionário (apêndice A), esclarecendo a
comunidade discente da importância da avaliação dos módulos, como mecanismo
de avaliação do curso na visão discente e da confidencialidade da participação. Este
projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos sob número 011304/2014 (apêndice B, anexo A-C).
Os módulos que foram avaliados nas diferentes séries nos anos de 2010 a
2014 encontram-se no quadro 2.
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Quadro 2 - Módulos das diferentes séries nos anos de 2010 - 2014
1ª Série


Introdução ao Estudo da

2ª Série


Medicina

Função Celular, Lesão Celular

3ª Série


e Reparação

Concepção, Anticoncepção e
Embriogênese



Água e Eletrólitos Corporais



Inflamação



Gestação, Parto e Puerpério



Metabologia Humana



Infecções



Período Neonatal, Crescimento



Gases Corporais



Reparo e Regeneração



Eliminação de Resíduos



Perturbações Hemodinâmicas



Puberdade e Adolescência



Sensações, Relações e Ritmos



Alterações Genéticas



Idade Adulta, Trabalho e

Biológicos



Neoplasias



Eletricidade e Movimento



Manutenção da Espécie



Defesas Orgânicas/Dinâmica

e Desenvolvimento

Constituição da Família


Senescência e morte

da Imunidade

Fonte: dados retirados do Moodle pela autora.

3.2 Análise quantitativa das questões fechadas do questionário que compõe a
avaliação

Os resultados dos números de respostas estruturadas que compõem parte do
questionário de avaliação dos módulos foram analisados diretamente nos gráficos,
elaborados e emitidos pela própria plataforma Moodle.
Estes gráficos emitem colunas de acordo com as especificações de cada
atividade avaliada, com respostas no formato de Likert,29 que vão de insuficiente (1)
a excelente (5), passando pelo fraco (2), razoável (3) e bom(4). Para análise destes
dados, utilizamos metodologia de análise quantitativa.

3.3 Análise das respostas abertas da avaliação discente
Inicialmente, para detecção dos termos com maior recorrência nas respostas
abertas, elaboramos nuvens de palavras constituídas por uma contagem simples da
ocorrência de determinadas palavras num texto. Quanto maior a frequência de uma
palavra, maior é seu tamanho na Nuvem de Palavras.
Para a construção das nuvens utilizou-se o software Wordle - Beautiful Word
Clouds.30,31
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Para a criação desta nuvem de palavras foram excluídos os nomes dos
docentes citados e foram padronizados os termos mais citados que estavam no
plural (colocados no singular) e as abreviações foram colocadas por extenso.
Para a construção das categorias de respostas, foram tabuladas as respostas
descritivas dos alunos série por série, ano por ano. Este material foi objeto de
leituras sucessivas, feitas por dois dos três pesquisadores envolvidos neste trabalho
e as categorias de análise obtidas convergiam para duas das três dimensões da
autoavaliação do curso, proposta pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE),
Coordenação Didática do Curso, Conselho de Faculdade e Câmara de Graduação,
ou seja 1) avaliação das condições de ensino (infraestrutura, equipamentos e gestão
acadêmico-administrativa) e 2) avaliação dos aspectos didático-pedagógicos do
corpo docente, realizada por meio docência pelo aluno.
Em uma revisão sobre a utilização de métodos qualitativos e quantitativos,
Turato
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(2005) delimita que, na pesquisa quantitativa, positivista, “a amostra deve

ser randomizada... e estatisticamente representativa” e deve ter um “número maior
de sujeitos: representantes do todo populacional” . Já

na pesquisa qualitativa,

fenomenológica, a amostra deve ser “intencionada: busca proposital de indivíduos
que vivenciam o problema em foco e/ou têm conhecimentos sobre ele” e a análise
feita pelo pesquisador depende da interpretação dada aos indicadores das
categorias de respostas obtidas.
Uma das premissas ao iniciarmos esta pesquisa era a de que a
sistematização efetiva das devolutivas pudesse ser um fator motivador para uma
maior adesão dos alunos à avaliação dos módulos. Assim, amparados pela
fundamentação teórica, foi possível uma análise comparativa qualitativa da adesão
discente nos diversos anos e a adesão no primeiro semestre de 2015, módulo a
módulo, série a série, quando os alunos passaram a receber uma devolutiva on-line
das suas respostas às avaliações dos módulos. Utilizando métodos estatísticos,
avaliamos a eficácia desta devolutiva como estimulo para o aluno responder aos
questionários de avaliação formativa.
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

Foram avaliados os registros de respostas aos questionários de alunos das
1ª, 2ª e 3ª séries da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde PUC-SP Campus
Sorocaba, em um número aproximado de 330 alunos/ano. O acesso ao repositório
de conteúdos no Moodle em todos os anos, foi disponibilizado a todos os alunos de
cada série. Para possibilitar uma leitura e interpretação de maneira holística,
apresentamos os resultados, a análise dos dados e a discussão, série a série. Os
resultados quantitativos estão expressos na forma de média aritmética + desvio
padrão.
4.1 Avaliação quantitativa das respostas discentes da 1ª série nos anos
de 2010 a 2015
A avaliação das respostas discentes da primeira série nos anos de 2010 a
2015, quanto ao número de alunos que acessaram e responderam aos questionários
de avaliação dos módulos ao longo do ano acadêmico está sumarizada na tabela 1
e no gráfico 1.
Estes números demonstram que nos anos iniciais da implantação do
questionário no Moodle, houve uma maior adesão da comunidade discente, com
médias de respostas de 71,6 + 25,7 alunos em 2010, 78,3 + 11,9 alunos em 2011,
32,3 + 14,3 alunos em 2012 e 27,5 + 20,9 em 2013.
Em 2014 e 2015, observamos que a curva descendente foi revertida, com um
maior número de alunos respondendo aos questionários, com uma

média de

respostas de 54 + 20,6 alunos e 41 + 1,4 alunos respectivamente.
Em todas os anos, observamos que ao longo do ano letivo este índice de
respostas também vai decrescendo até atingir, nos 3 módulos finais (meses de
setembro, outubro e novembro) um valor significativamente menor quando
comparado aos módulos iniciais.
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Tabela 1 - Número de alunos respondentes ao questionário de avaliação dos
módulos da 1ºs séries de Medicina. Valores Médios e de Desvio
padrão. Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo
2011
(n=110)

2012
(n=110)

2013
(n=110)

2014
(n=110)

67

92

44

64

64

66,2±17

101

92

20

54

82

69,8±32,9

Metabologia Humana

95

87

49

39

77

69,4±24,3

Gases Corporais

73

85

50

26

62

59,2±22,6

Eliminação de Resíduos

85

82

46

20

55

57,6±26,9

Sensações, Relações e
Ritmos Biológicos

72

65

22

23

59

48,2±23,9

Eletricidade e Movimento:
Geração, Condução e Efeito

67

67

21

3

31

37,8±28,4

Manutenção da Espécie

11

61

22

11

31

27,2±20,6

Defesas Orgânicas/Dinâmica
da Imunidade

74

74

17

8

25

39,6±31,9

Introdução ao Estudo da
Medicina
Água e Eletrólitos corporais:
Importância e Regulação

2015
(n=110)

Média ±
Desvio
padrão

2010
(n=110)

1º Ano

Função Celular, Lesão
Celular e Reparação

40

Metabologia Humana

42

Média ± Desvio padrão

---

71,2± 25,7 78,3± 11,9 32,3*± 14,3 27,5*± 20,9 54± 20,6 41± 1,41

Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora

Gráfico 1 - Média ± Desvio Padrão do número de respondentes dos módulos
da 1ªs séries de medicina nos anos de 2010-2015. *p<0,05 vs
Módulo 1, 2 e 3

Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora
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Quanto à análise do número médio de respondentes por módulos, verifica-se
que ao longo do ano houve uma diminuição no número de respondentes no módulo.
Se no 1º semestre verificamos aproximadamente 50% de respondentes, ao final do
ano este número de respostas foi de aproximadamente 27%.
4.2 Avaliação qualitativa das respostas discentes da 1ª série nos anos de 2010,
2014 e 2015

Foram analisados os resultados das perguntas que compõem o questionário
de avaliação. Estas perguntas continham respostas no formato de Likert29 que vão
de insuficiente a excelente, passando pelo fraco e razoável e bom. As avaliações da
qualidade dos módulos disponibilizadas para a Coordenação de Curso e para
Comissão de Avaliação no período de 2010 a 2012 e para a Coordenação de Curso
e Núcleo Docente Estruturante a partir de 2013, eram obtidas em gráficos
disponibilizados no Moodle, fornecendo as médias das respostas fechadas, em
escala tipo Liket e em textos discursivos, obtidos das respostas abertas.

4.2.1 Análise do número de respostas
No gráfico 2, extraído de dados do Moodle, estão demonstrados os números
totais e média de respostas por módulos dos alunos da primeira série, nos anos de
2010, 2014 e 2015, objetos de nossa análise das respostas por categorias. A leitura
deste gráfico deve ser feita a partir do número total de respostas (não de alunos que
responderam o questionário. O número de respostas encontra-se no “total” calculado
ao final da tabela).
A análise com abordagem qualitativa segundo as categorias de respostas foi
obtida a partir das respostas discursivas, disponíveis em um CD em anexo. Na
figuras 1 estão as nuvens de palavras por respostas de cada série analisada. Nossa
análise com abordagem qualitativa das respostas abertas por turmas de alunos de
acordo com o ano de início do curso pode ser vista nos quadros 3 e 4.
No gráfico 3 e apêndice C e D podem ser vistos, como exemplo, os gráficos
obtidos das respostas às questões fechadas encaminhados aos coordenadores - 1ª
série 2010.
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Gráfico 2 - Gráficos emitidos pelo Moodle, com o número de respondentes ao
questionário de avaliação da qualidade do módulo - 1ªs séries
2010, 2014 e 2015
Resposta

Média

Introdução ao Estudo da Medicina

Total

68

10%

Água e Eletrólitos Corporais

16%

Metabologia Humana

15%

Gases Corporais

2010

11%

Eliminação de Resíduos

13%

Sensações, Reações e Ritmos Biológicos

12%

Eletrecidade e Movimento

11%

Manutenção da Espécie

Total

11%

99%

99
77
85
78
71
11

2%

Defesas Orgânicas

108

74

671/675

2014

2015

Número total alunos em cada série: série=110

Fonte: Gráfico extraídos do Moodle pela autora

Como podemos observar, à semelhança do que acontece com o número de
respondentes, ao longo do ano letivo ocorre uma diminuição do número de
respostas pelos alunos. No ano de 2010 observamos que temos 16% de respostas
no módulo Água e Eletrólitos corporais comparado com os módulos finais com 11 %
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e até 2%. O mesmo fenômeno se reflete com 2014, onde observamos 17% no 1º
semestre contra 6 e 5% no 2º semestre.
No 1º período de 2015 observamos que aproximadamente 50% das questões
foram respondidas em cada módulo, o que pode ser atribuído ao fato da
coordenação de curso começar a fornecer devolutivas aos alunos. A análise dos
dados desta turma ao final do ano poderá corroborar com esta impressão inicial.

Gráfico 3 - 1ª série 2010 Exemplo de gráficos elaborados a partir das
respostas dos discentes ao questionário de avaliação da
qualidade do módulo que foram encaminhados aos alunos e
coordenadores

Fonte: Dados extraído do Moodle pela autora

Conforme podemos verificar neste gráfico, a maior parte das respostas se
mostra positiva (gráfico 3). Optamos por não aprofundar a análise quantitativa dos
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resultados oriundos desses gráficos nesta série, mas sim, uma análise visual na
correlação destes dados com as categorias de análise.
Na figura 1, encontram-se as nuvens de palavras construídas com as
respostas descritivas da 1ª série na avaliação dos módulos de 2010, 2014 e 2015, e
nos quadros 3 e 4, a análise das respostas discursivas, com abordagem qualitativa
das respostas abertas, por categorias de resposta, por turmas de alunos das 1ªs
séries avaliadas.
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Figura 1 - Nuvens de palavras construídas com as respostas descritivas das
1ªs séries de Medicina na avaliação dos módulos

2010

2014

2015

Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora

Consideramos importante destacar que os termos com maior destaque nas 3
nuvens de palavras: AULA, SUSTENTAÇÂO, PROFESSOR, TEÓRICA (2010 a
2014) e CONSULTORIAS (2015). As consultorias, presentes nos períodos de 2010
a 2012, mas pouco destacadas nas nuvens de palavras desta série em 2010, foram
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extintas em 2013 e 2014, voltando reformuladas em 2015 e, em substituição às
sustentações aplicadas. Porém, como método de triagem, as nuvens de palavras
são boas para destacar os termos principais, mas não o contexto que as palavras
estão inseridas. A análise do discurso (quadros 4 e 5), elaborada a partir das
análises das respostas nos campos, abertos insere estes termos no contexto.

Quadro 3 - Categoria 1 - aspectos didáticos pedagógicos: Análise com
abordagem qualitativa das respostas discursivas, às respostas
abertas, por categorias de resposta, por turmas de alunos, 1ªs
séries
2010
Discurso
positivo
ST

Discurso
Negativo

Discurso
positivo
SA

H

C

Discurso
Negativo

Discurso
positivo

2014

2015

”Aulas” integradas histologia,
bioquímica e anatomia

Sustentações muito produtivas
quando voltadas aos objetivos do
módulo.

Após rearranjo feito pela
coordenação houve melhora e
mais integração entre as
consultorias, tutorias e
sustentação teórica.

Sustentações com
conhecimento insuficiente
Apresentações mal
elaboradas.

Muitos alunos em classe em
algumas sustentações;
Apresentações das “Aulas” sem
direcionamento para o estudo;
“Aulas” não inseridas no Moodle.

Bons professores e monitores.

Mudança do método de avaliação
para estimular o estudo.

“Aulas” muito corridas;
Conteúdos fora dos objetivos;
Falta de estimulo a busca de
fontes de informações;
Falta de disponibilização de
material no Moodle.
“Aulas” bem aproveitadas
com bom rendimento.

“Aulas” muito corridas;
Falta tempo para conclusão
dos experimentos;
Conteúdos fora dos objetivos.
Professores bem exigentes
estimulam o aprendizado.

“Aulas” (de imagem) sem
dinamismo, “Aulas” não inseridas
no Moodle.

Poucas “aulas” no semestre
Não houve estimulo a busca
de informações, nem fontes.

“Aulas” extremamente
importantes.
Algumas aulas são excelentes e
contribuem para o aprendizado.
Falta de “aulas” por falta docente.

Discurso
Negativo

Baixo rigor docente na
avaliação.

Discurso
positivo

Sem respostas

----

----

Necessidade de horários
alternativos.
Consultorias “esquecidas” por
professores e alunos.

----

----

Discurso
Negativo

Legenda: ST=sustentação teórica, AS sustentação aplicada, H=habilidades, C= consultorias .

Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora

Insuficientes para o
aprendizado e sem roteiros.
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Quadro 4 - Categoria 2 - Avaliação do ensino – infraestrutura: análise com
abordagem qualitativa das respostas discursivas, às respostas
abertas por categorias de resposta, por turmas de alunos, 1ªs
séries
2010
ST

2014

2015

Discurso
positivo

Sem respostas

Sem itens insatisfatórios

Discurso
Negativo

Má organização horários.

Defeito técnico no ar
condicionado.

Sem respostas

Discurso
positivo
Discurso
Negativo

Sem respostas

Sem respostas

Não avaliado

Poucos livros na biblioteca
(anatomia).

Não avaliado

Roteiro de assuntos para
estudo.

SA

Sem respostas

Falta de livros na biblioteca;
Falta de microscópios; Número
excessivo de alunos nas salas;
Material para estudo inadequado
na sala de anatomia.

H

Discurso
positivo

Sem respostas

Sem respostas

Discurso
Negativo

Carga horária insuficiente;
Laboratório de simulação com
material inadequado;

Troca de professores sem
reposição de “aulas”.

Poucos pacientes

C

Necessidade de maior
número de bonecos.

Muitos alunos no hospital.

Discurso
positivo

Sem respostas

Não avaliado

Sem respostas

Discurso
Negativo

Sem divulgação dos horários.

Não avaliado

Falta material disponível
para todos os alunos.

Legenda: ST=sustentação teórica, AS sustentação aplicada, H=habilidades, C= consultorias .

Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora

4.3 Avaliação e discussão das respostas discentes – 2ªs séries
4.3.1 Avaliação quantitativa das respostas discentes – 2ªs séries nos anos de 2010,
2014 e 2015

A avaliação retrospectiva das respostas discentes da 2ª série pode ser vista
na tabela 2 e gráficos 4 e 5.
Como podemos observar, o numero de respostas por série, decresce ao
longo dos anos. Em 2010 ano em que foram disponibilizadas as avaliações do
módulo on-line, verificamos uma média de 40,3 ± 15,6 alunos respondentes. Ao final
de 2014, porém, apenas 10,7 ± 6,26 alunos responderam o questionário (p<0,05).
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Quando comparamos o ano de 2014 com 2015, ano em que foram disponibilizadas
as devolutivas, vemos um maior número de respondentes, porém sem significância.
Quando realizamos a análise temporal dos módulos, à semelhança do que
acontecia ao longo da 1ª série, observamos uma diminuição do número de
respondentes no 2º semestre letivo.

Tabela 2 - Números de respondentes de 2010-2014, por módulo da 2ªs
séries
2010
(n=110)

2ª série

2011
(n=110)

2012
(n=101)

2013
(n=110)

2014
(n=109)

2015
(n=103)

Média ±
Desvio
padrão

Função Celular, Lesão
Celular e Reparação

46

69

30

17

15

29

34,3±20,2

Inflamação

54

57

49

8

13

20

33,5±22,2

Infecções

42

54

53

28

21

23

36,8±14,8

Reparo e Regeneração
Perturbações
Hemodinâmicas
Alterações Genéticas

46

57

41

15

10

11

30±20,4

43

45

26

16

6

27,2±19,9

6

43

27

1

8

17±17,5

Neoplasias

45

54

23

6

2

26±23,0

40,2±15,6

54,1±8,6

35,5±2,0

13± 8,8

10,7±6,2

20,7±7,5

Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora

Gráfico 4 - Média ± Desvio Padrão do número de respondentes dos módulos
da 2ªs Série nos anos de 2010-2015. p=0,626
100
80
60
40
20
0

Módulos
Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora
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4.3.2 Análise com abordagem qualitativa 2ªs séries 2010,2014 e 2015

Na tabela 2, observamos que em 2010 e 2011, a adesão dos alunos das 2ª
séries foi menor quando comparada à das 1ª séries, porém maiores que nos outros
anos, inclusive em 2015, com as devolutivas on-line. Os números de respostas
foram mais homogêneas no decorrer de cada ano acadêmico, exceção feita ao
módulo alterações genéticas que possivelmente coincidiram com os jogos
universitários. No gráfico 5 podemos observar que em 2014, o número de respostas
ao longo do ano foi significativamente menor (78 respostas das 770 possíveis),
quando relacionado com o número de respostas em 2010 (283 respostas das 770
possíveis). Este dado foi considerado importante para nossa análise qualitativa das
respostas ao questionário.
As nuvens de palavras elaboradas a partir de todas as respostas discursivas
em cada série podem ser vistas na figura 2. Em 2010, a palavra mais citada foi
Consultoria. Analisando os gráficos com as respostas às questões fechadas
emitidas pelo Moodle, exemplificados no gráfico 6 ( apêndice E e F), podemos
observar que as avaliações das consultorias em todos os módulos foram
consideradas insuficientes ou fracas.
Quando categorizamos todas as respostas, observamos que tanto na
categoria 1 - aspectos didáticos pedagógicos como na Categoria 2 - Avaliação do
ensino – infraestrutura os alunos se manifestaram, alguns com elogios e a maioria
com discurso negativo (quadros 5 e 6).
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Gráfico 5 - Gráficos emitidos pelo Moodle, com o número de respondentes ao
questionário de avaliação da qualidade do módulo - 2ªs séries
2010, 2014 e 2015
Resposta

Média

Função Celular, Lesão Celular e Reparação

Total
18%

Inflamação

19%

Infecções

2010

15%

Reparo e Regeneração

14%

Perturbações Hemodinâmicas
Alterações Genéticas
Neoplasias

16%
2%

50
55
42
39
46
6

16%

Total

2014

2015

Fonte: Gráficos extraídos do ambiente Moodle pela autora.

45
100% 283/283
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Figura 2 - Nuvens de palavras construídas com as respostas descritivas do
questionário de avaliação dos módulos das 2ªs séries, 2010, 2014
e 2015

2010

2014

2015

Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora
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Gráfico 6 - 2ª série 2010 Exemplo de gráficos elaborados a partir das
respostas dos discentes ao questionário de avaliação da
qualidade do módulo que foram encaminhados aos alunos e
coordenadores

Fonte: Gráficos extraídos do ambiente Moodle pela autora.

Como pode-se observar neste gráfico, mais uma vez houve uma maioria de
respostas positivas ao longo do curso. É importante destacar que as respostas
quanto as consultorias eram baixas.
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Quadro 5 - Categoria 1 - aspectos didáticos pedagógicos: Análise com
abordagem qualitativa das respostas discursivas, às respostas
abertas, por categorias de resposta, por turmas de alunos, 2ªs
séries
2010

ST

Discurso
positivo

Muitas “aulas” foram muito
interessantes

Discurso
Negativo

“Aulas” fora do contexto, mal
formuladas,
Sem relação com o módulo, não
aprofundadas,
Professores despreparados.

Discurso
positivo

Sustentações de xxx muito boas.

Discurso
Negativo

Quantidade de matéria
exagerada, sem relação com o
sub-eixo,
“Aulas” insatisfatórias
Material não disponibilizado no
Moodle,

Discurso
positivo

“Aulas” boas, bons temas,
professora interessada e
preocupada com o aprendizado.

Discurso
Negativo

Avaliação não coerente,
Habilidades não muito boas
devido aos feriados,
Sem relação com o assunto,
temas extensos,
Professor desorganizado deixou
a desejar.
Consultoria muito boa

SA

2014

Repetitivas, professores
desconheciam os conteúdos do
módulo, cancelamentos, sem
aprofundamento, sem
direcionamento didático, aulas
muito específicas, assunto mal
abordado.
“Aulas” incompatíveis com os
objetivos do modulo.
“Aulas” interessantes

“Aulas” sem sentido, superficiais,
falta professores, sustentações
jogadas, falta de comunicação,
fracas, módulo inexistente,
desconexas, confusas.
Docente parece não saber
conduzir, não introduz nem
aprofunda os assuntos e, às
vezes, possui postura inadequada.
Melhores que no ano anterior,
mais organizada, bem
aproveitadas, melhor disciplina da
faculdade.

H

Discurso
positivo

C

Discurso
Negativo

Sem relação com o objetivo do
módulo,
Aulas desnecessárias, turma
desnivelada.

Cancelamentos, falta
professores,
poucas consultorias disponíveis.
Sem data e horário definido.
Devem ser agendadas.
Deveriam ter horários fixos.

Legenda: ST=sustentação teórica, AS= sustentação aplicada, H=habilidades, C=consultoria

Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora

2015
Poucas aulas porém
satisfatória, elogios para as
aulas de WWWWW
“Aulas” boas
Falta de critério na correção
da prova, conhecimento não
aprofundado, assuntos já
vistos na semana ,
“Aulas”não relevantes, falta
de interesse da maioria dos
alunos, “Aulas” ruins,
repetitiva, cansativa.
“aulas” canceladas,
Bem relacionadas com os
casos de tutoria da semana,
“aulas” boas relacionadas com
o assunto
Algumas “Aulas” ruins,
superficiais, confusas,
bagunça dos alunos,
desorganização nas provas,
“Aulas” desestimulantes,
insatisfatórias.

“Aulas” boas, bons
preceptores de habilidades,
melhoraram em comparação
com o ano passado, mais
organizadas
“Aulas” repetitivas,
cancelamento de aula,
desorganização, “aulas”
desniveladas.
Método de avaliaçāo não é
coerente.
Não avaliado

Não avaliado
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Quadro 6 - Categoria 2 - Avaliação do ensino – infraestrutura: análise com
abordagem qualitativa das respostas discursivas, às respostas
abertas por categorias de resposta, por turmas de alunos, 2ªs
séries
2010
ST

SA

2014

Discurso
positivo

Sem respostas

Sem respostas

Sem respostas

Discurso
Negativo

Falta de professores,
Faltam livros na biblioteca

Sem respostas

Discurso
positivo
Discurso
Negativo

Fontes de estudos interessantes

Desorganização na distribuição de
aulas.
Sem respostas

Alteração no dia das
sustentações.
Professores demoram ou não
disponibilizam suas aulas no
moodle.

Discurso
positivo
Discurso
Negativo

Sem respostas

Material não disponibilizado no
Moodle,
Professores indicarem alguns
artigos de leitura mais fácil,
Mudar organização e divisão dos
grupos
Professores ótimos

Fontes de informação
desatualizadas e insuficientes.
Falta de roteiro de aulas para
todos os alunos da turma.

Usar todo o conjunto hospitalar, e Número insuficientes de
não apenas a enfermaria do
pacientes, falta de estrutura, local
quarto andar, aumentar o acervo
poderia ser melhor
da biblioteca, braço utilizado para
a aula de enfermagem na punção
venosa está destruído,
Sobrecarga nos pacientes.
Discurso
Sugestão de fórum como
Não avaliado
positivo
alternativa para falta de
C
consultorias.
Discurso
Aumentar o acervo
Não avaliado
Negativo
bibliotecário.
ST=sustentação teórica, AS= sustentação aplicada, H=habilidades, C=consultoria
H

2015

Sem respostas

Sem respostas
Hospital cheio de alunos,
enfermaria do Leonor não
comporta a quantidade de
alunos,
Disponibilizar o calendário da
matéria.
Não avaliado

Não avaliado

Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora

Um consolidado das avaliações qualitativas das respostas fechadas do
questionário de avaliação dos módulos, obtidas a partir dos gráficos emitidos pelo
Moodle pode ser visto na tabela 3. A análise do discurso às questões abertas, para
obtenção das respostas por categorias consideraram também estes resultados e o
número de respondedores.
As palavras que sobressaem na nuvem de 2010 são AULA, SUSTENTAÇÃO
E PROFESSOR, sequencialmente, que são também as mais prevalentes tanto na
nuvem de 2014 como na de 2015.
Em contraponto ao currículo baseado em metodologias ativas, onde as aulas
tradicionais são substituídas por atividades distintas, como sustentações teóricas,
aplicadas, estudo de habilidades e consultorias para resolução de pendências do
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aprendizado, quando avaliados os discursos, observamos que os alunos ainda
consideram estas atividades como “aulas”. Quando por exemplo, em consultorias, a
proposta inicial disponibilizava professores em locais e horários específicos
(laboratório morfo-funcional, laboratório de histologia, laboratório de fisiologia, entre
outros) para que os alunos pudessem tirar suas dúvidas, devido à baixa frequência,
tornou-se necessário que os alunos agendassem as consultorias. A grande maioria
das respostas coincidem com a destes alunos:
“Ainda temos problemas com as consultorias”.
“Não ficaram definidas datas, nem horários. Alguns professores marcam as
consultorias fora do horário das aulas para tirar dúvidas, o que ajuda muito, mas
nem todos fazem isso”.
“As consultorias devem ser agendadas. As consultorias deveriam permanecer
semanalmente marcadas, como no ano passado”.

Nesta análise das respostas discursivas observamos que os alunos avaliam
seus professores, tanto tecendo elogios como expressando suas angústias e
necessidades, como bem exemplifica a fala de um aluno em sua avaliação das
sustentações teóricas em 2010:
“As sustentações foram todas atividades de qualidade, importantes para o
aprendizado na área médica, de fato relevantes. O problema é que a maioria das
sustentações não foi relacionada aos objetivos do módulo. Todas de excelente
qualidade, porém foi como se tivéssemos acompanhado uma série de atividades
aleatórias, fora do proposto pelo curso naquele momento. Ou o assunto teria de ter
mudado, ou os objetivos teriam de ser alterados, e isso é um fator que acaba
minando o interesse pelas sustentações, atrapalhando o desenvolvimento do
estudo. Tenho também uma crítica construtiva: na aula do professor yyyyy sobre as
diferentes wwwww, foram citadas diversas fontes de estudo, todas de nosso
interesse em termos de estudos. Gostaria que os outros professores também
tivessem a preocupação de sugerir estas fontes. Mesmo que o aluno não as busque,
é motivador ter um pouco mais da dimensão do conhecimento. Serviria como um
fator estimulante a mais para as sustentações”.
Em 2014, em alguns módulos, as sustentações teóricas foram avaliadas
como ruins ou péssimas (tabela 3).
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Duas análises são possíveis para avaliar estas respostas discursivas desta
série. Quantitativamente, observamos que houve apenas 78 (10,1%) respostas ao
questionário, das 770 possíveis se todos os alunos respondessem ao questionário
durante o ano. Como neste ano as chamadas para o preenchimento desta avaliação
foram constantemente colocadas no fórum de alunos do Moodle, ao final de cada
módulo, nos perguntamos se as avaliações espelham a opinião de toda a turma ou
se são decorrentes da angústia de um pequeno grupo. A outra análise a ser feita,
pelo discurso dos respondentes, está mais relacionada com a falta de sintonia com
os objetivos dos módulos, uma angustia observada frequentemente em todas as
séries e em todos os anos, além da postura de “rebeldia” de alguns alunos quando
ocorre implantação de uma nova metodologia ativa, neste caso específico, o TBL
(Team Based Learning), em substituição às sustentações onde os docentes
apresentavam aulas expositivas utilizando Power Point. Algumas falas dos alunos
em 2014 que exemplificam esta nossa segunda análise:
“ Minha avaliação prioriza a aula de xxxxxx sobre o assunto xxxxx, foi excelente e
intrigante. Já o TBL, espero que dê certo, é uma opção boa para sustentação teórica
e acredito que vamos ganhar mais conhecimento com esse método, porém a
escolha de material para estudo deve ser melhorada, os materiais dessa vez foram
precários e não instigaram muito nossa vontade de participar e discutir”.
“Acredito que o conteúdo deveria ser mais palpável para o segundo ano, e,
principalmente, complementar ao módulo”.
“As sustentações teóricas não alcançaram a maioria dos objetivos do módulo. As
aulas foram mal organizadas quando realizadas. Os professores não sabiam do
conteúdo sendo dado nos módulos. As sustentações não mantêm relação com a
matéria estudada”.
Observamos este mesmo teor na fala dos alunos respondedores desta série em
Sustentações Aplicadas:
“Algumas sustentações aplicadas são apresentadas em momentos inoportunos. Por
exemplo, pra que fazer uma sustentação de um assunto que acabou de ser tratado a
fundo numa tutoria? Sendo que nesta semana temos um novo assunto de tutoria
que poderia ser explorado e assim auxiliar realmente no nosso aprendizado, por que
senão, continua a ser mais do mesmo.”
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Acredito que as aulas deveriam ser mais "densas" e exigentes, com a preocupação
de consolidar as bases para que consigamos avançar sem muitas lacunas .
E em Habilidades:
“ Não há padrão entre os grupos, ou seja, há divergência entre as atividades”.
“Novamente, não somos exigidos e nem avaliados da mesma forma, e quando
somos, nem sempre é da maneira mais racional. Não há relação nenhuma com os
objetivos do módulo. Compreendo que são módulos distintos, mas acredito que
mesmo assim poderiam ter uma conexão. Sem falar que nem sempre seguimos o
conteúdo do livro de semiologia e muitas vezes não nos são cobrados esses
conceitos”.
“Há uma discrepância realmente muito grande entre o conteúdo passado pelos
professores. A exigência e avaliação diária são muito fracas, com exceção de alguns
preceptores, não saímos do módulo com a segurança de ter realmente aprendido
como fazer as técnicas na prática.”
Em 2015, observamos respostas com elogios e com críticas à atuação docente, e a
fala deste aluno exemplifica bem a maioria das respostas:
Acho ótimo que as sustentações teóricas deste ano estejam casando com os temas
da tutoria, porém acredito que as aulas deveriam complementar o tema e não
explicar coisas que já foram discutidas. A aula com o prof. wwwww foi um excelente
exemplo de como complementar nosso conhecimento sobre o assunto.
Na categoria Avaliação do ensino – infraestrutura, observamos que houve
uma mudança no discurso nas três séries.

Nas respostas de 2010, os alunos

discorreram sobre falta de estrutura física adequada, necessidade de atualização do
acervo de livros disponíveis na biblioteca, falta de disponibilização de fontes de
informação e de inserção das “aulas” dadas no Moodle. Solicitavam também,
melhora na qualidade dos laboratórios e materiais e das condições de
desenvolvimento das atividades de Habilidades no hospital escola. Em 2014, as
críticas estavam relacionadas à falta de disponibilização das aulas no “Moodle”,
“Professores indicarem alguns artigos de leitura mais fácil” e

Mudanças na

organização e divisão dos grupos” Já em 2015, houve referencia principalmente
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quanto à falta de inserção das “aulas” das sustentações no Moodle e da
“superlotação do hospital escola”.
Muito interessante a colocação de um aluno da turma de 2015, turma que
recebia a devolutiva on-line e que refletia seu estado de espírito quanto ao
aprendizado:
“A única crítica que faço aqui, em habilidades, é a mesma já feita nas SAs. Os
grupos permanecem com os mesmos alunos o tempo todo e tudo é arrumado no
segundo ano por ordem alfabética. Seria legal se ocorresse a mistura de alunos afim
de que as pessoas caíssem com grupos diferentes e evitassem pequenos grupos de
bagunça a se formarem. Os alunos passam muito tempo juntos (alguns tem SA,
Tutoria, PAS e habilidades com a mesma turma) e acabam muitas vezes trazendo
assuntos exteriores e bagunça para as aulas. Uma "chacoalhada" em todos os
grupos (SAs e Habilidades), assim como ocorre nas tutorias, acho que auxiliaria e
estimularia também os professores pois tornaria as coisas mais equilibradas.
Elogios: Fica aqui então um espaço para elogios que eu gostaria de fazer aos meus
preceptores de habilidades, o professor wwwww e o professor wwwww, bem como a
minha atual tutora wwwww. Creio que todos tem estimulado bastante os meus
estudos e sido grande fonte para eu buscar melhorar o tempo todo. Infelizmente,
alguns nas turmas fazem muita bagunça (e eu não gostaria que isso fosse colocado
diretamente) e deixa os professores desestimulados mas, eles sempre tentam (e
conseguem na maioria das vezes) fazer o seu melhor para os alunos que estão
prestando atenção e se mantém interessados. Infelizmente, a crítica fica por ter os
mesmos grupos por muito tempo.”
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Tabela 3 - Respostas dos alunos nas perguntas de múltipla escolha
Módulos

Função celular e
reparação

Perguntas
Sustentação Teórica
• Importância do assunto para a formação
médica
• Relações entre participantes e a temática
• Relação entre o assunto e os objetivos do
módulo
• Contribuição do assunto no aprendizado do
módulo
• Qualidade da apresentação do assunto
• Estímulo à busca de fontes complementares
de informação
• Disponibilidade de fontes de informação
• Auto-avaliação: Meu aproveitamento foi...

Reparo e regeneração

2010

2014

2015

2010

201
4

2015

4

4

4

4,5

2

4

4
3

3
3

4
4

4
3

2
2

3

3

4

4

3,5
3

3
3

4
3

3
3

4
3

5

Infecções

Inflamação

201
0

201
4

2015

4
4

4
4

2
1

2

4

4

4
3

2
2

3,5
3

4
4

3
4

2
2

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4
4
4

Perturbações
hemodinâmicas

201
0

201
4

2015

201
0

201
4

2010

2014

3

4

4

5

4
4

4
4

3
3

4
4

4
4

3
4

1

4

4

2

3,5

4

4
3

2
1

4
3

4
3,5

3
3

4
3

3
3

3
4

1
2

4
4

3
4

3
3

2

4

4

4

4

5

3

2

4

4

2

4

4

4

2

3

4

3

4
3
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

2
2
2
2

4
4
4
4

4
4
4
4

5
5

4
4

4
4

4
4

4
3

4
3,5

5

5

4

4

4

4

5
5
4
5

5
5
4
4

4
4
4
4

Alterações genéticas

2010

2014

3

5

3

4
4

3
3

4,5
4,5

3
3

4

4

3

4,5

3

4
4

3
4

4
4

2
4

4,5
4

3
4

4
4

4
4

4
4

4
4

2
4

4
4

4
4

4

4

5

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

4

4

4

4

3

4

4

4

3

3
3
3
4

4
4
4
4

5
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

3
3
3
3

4
4
4
4

3
3
3
3

4
4
4
4

3
3
3
3

5
4

4
4

4
3

5
5

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

5
4

4
3,5

4
4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

5

4

4

4
5
4
4

4
4
4
4

5
5
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

5

2

4

5

5

2015

Neoplasias

2015

Sustentação aplicada
• Relação entre as sustentações e os objetivos
do módulo
• Disponibilidade do material (relacionado à
sustentação)
• Qualidade do material (relacionado à
sustentação)
• Assistência docente
• Estímulo à busca de fontes de informação
• Disponibilidade de fontes de informação
• Auto-avaliação: Meu aproveitamento foi...
Habilidades
• Foi atingida a meta proposta?
• Estrutura física adequada que permitisse a
aquisição da habilidade proposta
• O modelo utilizado (paciente, bonecos,
atores,etc) para a aquisição da habilidade
proposta foi adequado
• Assistência docente
• Estímulo à busca de fontes de informação
• Disponibilidade de fontes de informação
• Auto-avaliação: Meu aproveitamento foi...

Legenda: 5= ótimo, 4= bom, 3= regular, 2= ruim, 1= péssimo

4,5
4
4
5
4
4
5
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora
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4.4 Avaliação das respostas discentes – 3ªs séries
4.4.1 Avaliação quantitativa das respostas discentes – 3ªs séries nos anos de 2010,
2014 e 2015
A avaliação retrospectiva das respostas discentes da 3ª série pode ser vista
nas tabelas 4, gráfico 7, 8 e 9, quadro 7 e 8 e figura 3.
Pode-se observar, à semelhança do que ocorre na análise da 1ª e 2ª série
que houve uma redução do número de respondentes ao longo dos anos.
Diferentemente das séries anteriores, durante o transcorrer do ano, a análise do
número de respondentes por módulos durante cada ano, foi homogênea.
O fornecimento de devolutivas não evidenciou aumento do número de
respostas ou respondentes ao questionário.
Quanto à avaliação do número de respostas em relação às outras séries,
observamos que, em relação „as 1as e 2as séries, a adesão dos alunos é inferior. Ao
longo dos anos, na 3ª série, também observamos a diminuição da adesão ao
questionário de avaliação dos módulos, inclusive em 2015, com as devolutivas online.
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Tabela 4 - Números de respondentes de 2010-2014, por módulo das 3ªs
Séries
2010
(n=109)

2011
(n=103)

2012
(n=110)

2013
(n=100)

2014
(n=113)

2015
(n=109)

Média ± Desvio
padrão

Concepção, Anticoncepção e
Embriogênese

46

46

41

36

12

7

31,3±17,3

Gestação, Parto e Puerpério

44

39

34

36

11

6

28,3±15,8

Período Neonatal, Crescimento
e Desenvolvimento

51

32

31

28

5

3

25±18,1

Puberdade e Adolescência

55

37

21

3

10

4

21,6±20,7

Idade Adulta, Trabalho e
Constituição da Família

47

37

18

18

6

25,2±16,48

Senescência e Morte

49

36

16

18

4

24,6±17,8

3º Ano

Média ± Desvio padrão

48,6±3,9

37,8±4,6

26,8±9,9

23,1±12,7 8±3,4

5±1,8

Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora

Gráfico 7 - Média ± Desvio Padrão do número dos módulos da 3ªs séries nos
anos de 2010-2015. p=0,824
100
80
60
40
20
0

Módulos
Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora
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Gráfico 8 - Gráficos emitidos pelo Moodle, com o número de respondentes
por ao questionário de avaliação da qualidade do módulo 3ªs séries 2010, 2014 e
2015
Resposta

Média

Concepção, Anticoncepção e
Embriogênese
Gestação, Parto e Puerpério

2010

Total
15%
16%

50
54

Período Neonatal, Crescimento e
Desenvolvimento

18%

58

Puberdade e Adolescência

18%

58

Idade Adulta, Trabalho e
Constituição da Familia

15%

50

Senescência e Morte

15%

50

Total

320/329
97%

2014

2015

Fonte: Gráfico extraídos do Moodle pela autora
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4.4.2 Avaliação qualitativa das respostas discentes – 3ªs séries nos anos de 2010,
2014 e 2015

No gráfico 9, extraído dos dados do Moodle, foi inserido como um exemplo,
gráficos que demonstravam os números totais e média de respostas por módulos
dos alunos da terceira série e que foram disponibilizados aos coordenadores, em
tempo real, logo após a consolidação dos dados no Moodle e nos apêndicespodem
ser vistos todos os gráficos das 3 series analisadas, dos anos de 2010, 2014 e 2015.
Em nenhuma avaliação da 3ª série apareceram conceitos 1 (péssimo) ou 2 (ruim). À
semelhança dos anos anteriores observamos que a avaliação dos módulos nas
questões fechadas apresenta respostas positivas em todas as análises, atingindo ao
menos 3 pontos dos 5 possíveis.
Na figura 10 estão as nuvens de palavras por respostas de cada série
analisada. As palavras mais prevalentes em 2010 eram AULA, PROFESSOR,
FALTA. Em 2014, AULA, PROFESSOR, SUSTENTAÇÃO e em 2015, PROFESSOR
e AULA.
Nas leituras das respostas abertas, na avaliação das sustentações teóricas,
sustentações aplicadas e habilidades observamos falas positivas, com elogios a
determinados professores e aos módulos como um todo. Entretanto, os problemas
relacionados à expectativa dos alunos quanto às sustentações e uma sintonia
destas com os objetivos dos módulos, habilidades/infraestrutura eram angústias
marcantes, principalmente em 2010, como pode ser demonstrado no discurso
destes alunos:
“Algumas sustentações foram excelentes, porém outras foram um pouco
desnecessárias. ( Ex: xxxxxx), talvez por não se ter aprofundado em algum assunto
específico nessa sustentação, detendo-se mais a apresentação dos métodos, os
quais a maioria dos estudantes já têm conhecimento de suas existências.”
“Apesar da temática ter relação com o sub-eixo, não compensa organizar aulas ditas
complementares sendo que o essencial não foi dado a nós ! Não é PBL ? Então não
ponha mais aula ! Se for por aula, ponha aulas que transmita o essencial para um
aluno de medicina, e não reflexões sobre xxxxx, dentre outras. Assumam que PBL
não tenha aula e não ministrem mais aulas. Ou organizem aulas decentes e com
assuntos relevantes”.
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Gráfico 9 - 3ª série 2010 Exemplo de gráficos elaborados a partir das
respostas dos discentes ao questionário de avaliação da
qualidade do módulo que foram encaminhados aos alunos e
coordenadores

Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora
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Figura 3 - Nuvens de palavras construídas com as respostas descritivas da
3ªs séries de Medicina na avaliação dos módulo

2010

2014

2015

Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora
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Quadro 7 - Categoria 1 - aspectos didáticos pedagógicos: Análise com
abordagem qualitativa das respostas discursivas, às respostas
abertas, por categorias de resposta, por turmas de alunos, 3ªs
séries
2010
ST

SA

2014

2015

“Aulas” excelentes, boas “aulas”,
dinâmicas.

Sem respostas

Desorganizada, falta aulas, pouco
desconexos em relação aos
objetivos do módulo, superficiais,
insuficientes, crítica a
professores.

Sem respostas

Elogio a professores, aulas muito
boas, bem elaboradas.

Sem respostas

Sustentações foram aulas
completamente teórica,
repetitiva, falta organização, falta
conectividade, superficial.

Sem relação com os objetivos dos
módulos, aulas desmarcadas, mal
organizadas, criticas a
professores, desorganização.

Sem respostas

Discurso
positivo

Melhor habilidades, excelente,
elogio a professores

Elogios ao módulo, elogio a
professores.

“Aulas” boas.

Discurso
Negativo

Falta de abordagem de alguns
assuntos, falta de organização
“aulas” dadas artificialmente com
assuntos pendentes, falta de
“aula sistematizada, falta de
orientação em relação aos
estudos, pouca prática de exame
físico, Criticas a professores.

Critica a professores, diferença
entre grupos.

Diferença na qualidade de
professores, poucos os
professores que ensinam e
disponibilizam uma
sistematização.

Não avaliado

Não avaliado

Não avaliado

Não avaliado

Discurso
positivo

Excelentes, ótimo professor, tem
didática e interage muito bem.

Discurso
Negativo

Repetitiva, desnecessárias,
desorganização e falta de
coerência, superficial, , falta de
ligação entre tema abordado e
objetivos do sub-eixo.

Discurso
positivo
Discurso
Negativo

H

C

Discurso
positivo
Discurso
Negativo

Elogios a sustentação

Sem respostas
Desconhecimento sobre as
tutorias, professores não
disponíveis o suficiente para tirar
duvidas ou sequer preparados
para o faze-lo.

Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora
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Quadro 8 - Categoria 2 - Avaliação do ensino – infraestrutura: análise com
abordagem qualitativa das respostas discursivas, às respostas
abertas por categorias de resposta, por turmas de alunos, 3ªs
séries
2010
ST

SA

H

C

Discurso
positivo

Sem respostas

Discurso
Negativo

Falta disponibilizar as aulas no
Moodle, falta livros na biblioteca.

Discurso
positivo
Discurso
Negativo

Sem respostas

Discurso
positivo

Sem respostas

Discurso
Negativo

Falta de organização no
planejamento da aula e em sua
administração, pouco livros.

Discurso
positivo
Discurso
Negativo

Falta livros na biblioteca, material
não disponibilizado no moodle,
incentivo a busca de informação

Sem respostas
Sem respostas

2014
Sem respostas

2015
Sem respostas
Sem respostas

Sem respostas

Sem respostas

Material não disponibilizado no
ambiente Moodle.

Demora para
disponibilizar “aula” no
moodle.

Estrutura física e o número de
pacientes disponíveis deixam a
desejar, falta pacientes.
Não avaliado
Não avaliado

Não avaliado
Não avaliado

Fonte: Dados extraídos do Moodle pela autora

Já em 2014, as avaliações discursivas deixavam de tecer críticas ao
planejamento e/ou organização do desenvolvimento das atividades dos módulos e
passaram a criticar intensamente a falta ou mudança de horário das atividades e
principalmente a atuação de alguns poucos docentes, emitindo elogios conflitantes à
atividade pedagógica de vários outros. Na avaliação de habilidades, a falta de
pacientes internados, levando a atividades em salas de aula ou em corredores ainda
foi foco de várias avaliações negativas.
“Os professores de Habilidades em zzzzzzz e zzzzzzz têm se mostrado verdadeiros
exemplos. Especialmente a professora wwww, ensina-nos e nos exemplifica como
devemos agir em ambiente hospitalar, incentivando a prática de lavagem de mãos,
bom relacionamento médico-paciente e principalmente exigência quanto à ........ A
abrangência de assuntos abordados durante as aulas de zzzz têm sido
fundamentais, incentivando-nos ao estudo constante. Contudo, as Habilidades em
zzzzz têm deixado a desejar. O grupo a qual pertenço ainda prende-se muito apenas
a..............., deixando .............. para segundo plano, e muitas vezes nem chega a ser
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abordado. Conhecer a sistematização teórica é tarefa de estudo auto-dirigido,
aprender a reconhecer os sinais, sintomas que o organismo apresenta, deve ser
atividade constante nessas aulas. Os métodos propedêuticos devem ser cada vez
exigidos para que sejamos capazes de identificar .......... e tudo mais que envolve
uma prática árdua e laborosa. Para isso, deixo aqui minha vontade de por em prática
as sistematizações tidas em sala de aula.”
Um dos professores de habilidades não está contribuindo com o aprendizado dos
alunos. A avaliação acima não se aplica a cada um, mas às aulas como um
conjunto.
Vocês colocaram o melhor professor de habilidades (prof. wwww) de dupla com o
prof. wwwwww para os alunos não reclamarem tanto?
“Pode parecer frescura, mas acredito que nossos professores deveriam passar por
algum curso de capacitação para dar aulas, digo em oratória, em realizar
sustentações APLICADAS, PRÁTICAS. Tivemos algumas abordagens muito
interessantes com o TBL da Prof wwwww1 sobre xxxxx e o da Profª wwww2 sobre
xxxxx e a aula/conversa da Profª wwww3 sobre xxxxx. Contudo, algumas aulas que
se mostraram extremamente interessantes por seu tema e apresentação inicial se
mostraram cansativas e não consegui aproveitar os 40 minutos finais da aula, após
1h de atenção.”
“Gostaria de parabenizar em especial o Prof. Xxxx1 e o Prof. Xxxx2 pela excelente
metodologia e qualidade de ensino. Os dois tem métodos completamente diferentes
e que não deixam de ser eficientes.”
Em 2015, no período avaliado, (3 módulos) apenas 16 respostas das 330
possíveis se todos os alunos respondessem aos questionários. A análise da
resposta às perguntas abertas mostrou que não houve nenhum comentários
referente às sustentações teóricas, três falas com “cobrança” das inserções dos
materiais das aulas no Moodle nas sustentações aplicadas e um comentários sobre
a percepção do aluno que existe diferenças didáticas entre docentes de áreas
distintas em habilidades.
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5 Considerações Finais

Inicialmente, acredito importante ressaltar que este trabalho de busca e
análise das respostas às avaliações on-line do curso de Medicina vem sendo feito
por mim desde minha admissão como estagiária colaboradora do ambiente Moodle
na Biblioteca da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde.
Sequencialmente, visando meu aperfeiçoamento técnico e profissional,
questionei a oportunidade de, a partir de um banco de dados tão extenso, realizar
meu trabalho de Mestrado Profissional.
O ineditismo deste trabalho baseia-se no fato de que não encontramos na
literatura de educação médica trabalhos semelhantes ao nosso. Acredito que
conseguimos desenvolver um “primeiro olhar” sob o extenso material de avaliação,
sob a visão discente, abrindo um importante campo para pesquisas futuras.
Sabe-se que atualmente, as universidades obrigatoriamente necessitam
desenvolver a avaliação dos cursos, segundo a indicação do CEE. Na exposição de
motivos da nova sistemática o CEESP33 reconhece ainda que:
A avaliação interna (auto-avaliação) está associada à gestão educacional e
a todas aquelas atividades ligadas ao uso efetivo dos produtos da
avaliação. Na ausência de um processo de avaliação interna, componente
essencial à gestão e à sua lógica, a instituição se desfigura em sua
essência. [...] A avaliação interna é um processo permanente de
levantamento de informações sobre a realização ou não das metas
estabelecidas para a concretização dos objetivos educacionais, científicos,
tecnológicos e sociais. [...] É também uma ação solidária, realizada por
grupos constituídos e sob a liderança de coordenadores, objetivando o
planejamento organizacional e o acompanhamento dos trabalhos a serem
desenvolvidos.

Nesta nossa imersão em uma avaliação da adesão dos alunos a um
questionário de autoavaliação de um curso médico, na visão discente, entendemos
que as respostas discursivas dos alunos às questões objetivas demonstram que
este instrumento vem cumprindo parcialmente sua função.
Pode-se ponderar dois aspectos importantes oriundos deste trabalho. O
primeiro é a diminuição progressiva que vem ocorrendo ao longo dos anos
avaliados. Esta diminuição ocorre quando se analisa o intervalo de 2010 a 2014,
bem como quando se analisa o decorrer do ano letivo. O fornecimento de
devolutivas promoveu um ganho incipiente no número de respondentes na 1ª e 2ª ,
mas não na 3ª série.
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A queda do número de respondentes ao longo do período observado
(2010-2015) pode ser relacionada ao maior engajamento dos alunos no período
inicial de implantação do currículo de metodologias ativas de aprendizagem do curso
de medicina (em 2006).
Porém pode ser analisado por um outro prisma: uma vez que os alunos não
sentem suas reivindicações ou queixas atendidas, desistem de responder as
avaliações do curso. A melhora, mesmo que incipiente do número de respondentes
em 2015, já é um sinal de alento.
A aculturação de novos hábitos como a resposta da avaliação do curso
ou o fornecimento de devolutiva pelos gestores, não se dará de forma automática,
nem imediata: a construção de uma
Cultura de avaliação é um processo que demanda tempo, continuidade,
informação e reflexão, capaz de impulsionar uma consciência institucional e
possibilitar uma visão crítica e participativa de avaliação. O papel da
instituição é informar sobre o processo avaliativo à comunidade
universitária, através dos setores que executam a avaliação. Porém, a
34
conscientização e a participação são processos subjetivos.

O segundo aspecto a ser considerado é o resultado proveniente da análise
qualitativa dos resultados. Esta análise mostra que, mesmo com um pequeno grupo
de alunos respondentes, as respostas são qualificadas e fornecem subsídios para a
melhora do curso de medicina.
A análise qualitativa das questões demonstra uma série de elogios e críticas
às atividades categorizadas como Categoria 1 - aspectos didáticos/pedagógicos e
Categoria 2 - avaliação do ensino/infraestrutura e, como em um “checklist”, os
discursos dos alunos foram se modificando ano a ano.
Verifica-se que ocorre uma mudança no foco, quanto as respostas. Em 2010,
as maiores queixas dos alunos estão centradas em dois aspectos: didáticos
pedagógicos e infraestrutura. No aspecto didático pedagógico os discentes
elencavam tanto aspectos positivos ou negativos. Porém, no ano de 2010 nos
aspectos de infraestrutura os discentes viam poucos aspectos positivos.
Em 2014 e 2015 parece que houve uma melhor avaliação da infraestrutura,
possivelmente por estes problemas serem sanados pelo corpo gestor da FCMS, mas
o problema docente parece permanecer. A proposição de capacitação dos docentes
parece ser uma medida que urge a partir da análise de dados.
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Mesmo com adesão aquém do período inicial, as devolutivas, reais com
ações efetivas dos gestores e on-line para registro e ciência dos alunos, devem
continuar a ser feitas e novas estratégias para uma maior adesão devem ser
estimuladas. A sensibilização da comunidade universitária, com informações,
esclarecimentos e estímulos à motivação da comunidade acadêmica como um todo,
busca a participação efetiva e responsável de todos no processo de Autoavaliação
do Curso.

6 Conclusão

As devolutivas, fornecidas pela coordenação, não foram capazes de suscitar
uma maior adesão discente a resposta do instrumento on-line baseado no Moodle.
Isto se deve possivelmente ao pouco tempo de devolutiva oferecido. Porém, cabe
ressaltar que, ao longo do tempo, houve uma mudança de discurso e de foco das
queixas e elogios dos alunos em suas respostas à avaliação dos módulos.
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – FACULDADE
DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL - EDUCAÇÃO NAS PROFISSÕES DE SAÚDE
Você está sendo convidado a participar de um estudo denominado de “A
retroalimentação dos dados como estimulador de adesão discente à avaliação
formativa em ambiente virtual”, a manipulação dos dados não identifica qualquer
pessoa que responda ao questionário de Avaliação do Módulo, e portanto, está
garantida a confidencialidade dos participantes.
Deseja participar: Sim ( )

Não ( )

Objetivos: Avaliar se a introdução de relatórios e devolutivas on-line e em
murais físicos, das avaliações formativas periódicas do curso, estimula maior adesão
discente a esta avaliação.
Propor o desenvolvimento de retroalimentação periódica dos resultados das
avaliações da qualidade do módulo em ambiente virtual.
Justificativas: A participação discente, nem sempre é regular. O acesso ao
repositório de conteúdos é obrigatório a todos os alunos de cada série. O acesso e
as respostas aos questionários de avaliação do curso, entretanto, são opcionais. A
busca e a utilização dos resultados dos questionários habitualmente têm ficado
restritos às comissões pedagógicas, e sua divulgação tem sido pontual. A falta de
adesão discente ao questionário de avaliação dos módulos.
Este projeto de pesquisa será inicialmente encaminhado para aprovação nas
Comissões Didática, de Avaliação e de Ética, com a proposta de introdução de um
local específico do ambiente Moodle para repositório em tempo real dos devolutivas
das avaliações formativas periódicas e em murais físicos de comunicação
acadêmica, com a seguinte dinâmica: Inicialmente será feito um estudo retrospectivo
da média histórica de respostas aos questionários inseridos no Moodle, no ano de
2013, nas duas primeiras séries do curso médico. Será avaliada a utilização desta
ferramenta

de

avaliação

do

desenvolvimento

do

curso

pelos

alunos.

O
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preenchimento deste questionário de avaliação formativa ao final de cada módulo,
em sido enfatizado em mensagens postadas no fórum do Moodle.
Será feito um estudo comparativo do nível de adesão ao preenchimento
periódico em ambiente virtual de avaliação formativa da qualidade de módulo
educacional, antes e após o uso de devolutiva. Serão comparadas as médias
históricas de respostas ao questionário aplicado via Moodle, nos anos de 2013 e
2014, entre dois grupos de aproximadamente 220 alunos, primeiro e segundoanistas, do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde PUCSP. Espera-se identificar através da análise de dados se a retroalimentação
periódica dos resultados das avaliações influencia no nível de adesão discente, seja
nas respostas dentro do prazo estipulado ou no número de alunos que avaliam cada
módulo ao longo do ano letivo.
Metodologia de Análise de dados: Nesta nossa proposta, a análise das
respostas e os resultados a este mesmo questionário, disponibilizado para as 2
primeiras séries em 2014 serão divulgados a alunos e docentes de cada série ao
final de cada prazo instituído para as respostas, em um local específico do ambiente
Moodle criado para este fim

e em mural físico utilizado para mensagens

acadêmicas de cada série. Sequencialmente, será feita uma análise comparativa
qualitativa, da adesão discente em 2013 e 2014, módulo a módulo, série a série e
utilizando-se métodos estatísticos, será avaliada a eficácia deste devolutiva como
estimulo para o aluno responder aos questionários de avaliação formativa.
Ética manipulação dos dados não identifica qualquer pessoa que responda ao
questionário de Avaliação do Módulo e portanto está garantida a confidencialidade
dos participantes. Será informado o resultado aos participantes. O projeto será
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa para aprovação, após contar com o
termo de consentimento do gestor da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde
PUC/SP Campus Sorocaba.
Benefícios: Aumento da participação dos alunos na avaliação da qualidade do
curso e consolidação do instrumento para promover melhorias curriculares.
Riscos: Não se aplica.
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Recebi, por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis
desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma
pesquisa, e os resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua
realização. Fui informado de que a pesquisa não apresenta nenhum tipo de riscos
iminente, nem mesmo relacionado à retaliação no trabalho. Os questionários serão
preenchidos ao final de cada módulo, no ambiente virtual Moodle, no horário
estipulado por cada aluno.
Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou
qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será
mantido em sigilo.
Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são os professores, Prof. Dr.
Mário Luís Ribeiro Cesaretti, e Profa. Dra. Vera Blaia D‟ Avila, e Camilla Palazzo, da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Faculdade de Ciências Médicas e
da Saúde, Programa de Estudos Pós-Graduados Educação nas Profissões da
Saúde e com eles poderei manter contato pelos telefones (15)99661.5445 ou (15)
3221.3791, e e-mail: camilla.palazzo@gmail.com.
É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido
o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e
suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da
minha participação.
Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo aqui mencionado e
compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre
consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor
econômico, a receber ou a pagar, por minha participação.
Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo
ligar para o CEP PUCSP-Sorocaba (15) 3212-9865 ou no link PAC – Atendimentos
no site da PUC-SP www.pucsp.br.
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APÊNDICE B – Carta ao Comitê de Ética em Pesquisa
limo. Sr.
Prof. Dr. José Augusto Costa
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) da PUC-SP

Prezado Prof. Costa
Estou encaminhando para avaliação do CEP da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde
da PUC-SP o projeto de pesquisa intitulado "A retroalimentação dos dados como
estimulador de adesão discente à avaliação formativa em ambiente virtual".
Trata-se de um projeto de pesquisa que pretende fazer um estudo comparativo do nível de
adesão ao preenchimento periódico em ambiente virtual de avaliação formativa da qualidade
de módulo educacional, antes e após o uso de devolutiva. Serão comparadas as médias
históricas de respostas ao questionário aplicado via Moodle, nos anos de 2013 e 2014, entre
dois grupos de aproximadamente 220 alunos, primeiro e segundo-anistas, do curso de
medicina da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde PUC-SP. Espera-se identificar
através da análise de dados se a retroalimentação periódica dos resultados das avaliações
influencia no nível de adesão discente, seja nas respostas dentro do prazo estipulado ou no
número de alunos que avaliam cada módulo ao longo do ano letivo.
O estudo corresponde ao meu trabalho de dissertação de mestrado no Programa de
Estudos Pós-graduados Educação nas Profissões da Saúde da FCMS, tendo como
orientador o Prof. Dr. Mário Luís Ribeiro Cesaretti e Co-orientadora Profa. Dra. Vera Lúcia
Nascimento Blaia D' Avila que foram incluídos na Plataforma Brasil como pesquisadores
assistentes.
Desde já agradeço a vossa atenção.
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APÊNDICE C – 1ª série 2014 Exemplo de gráficos elaborados a partir das
respostas dos discentes ao questionário de avaliação da qualidade do módulo
que foram encaminhados aos alunos e coordenadores.

Fonte: Dados extraídos do ambiente Moodle pela autora.
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APÊNDICE D – 1ª série 2015 Exemplo de gráficos elaborados a partir das
respostas dos discentes ao questionário de avaliação da qualidade do módulo
que foram encaminhados aos alunos e coordenadores.

Fonte: Dados extraídos do ambiente Moodle pela autora.
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APÊNDICE E – 2ª série 2014 Exemplo de gráficos elaborados a partir das
respostas dos discentes ao questionário de avaliação da qualidade do módulo
que foram encaminhados aos alunos e coordenadores.

Fonte: Dados extraídos do ambiente Moodle pela autora.
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APÊNDICE F – 2ª série 2015 Exemplo de gráficos elaborados a partir das
respostas dos discentes ao questionário de avaliação da qualidade do módulo
que foram encaminhados aos alunos e coordenadores.

Fonte: Dados extraídos do ambiente Moodle pela autora.
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APÊNDICE G – 3ª série 2014 Exemplo de gráficos elaborados a partir das
respostas dos discentes ao questionário de avaliação da qualidade do módulo
que foram encaminhados aos alunos e coordenadores.

Fonte: Dados extraídos do ambiente Moodle pela autora.

76

APÊNDICE H – 3ª série 2015 Exemplo de gráficos elaborados a partir das
respostas dos discentes ao questionário de avaliação da qualidade do módulo
que foram encaminhados aos alunos e coordenadores.

Fonte: quadro extraído do Moodle pela autora.
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ANEXO A – Carta de autorização
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ANEXO B – Folha de rosto para pesquisa envolvendo seres humanos
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ANEXO C – Parecer consubstanciado do CEP
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ANEXO D - Questionário de Avaliação da Qualidade do Módulo

1 TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Você está sendo convidado a participar de um estudo denominado de “A retroalimentação dos dados como
estimulador de adesão discente à avaliação formativa em ambiente virtual”, a manipulação dos dados não
identifica qualquer pessoa que responda ao questionário de Avaliação do Módulo, e portanto, está
garantida a confidencialidade dos participantes.
Deseja participar?
Sim

Não

2 A qual módulo se referem suas respostas:

3 Sustentações Teóricas
Insuficiente Fraco Razoável Bom Excelente

• Importância do assunto para a formação médica
• Relações entre participantes e a temática
• Relação entre o assunto e os objetivos do módulo
• Contribuição do assunto no aprendizado do
módulo
• Qualidade da apresentação do assunto
• Estímulo à busca de fontes complementares de
informação
• Disponibilidade de fontes de informação
• Auto-avaliação: Meu aproveitamento foi...
4 Comentários dos itens insatisfatórios (explique claramente)

5 Sustentações Aplicadas
Insuficiente

• Relação entre as sustentações e os objetivos do
módulo
• Disponibilidade do material (relacionado à
sustentação)
• Qualidade do material (relacionado à sustentação)

Fraco

Razoável

Bom

Excelente
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• Assistência docente
• Estímulo à busca de fontes de informação
• Disponibilidade de fontes de informação
• Auto-avaliação: Meu aproveitamento foi...

6 Comentários dos itens insatisfatórios (explique claramente)

7 Habilidades
Insuficiente Fraco Razoável Bom Excelente

• Foi atingida a meta proposta?
• Estrutura física adequada que permitisse a aquisição
da habilidade proposta
• O modelo utilizado (paciente, bonecos, atores,etc)
para a aquisição da habilidade proposta foi adequado
• Assistência docente
• Estímulo à busca de fontes de informação
• Disponibilidade de fontes de informação
• Auto-avaliação: Meu aproveitamento foi...
8 Comentários dos itens insatisfatórios (explique claramente)

3º ano
2010
Sustentação Teórica

Sustentação Aplicada

Habilidades

A biblioteca dispõe poucos exemplares de livro
de Pediatria (Marcondes, Nelson) e
Endocrinologia (Greenspan, Saad)

a biblioteca não oferece livros suficientes.

a biblioteca não oferece numero suficiente de
livros.

Acho, novamente, que os assuntos deveriam
Aproveito melhor estudando em casa
ser revistos, pois diversas aulas não trouxeram
muita informação e as aulas nao duraram nem
1 hora, em 30 40 minutos eramos dispensados,
acho que o tempo esta sendo disperdiçado e
poderia ser utilizado com matérias e assuntos
mais proveitosos.
Algumas aulas salvam, mas a maioria vale
As aulas com o professor XX são
apenas pela presença...
insuportáveis! Posso dizer que não estou
aprendendo nada com ele.

Achei que as sustentações de embriologia
foram poucas, acabaram jogando para o 2 sub
eixo. E, a sustentação que deveria ser de
endometriose foi repetitiva, acho que poderiam
organizar melhor os temas para nao repetir o
que temos na tutoria.
Acredito que faltou uma sustentação em
Hepatologia, pois foi um assunto pouco
enfocado nas sustentações desde o primeiro
ano.

Consultorias

Apesar dos professores serem bons, ainda
CANSEI DE FALAR, RECLAMAR... NADA
falta desprender-se da teoria e praticar mais,
MUDA....NADA MELHORA...NINGUEM
nem que para isso tenhamos que usar bonecos ESCUTA
ou entre os alunos, já que ficar muitas vezes e
muitas pessoas realizando manobras nos
pacientes pode ser incômoo
Isso existe?

Não frequentei consultorias

Algumas sustentações aplicadas foram aulas
completamente teóricas

As aulas do Professor XX forão muito boas! já
Não fui em nenhuma consultoria
as auas do professor XX foram desorganizadas
e que pouquissimo acrescentaram no nosso
aprendizado!

Acredito que o deveria ser melhorado o acervo
da biblioteca para termos mais fontes de
busca.

Algumas sustentações não são ''aplicadas

CANSEI DE FALAR, RECLAMAR... NADA
MUDA....NADA MELHORA...NINGUEM
ESCUTA

Não houve consultorias

Algumas sustentaçoes foram excelentes,
porém outras foram um pouco desnecessárias.
( Ex: Métodos Contraceptivos), talvez por nao
se ter aprofundado em algum assunto
específico nessa sustentação, detendo-se mais
a apresentação dos métodos, os quais a
maioria dos estudantes ja têm conhecimento
de suas existências.

algumas sustentações tiveram assuntos que
outras sustentações tiveram, faltou a abordar
outros assuntos

Com relação ao módulo de Habilidades, um
dos meus preceptores não conduz as
atividades com ética e respeito aos pacientes e
aos alunos. Além disso, seus conhecimentos
sobre propedêutica não apresentam total
credibilidade.

Não participei de consultorias

Apesar da temática ter relação com o sub-eixo,
não compensar organizar aulas ditas
complementares sendo que o essencial não foi
dado a nós ! Não é PBL ? Então não ponha
mais aula ! Se for por aula, ponha aulas
quetransmitam o essencial para um aluno de
medicina, e não reflexões sobre
transformações na adolescência , dentro
outras. Assumam que PBL não tenha aula e
não ministrem mais aulas. Ou organizem aulas
decentes e com assunto relevante.

Aproveito melhor estudando em casa

Falta de abordagem de alguns assuntos, Falta Nao sei o horario das consultorias e se elas
de organização entre os professores na
realmente existem. Tiro minhas duvidas
administração das aulas em relação a temática, diretamente com o professor da materia.
Aulas dadas árcialmente com assuntos
pendentes, Falta de aula sistematizada, Falta
de orientação em relação aos estudos

Aproveito melhor estudando em casa ao invés
de ouvir assuntos de forma superficial,
desorganização, e falta de coerencia

As aulas poderiam ser melhor organizadas de
acordo com os casos para facilitar a
compreensão progressiva da matéria, a fim de
se criar o conhecimento do assunto por sua
abordagem repetida e continua.

Falta de aulas teóricas, falta de espaço para a
ocorrência das aulas teóricas. Falta de preparo
profissional e educação do professor ocm o
aluno. Falta de organização no planejamento
da aula e em sua administração. Falta de
didática.

Não sei porque devemos avaliar consultorias
sendo que não há consultorias. Deveria haver
uma avaliação DOCENTE A DOCENTE, para
que possamos avaliar individualmente se
AQUELE detemrinado docente é ou não capaz
de lecionar. Em relação a forma de avaliação
da matéria, é insuficiente e prova não condiz
com matéria abordada. Casos da tutoria
MUITO, MAS MUITO MAL ELABORADOS,
FALTA DE LINGUAGEM TÉCNICA MÉDICA,
POIS ACHO QUE É ISSO QUE A
FACULDADE PROPOE: FORMAREM
MÉDICOS, E NÃO TÉCNICOS, E NÃO
PSICÓLOGOS, E NÃO EPIDEMIOLOGISTAS.

As aulas nada acrescentam, são aplicadas de
maneira tediosa. Mas nenhuma novidade...

As aulas poderiam ser melhor organizadas de
acordo com os casos para facilitar a
compreensão progressiva da matéria, a fim de
se criar o conhecimento do assunto por sua
abordagem repetida e continua.

Falta de capacitação dos docentes para
ministrarem aulas de cardiologia. Grande parte
do tempo ficam papeando sobre assuntos
diversos, times de futebol a vida pessoal, o que
deveriamos estar fazendo... Não utilizei uma
vez seque o estetoscopio na aula de
cardiologia e discussão de casos era
extremamente raro. Visita ao paciente então
não havia. Maior parte do tempo ficamos no
hospital em salas conversando literalmente
sobre a vida e quando há algum assunto, este
é abordado de forma superficial. Absurdo é
colocarem papa ministrar aulas de cardiologia
professores que não sabem o básico de
cardiologia, nem sequer conceitos basicos de
eleterocardiograma ou principais doenças
cardiovasculares. Na pediatria, professora fica
papeando sobre a vida, perdemos tempo indo
ao hospital para não haver casos a serem
discutidos. Boas aulas sobre os temas. Falta
de disponibilidade do professor em sXXr
dúvidas sobre matérias deixando para a
semXX seguinte e assim deixando acumular
assuntos.

não temos consultorias

as sustentações desse módulo não foram
boas, os assuntos deixaram a desejar, houve
repetiçãos de assuntos
As sustentações foram repetitivas e não
elucidaram a grande maioria dos objetivos do
sub-eixo

As aulas são boas, porém não estimulam
busca de informação pois são autoexplicativas.

Falta de estrutura do Hospital Leonor!!!

O que faremos pra contatar professores para
consultorias?

As sustentações aplicadas estão muito
repetitivas!!!

Falta de organização dos professores em dar
sequencia a aula do professor anterior. Falta
de continuidade da mat''eria entre um professor
e outro. Professor que náo domina a matéria,
aborda outro sub-eixo desrespeitando o
calendario, ou não dá continuidade a matéria.
Proponho que haja aulas teóricas na primeira
parte com discussão do exame em si na
primeira semXX e doenças com sistematização
e organização nas seguintes, com eventual
discussão de caso na segunda aula. Como
estamos fazendo parece tradiç~!ao indígena,
temos de ficar de pé 4 horas seguidas ouvindo
nem sempre assuntos relativos a matéria e
quando sim, de forma muito superficial.

Por que devemos avaliar consultorias sendo
que não há consultorias mais, o que não devria
ocorrer uma vez que os professores não estão
disponiveis o suficiente para tirar duvidas ou
sequer prepararados para o faze-lo.

Aulas mal programadas, ora fora do contexto
do sub-eixo ora por falta de organização e
divulgação do horário e tema das aulas.

Aulas mal programadas, com falta de
planejamento e aviso antecipado do tema e
horário e sala em que ocorrerá a aula. Grande
parte falta coerencia com o sub-eixo ou falta de
conectividade com a matéria, perdendo a linha
de raciocínio

Falta de planejamento e oragnizãção, com
professores lecionando matérias de forma
descontínuas deixando lacunas (novamente,
assim como no 1 e 2 ano) no aprendizado, falta
de sala de aula para ministrar aulas teóricas.
Ao inves de ficarmos em pé 4h no hospital
poderíamos alugar uma sala... Quando ha falta
de pacientes não deveríamos ficar sem fazer
nada, mas sim discutir algum caso ou mesmo
algum tema revevante com discussão da
doença E DE SUAS CARACTERÍSTICAS:
EPIDEIOMIOLOGIA, CONCEITO,
FISIOPATOGENIA, DIAGNOSTICO CLINICO
E LABORATORIAL, DIAGNOSTICO
DIFERENCIAL, TRATAMENTO, MAS NÃO DE
FORMA TRIBAL (EM PÉ FALANDO QUE O
PAORVEITAMENTO É POUCO) MAS DE
FORMA TRADICIONAL (AULA). PBL NÃO É
FICAR EM PÉ FALANDO
Habilidades está excelente esse ano.
Parabenizo pela organização e dedicação do
professor XX XX

Aulas teóricas desconexas com o tema do
módulo.

Aulas repetitivas com assuntos anteriormente
abordados

CANSEI DE FALAR, RECLAMAR... NADA
MUDA....NADA MELHORA...NINGUEM
ESCUTA

CANSEI DE FALAR, RECLAMAR... NADA
MUDA....NADA MELHORA...NINGUEM
ESCUTA

Melhor habilidades dos 3 anos até agora.

Conteudo abordado superficialmente. Falta de
relação com o conteúdo abordado e os
objetivos do subeixo

Com relação ao estímulo a busca de fontes de
informação, acredito que além da própria
iniciativa do estudante também é relevante o
estímulo por parte do professor.Algumas
sustentações aplicadas estavam notoriamente
atualizadas, que bom! Exemplo do que é
estímulo à busca de fontes de informação.

Minhas aulas de hailidades em pediatria duram
cerca de 30 minutos, a Prof. XX nao se
empenha em procurar pacientes e relacionar o
assunto do modulo com o tema das
discussoes. As aulas de Clinica Medica com o
prof. XX tambem sao pouco produtivas.Durante
esse modulo fomos apenas uma vez conversar
com pacientes. Na maioria das vezes, as aulas
sao na sala de aula e ele divaga sobre
assuntos totalmente impertinentes, como por
exemplo a ""Politica do Hospital"". As aulas de
GO sao notavelmente as melhores e mais bem
organizadas.

Por que vocês vivem perguntando de
consultorias sendo que vocês NÃO
disponibilizaram horários pra isso pra nossa
turma?!?!?!

Custava vocês terem colocado uma
sustentação teórica falando mais dos
hormônios em si? Não.. vocês colocaram duas
aulas sobre o mesmo assunto, mas com
professores diferentes! Uma com a XX e outra
com o XX, ambas falando definições de
puberdade e adolescência! Poderia ser uma
aula dando mais base dos hormônios em si,
sendo que isso é bem complicado!

Deveria ser cobrado na prova anteriormente a
diferença de bactérias gram positivas e gram
negativas e antibioticoterapia.

não houveram aulas específicas apenas de
farmacologia/baixa quantidade de livros apenas
xerox das aulas.

Dificuldade de achar livros disponíveis na
biblioteca.

Entendo que existem direitos autorais da aula
que cada um expõe.Entretanto, como trata-se
de uma orientação que não pode se resumir a
uma tarde de sexta-feira, ao menos a
bibliografia detalhada(que nos é cobrada em
tutorias,por exemplo) deveria constar em algum
lugar no moodle.Me refiro não só aos livros
mas aos artigos / links.Estímulo à busca de
fontes de informação não se resume a
aconselhar aos estudantes que leiam artigos
apenas, entendo que deve estar inserido na
formatação das aulas/ apresentações
oferecidas.Ou seja, com conteúdo atualizado q
desperte o interesse em buscar novas fontes
de informação (como os artigos científicos mais
atuais).
Falta de organização das aulas, falta de
divulgação para os alunos com antecedencia,
Desestimulação dos alunos por abordar
matérias desconexas ou repetidas, Falta de
orientação

Os professores não estão seguindo de maneira
uniforme a programação de atividades.

Falta de organização das aulas, falta de lógica
da temática com o tema do subeixo, Falta de
divulgação das aulas no moodle, Não estimula
os estudos

PArabenizo os unicos e melhores professores
de clinica: XX e XX, pela sua dedicação e
organização e bagagem intelectual e cultural
que REALMENTE contribuiriram para o
aprendizado. Muitos são inabilitados para
estarem lecionando e incapacitados para
conduzirem os alunos. Acredito que cada
matéria específica deveria ser lecionada por
alguem competente, até especialista na área, e
não o professor TENTAR lecionar algo. Muitos
não sabem como interpretar exames
solicitados em aula, muitos não sabem explicar
a doença, atrasando o processo de
aprendizagem.

Falta de organização do planejamento das
aulas teróricas com falta de coerencia com o
tema abordado, abordado de forma superficial,
não divulgado tema para os alunos com
atecedencia para organização dos estudos dos
mesmos prejudicando-os, falta de ligação entre
tema abordado e objetivos do sub-eixo.
Deveria-se abordar temas mais pertinentes a
área, aulas mesmo, já que no restante não as
temos.

Falta de organização no planejamento das
aulas de sexta feira, prejudicando os estudos
dos alunos, sem aviso prévio ou apenas com 1
dia de antecedência sem especificar o tema a
ser abordado. As aulas em si foram boas. Mas
a organização e a relação com a matéria
abordada no momento não esta suficiente.

Por qual motivo não tem uma área aqui pra
falar do PAS?????

falta livro na biblioteca

Falta de relação do conteúdo abordado com o
Por que aqui só espaço pra dizer sobre
assunto. Assunto abordado superficialmente ou Habilidades, e não sobre PAS, IPT!??!?!?!
de modo que não atingiu o objetivo. Falta de
conhecimento do coordenador das aulas ao
programa-las e não saber o necessário para o
3 ano de medicina
Geralmente traz informaçoes de maneira pouco Muitas aulas dos mesmos temas
Por vezes o professor XX XX da Cunha disse,
ativa para os alunos, que devem assistir a aula
em aula, informações inverídicas ou que ele
passivamente.
não dispunha de fontes de consulta. Mais:
Muitas vezes, ao consultarmos as fontes,
notamos que o que ele havia dito era errado.
O horário da aula desestimula os alunos a
comparecerem e deveria ser revisto.

Muitas aulas foram repetidas (sobre
anticoncepção, USG). Outros assuntos
poderiam ter sido abordados.

Pouca prática de exame físico tanto com
pacientes quanto entre os alunos, por exemplo,
para se ter confiança em realizar os exames
nos pacientes.

O professor XX é ótimo! Tem muita didática e
interage muito bem! Vocês deviam chamá-lo
mais vezes pras sustentações..

Muitas aulas tiveram tema repetidos e a profa
de nutrição não estimula a presença em aula

Pouca prática de exame físico tanto com
pacientes quanto entre os alunos, por exemplo,
para se ter confiança em realizar os exames
nos pacientes.

O tema nem sempre é importante para a
formação MÉDICA. Falta de habilidade
profissional do professor em lecionar e dominar
a matéria. Aulas ministradas por residentes.
Aulas mal lecionadas. Falta de assistencia
docente. Temas nao condizem com o proposto
no módulo. Falta de organização. Quem
deveria organizar TODAS as aulas deveria ser
um médico COM EXPERIENCIA PRÁTICA,
POIS ASSIM SABERIA O QUE REALMENTE
OS ALUNOS PRECISAM SABER.

Muitos assuntos fora da relação com sub-eixo
em questão. Aulas superficiais, com
professores com PRESSA pois há muita
matéria para pouco tempo. Ou ainda, a matéria
é dada de forma superficial porque não cabe
aos alunos de 3 anos estudarem aquilo
naquele momento (frase esta defendida por
muitos professores desde o 1 ano, e entao
quando veremos a materia, quando matarmos
alguem porque não tivemos a chance de
estudar por completo a matéria?). Novamente,
se é PBL porque estamos tendo AULAS, se é
realmente PBL então não ministrem aulas, ja
que é contra (algo muito repetido pelos
próprios professores mas que na prática não
levam em consideração). Ao invés, tempo
perdido com aulas com temática fora do tema
do subeixo ou conteúdo superficialista ou
conteúdo já abordado, entquanto poderíamos
estar aproveitando o tempo para estudar outros
assuntos mais importantes para a pratica
médica.
Nao achei que a sustentacao de DST
contribuiu para me acrescentar conhecimento.
Foram muitas DSTs vistas superficialmente. A
aula do Instituto da Crianca e Adolescente,
dada pela prof. XX, nao prendeu a atencao dos
alunos e o tema tambem nao contribuiu para
minha formacao medica.

Pouco tempo para Neurologia; mau
aproveitamento das aulas para aprendizado de
palpação no exame do abdome e exame
neurologico

os temas das sustentações teóricas deixaram a PArabenizo a professora XX pela dedicação e
desejar, podiam ter sidos mais importantes
sendo a única com uma aula suficiente e
importante para a formação médica. Unica
professora dedicada e organizada dentre os
demais. Aulas subaproveitadas ou mal
planejadas. acredito que medicina exige muito
mais do que estamos vendo. NÃO ADIANTA
ACREDITAR QUE MÉTODO ATIVO = ALUNO
SOZINHO POIS APRENDER TUDO QUE A
MEDICINA EXIGE SOZINHO SEM
ASSISTENCIA PROFISSIONAL É
IMPOSSIVEL. Aulas com foco não relacionado
ao proposto ao 3 ano: diagnóstico de doenças.

Um dos professores de habilidades não está
contribuindo com o aprendizado dos alunos. A
avaliação acima não se aplica a cada um, mas
às aulas como um conjunto.

os livros de obstetrícia, por serem em pequena
quantidade, acabam todos emprestados, os
que sobram são de edições MUITO antigas

Poucos pacientes na enferXX do Leonor.
Poderíamos ir em outros lugares...

Oscilou entre aulas boas e ruins para os
objetivos do módulo.

Poucas aulas foram disponibilizadas no
moodle.

Pouca disponibilidade de livros de pediatria na
biblioteca.

Poucas aulas foram realmente relevantes e
aprofundaram em algum assunto o bastante
para haver aprendizado.
poucas fontes sobre o assunto na biblioteca

Pouca disponibilidade de livros de pediatria na
biblioteca.
poucas fontes sobre o assunto na biblioteca

Poucos livros de endocrinologia na
biblioteca(atualizados)

poucos livros para todos os alunos do terceiro
e quarto ano
Sempre uma atividade de difícil relação com as
outras que estão sendo realizadas, talvez por
ser teórica.
Sustentações repetitivas e algumas vezes
superficiais quanto aos assuntos abordados.
Sustentações repetitivas e algumas vezes
superficiais quanto aos assuntos abordados.
Tivemos uma aula repetida, ou seja, já a
tinhamos tido no primeiro ano (Filme da Alice
no País das Maravilhas). Acho que vocês
deveriam verificar as aulas antes de marcarem,
pra não ficar monótomo como foi dessa vez!

Sustentação aplicada da dra XX, foi substituída
por uma enfermeira que discorreu sobre DST's
e não sabia o que era HSV. Creio que
devemos estar ligado com essas alterações.
Ponto positivo pras sustentações da XX e da
XX.
Tivemos muitas aulas do mesmo assunto, por
exemplo as de métodos anticoncepcionais,
enquanto poderia ser de outro assunto
relevante. Obrigada!

Vocês colocaram o melhor professor de
habilidades (XX) de dupla com o professor XX
pros alunos não reclamarem tanto? O
professor XX dá aulas horríveis, só fala
besteiras como ""todas as doenças começam
com edema, inclusive as psiquiátricas"", e só
trata os pacientes com menosprezo, dizendo
pros ruins ""too bad"" e fazendo sinal da cruz! É
um absurdo uma pessoa assim continuar
lecionando! Aposentem ele!

2014
Sustentação Teórica
A aula de fisiologia do ato sexual, ministrada pelo
professor XX não teve muita diferença daquela dada no
primeiro ano. As aulas da XX sobre planejamento
familiar e assistência ao parto foram excelentes, assim
como a aula sobre assistência ao puerpério com a XX. A
aula do XX sobre principais queixas durante a gestação
foi muito boa, mas a sobre gemelares foi meio confusa.

Sustentação Aplicada
A aulas da XX são muito cansativas, cheias de informações. A primeira
aula da XX foi praticamente repetida pelo professor XX. Ele só deu um
pouco de arritmias no final da aula. A aula de insuficiência renal ministrada
pelo Fernando, depois de muita confusão devido a intermed, foi baseada
em vídeos de relato de experiência dos pacientes e sobre o Projeto de
Músicos de Elo. A fisiopatologia, etiologia, diagnóstico e tratamento foram
ignorados. Apesar de não haver um espaço para comentar sobre as
tutorias, acho importante comentar sobre o novo método utilizado neste
módulo. Pela primeira vez tentaram separar os temas dados em tutorias e
sustentações. Acredito ser muito válido a tentativa de ampliar os assuntos
vistos. Contudo a distribuição desses conteúdos nas atividades deixou
muito a desejar. Acredito que no módulo do adulto deveríamos ver as
doenças mais prevalentes (DPOC, síndrome metabólica, IAM,...). Essas
doenças deveriam ser discutidas em tutorias! Outros assuntos
complementares (acidente ofídico, fibromialgia, violência doméstica,
anemia aplásica) e de menor incidência que foram dados em tutoria,
apesar de também importantes, poderiam muito bem serem ministrados
em sustentações! Alguns conseguiram extrair as doenças mais
prevalentes nesses problemas de tutoria (como IRA no problema de
acidente ofídico). Mas a falta de foco no texto do problema nesse assunto,
fez com que alguns grupos (inclusive o meu, que é bem fraco), mal
comentassem, ou seja, focaram naquilo que o texto do problema mais
focava: acidente ofídico.

Habilidades
A estrutura física e o número de pacientes disponíveis
deixam a desejar. A burocracia causa um grande
quantidade de leitos vazios, não por falta de pacientes que
necessitam deles. Os professores que ministraram aulas
para mim são excelente, o que compensava um pouco a
falta de paciente (XX, XX, XX e XX)

Achei as sustentações muito desorganizadas, com
muitas aulas faltantes e algumas aulas com temas um
pouco desconexos em relação aos objetivos do módulo.

A grande falta de relação entre os temas abordados tanto em ST e SA com Acredito que esse ano as Habilidas foram muito bem
os problemas de tutoria foram prejudiciais ao meu aprendizado. Tivemos
organizadas.
várias aulas que foram desmarcadas de última hora e sem relação com os
temas abordados em tutoria. As tutorias do módulo de pediatria foram bem
insuficientes.Os problemas não levaram a grandes discussões, nem a
aquisição de grande conhecimento. Problemas idênticos nos mostram
alguns erros inadmissíveis, que são relevados por que foi um. Mas
estamos sentindo falta de problemas mais elaborados.

Algumas aulas não mostraram relação direta com a
proposta do módulo. Como pneumonias da infância.

Alguns professores demoram para passar os slides da aula. Além disso,
alguns tem slides muito confusos ou nem tem slides. O calendário foi
mudado diversas vezes e as mudanças não foram passadas para os
alunos, o que gerou muita confusão. É fundamental que nós saibamos
quais aulas teremos e com qual professor será, pelo menos com um dia de
antecendência. As vezes iamos a faculdade sem saber se realmente
haveria aula, pois nada havia sido divulgado.

As Habilidades de Pediatria se fizeram muito importantes
dentro de sustentações teóricas. Em que, principalmente, a
profª XX e a Profª XX abordam brilhantemente a matéria e
realmente estão preocupadas com o nosso aprendizado,
nos mostrando a sistematização, a técnica e o raciocínio
clínico. Senti que fiquei aquém dos colegas que têm aulas
semanais com elas, pois tenho Hab PED com a Profª XX,
que apesar de explorar muitos casos na enferma, não focou
no exame físico ou nos conteúdos abordados em aula na
faculdade. Habilidades de Clínica e G.O. sem comentários
negativos. Professores XX e XX se mostram comprometidos
com nossa aprendizagem. Assim como a Profª XX, que
aborda brilhantemente a sistematização e técnica.

Apenas na aula dobre DSTs, ministrada pela professora
XX, que meu aproveitamento foi menor do que nas
outras. O assunto foi jogado, a aula foi cansativa e não
teve foco nem meu e nem dos outros alunos. Além
disso, o tempo de aula foi extrapolado. Na aula de
oftalmo, apesar da falta de conhecimentos básicos pelos
alunos e a imensa quantidade de assuntos discutidos, a
aula foi muito bem ministrada pelo professor.

As aulas são extremamente superficiais, dando a impressão de que o
professor só se importa em liberar a turma cedo. Além disso, muitas aulas
foram desmarcadas e não repostas. Infelizmente, conta-se nos dedos de
uma mão as aulas realmente boas.

Há diferenças gritantes entre os grupos de habilidades de
clínica e, no momento, estava com aquele que julgo mais
fraco. O professor XX desfoca muito durante as aulas, faz
raciocínios incorretos e depois fica tentando arrumar, mas
acaba se contradizendo. No fim, quase não estudamos o
aparelho neurológico que deveria ser repassado. Nas
outras habilidades, de pediatria, ginecologia e obstetrícia
(não consideradas para responder o questionário acima), foi
extremamente válido e proveitoso ter aulas com o XX e com
a XX, acrescentando não apenas nos conhecimentos
necessários para a faculdade, mas me ajudando a crescer
como pessoa.

As aulas foram muito boas, produtivas e dinâmicas.
Exceto talvez a primeira de infecções congênitas
perinatais que foi bem cansativa e expositiva.

As sustentações aplicadas e sustentações teóricas foram muito mal
organizadas! Sustentações foram desmarcadas de última hora ou
atrasadas, houve muitas reposições e até mesmo dia em que
simplesmente não havia sustentação marcada. Os alunos eram avisados
durante a madrugada sobre o cronograma do dia seguinte, muitas vezes
prejudicando a presença em aula. Também houve situação em que os
alunos foram à faculdade, mas o professor não havia sido avisado sobre a
aula pela coordenação. De modo geral, o 3º ano foi bastante ruim quanto à
sustentações. Gostaria que essa crítica fosse levada em consideração
para que a coordenação melhore e se importe mais com os alunos, que
estão muito insatisfeitos. Obrigado!

Na minha opinião, a aula mais eficiente. Sempre discutimos
casos clínicos e realizamos exame físico. Gostaria de
parabenizar em especial o Professor XX e o Professor XX
pela excelente metodologia e qualidade de ensino. Os dois
tem métodos completamente diferentes e que não deixam
de ser eficientes.

As aulas são extremamente superficiais, dando a
impressão de que o professor só se importa em liberar a
turma cedo. Além disso, muitas aulas foram
desmarcadas e não repostas. Infelizmente, conta-se nos
dedos de uma mão as aulas realmente boas. O número
de aulas foi insuficiente e a qualidade não foi das
melhores.

Aulas não aconteceram no dia previamente marcado, havendo prejuízo
Na parte de GO e Pediatria não tenho o que reclamar, as
para nós alunos que íamos para a aula e ficávamos esperando, até sermos aulas são muito boas. Quando estava com o Tarcísio e o XX
informados de que ela não ia acontecer.
as aulas de clínica não eram tão produtivas, mas estou
gostando dos novos preceptores (XX e XX), contudo,
mesmo eles, pouco discutem sobre o tema do módulo, que,
no caso, era respiratório (discutem o tema das anamneses
levadas pelos alunos).

Faltou alguns itens e clareza a serem colocados no
modulo da neonatologia.

Avalio como sendo o mesmo problema das sustentações teóricas. No
entanto, a aula sobre Principais Transtornos De Humor foi excelente. Além
disso, gostaria de também elogiar minha Tutora SuzXX, que foi excelente!

O módulo de neuro foi péssimo. Aprendi pouquissimo e não
me sinto nem um pouco segura com exame físico
neurológico. Ao meu ver, antes de entrarmos em contato
com o paciente deveriamos ter uma aula na faculdade para
realizarmos exame físico nos colegas de sala. O laboratório
morfofuncional tem um ótima estrutura pra isso e NUNCA foi
utilizado com essa finalidade.

O adiamento das atividades atrapalhou meu
aproveitamento.

Faltaram algumas sustentações importantes ao meu ver.

Os docentes mostram-se pouco interessados no nosso
aprendizado e exigem pouco dos alunos em aula, no
entanto cobram em prova muitos conteúdos que não foram
passados.

Pode parecer frescura, mas acredito que nossos
Faltavam livros do assunto na biblioteca.
professores deveriam passar por algum curso de
capacitação para dar aulas, digo em oratória, em realizar
sustentações APLICADAS, PRÁTICAS. Tivemos
algumas abordagens muito interessantes com o TBL da
Prof XX sobre vacinação e o da Profª XX sobre Doenças
Exantemáticas e a aula/conversa da Profª XX sobre
curvas de crescimento. Contudo,algumas aulas que se
mostraram extremamente interessantes por seu tema e
apresentação inicial se mostraram cansativa e não
consegui aproveitar os 40 minutos finais da aula, após
1h de atenção. Outro fator, é a rapidez da apresentação
de algumas aulas, os professores pareciam estar
correndo, nenhum um pouco preocupados se estávamos
ao menos entendo o que ele falavam, liam os slides
rapidamente e pronto. Sem falar de slides bem mal
estruturados, que mal dava para ler. Coordenadores de
curso e série, vocês são chefes deles ao convidá-los
para nos ensinar, demonstrem preocupação com nosso
aprendizado também.

Os professores de Habilidades em Ginecologia/Obstetrícia e
Pediatria têm se mostrado verdadeiros exemplos.
Especialmente professora XX, ensina-nos e nos exemplifica
como devemos agir em ambiente hospitalar, incentivando a
prática de lavagem de mãos, bom relacionamento médicopaciente e principalmente exigência quanto à habilidade de
elaboração de anamneses e exame físico pediátrico. A
abrangência de assuntos abordados durante as aulas de
GO têm sido fundamentais, incentivando-nos ao estudo
constante. Contudo, as Habilidades em Clínica têm deixado
a desejar. O grupo a qual pertenço ainda prende-se muito
apenas a estruturação e elaboração da história clínica
(anamnese), deixando o exame físico para segundo plano, e
muitas vezes chega nem a ser abordado. Conhecer a
sistematização teórica é tarefa de estudo auto-dirigido,
aprender a reconhecer os sinais, sintomas que o organismo
apresenta, deve ser atividade constante nessas aulas. Os
métodos propedêuticos devem ser cada vez exigidos para
que sejamos capazes de identificar um sopro, uma fibrilação
atrial, um ritmo de galope, bem como diferenciar os sons
timpânicos, maciços e tudo mais que envolve uma prática
árdua e laborosa. Para isso, deixo aqui minha vontade de
por em prática as sistematizações tidas em sala de aula.

Pouquíssimas sustentações teóricas com conteúdos
básicos, que não tiveram aproveitamento.

Mínima sustentações aplicadas com temas pouco importantes.

Parabéns ao professor coordenador de Habilidades! O
método de avaliação realmente diminuiu as disparidades
entre o ensino dos professores. A elaboração de objetivos
diários a ser preenchidos nas aulas talvez seja uma
alternativa para uniformizar o ensino. Deixo ainda aqui a
minha revolta quanto a professores que não conformados
com a percepção negativa que tem frente aos alunos
mantêm uma situação de perseguição. Não se deve permitir
que a recuperação seja feita com eles, pois a perseguição
continuará. Parabéns, mais uma vez, ao professor XX XX
pela elaboração e excelente alternativa de avaliação.
Contudo fica aqui mais uma crítica. Os portfolios não foram
avaliados, foram folheados e apenas o de clínica, no meu
caso. Caso os professores não se sintam capazes para
avaliar portfolios de ginecologia ou pediatria, estes devem
ser corrigidos portal. Fica a sugestão para repensarem a
forma de avaliação e exigência dos portfolios.

Senti dificuldade com as aulas de embriologia. Ficaram
faltando sustentações sobre a terceira semXX em
diante.

Muitos dos materiais apresentados não foram disponibilizados. As
sustentações aplicadas têm sido completamente teóricas, contudo de
ótimo aproveitamento devido à qualidade dos docentes que a oferecem.
Acredito que a exploração de atividades práticas nessas aulas
acrescentaria mais ainda ao aprendizado.

Professor Joe não estimula os alunos e nem solicita
nenhum informação/pesquisa.

Não tenho o que reclamar das aulas, foram muito boas. Mas a falta de
organização, com semXXs não tendo nada e outras com reposição é muito
ruim!
Não tivemos muitas aulas devido a falta de professores. Muitas vezes
fomos dispensados após esperar longos periodos pelo professor que não
apareceu para dar aula.
Não tivemos muitas aulas devido a falta de professores. Muitas vezes
fomos dispensados após esperar longos periodos pelo professor que não
apareceu para dar aula.
O Prof. XX continua com os mesmos problemas relatados pelos alunos no
ano passado: não segue uma ordem de anamnese, exame físico, conversa
prolongadamente sobre temas desnecessários com o paciente, assusta os
pacientes com hipóteses diagnósticas totalmente fora do contexto em que
o paciente está inserido, entre outros problemas.

O professor XX, independente de já ter outros professores, alunos,
pacientes e acompanhantes no quarto (estar lotado), esquece o bom
senso e faz questão de entrar e interromper a aula do professor que já
estava lá, seja pelo seu tom de voz alto (que abafa o do outro professor),
seja por tomar o lugar do outro e dar aulas para ambos subgrupos.
Desigualdade na apresentação e exigência do conteúdo, visto que cada
professor possui o seu método de realizar anamnese e quer que os alunos
sigam o dele, não aceitando variações (o aluno tem que ficar adivinhando
como o professor gosta para não receber críticas e ter que refazer).
O professor XX fala muito baixo e não usa microfone, então é muito difícil
entender o que ele fala, apesar disso, sua aula sobre diagnósticos em
obstetrícia foi importante. As aulas do Nelson foram muito boas, mas ficou
muito pesado para um único dia falar de contratilidade uterina e bacia,
seguida por uma aula de placenta e anexos embrionários com a Débora,
meu rendimento esse dia foi muito baixo. A aula de diagnóstico em
mastologia foi cansativa e com pouca didática. A aula de abortamento com
a Tânia foi fantástica, esclarecendo muitos termos que haviam dúvida
depois de discutir o tema na tutoria e estudar sozinho. A aula sobre
partograma, apesar de exigir conhecimentos prévios que não tínhamos, a
professora XX conseguiu atingir seus objetivos (mas seria melhor uma aula
como a sustentação teórica sobre assistência ao parto ser dada
previamente).
Sustentações do módulo muito bem elaboradas!
Temos muita divergência entre os conteúdos passados para cada grupo
por seus professores, infelizmente os professores não são unanimes em
passar a matéria para os grupos, prejudicando assim os grupos de alunos.
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Sustentação Aplicada

Habilidades

A demora para disponibilizar os materiais no moodle faz o desempenho e a fixação do conteúdo serem
inferiores. Nós nos organizamos para estudar determinados assuntos em dia, mas o material demora a estar
disponível, comprometendo a nossa organização.

Considerando que este ano temos habilidades clínica, em pediatria e em g.o,
houve uma discrepância gigantesca no aproveitamento super satisfatório das
duas ultimas com o aproveitamento insuficiente na primeira. Infelizmente, há uma
diferença muito grande na qualidade de uns professores em comparação a outros
e como a turma é dividida em grupos, alguns saem perdendo. Posso dizer que
não sei nada de exame físico de cabeça e pescoço...não pela falta de busca
ativa, mas pela falta de direcionamento e pelas aulas e explicações falhas dadas
por um dos professores, em especial. Como reclamamos, agora perderemos
todas as aulas teóricas, inclusive as de pediatria e as de go, que eram sempre
muito boas.

A maioria dos professores não disponibilizaram o material das sustentações.

Seria melhor explicações práticas, no leito, com o professor revisando as
manobras diretamente no paciente. Esse modelo me parece mais eficiente que
uma aula teórica. Por exemplo, na aula sobre cabeça e pescoço, saímos sem
revisar praticamente nada. Somente foram citados conceitos gerais que estamos
cansados de saber (inspeção, palpação...) e nomes de sinais. Além disso faltou
uma sistematização do exame físico de cabeça e pescoço, fornecendo um guia
de como proceder em nossas observações no leito. O mesmo faltou sobre o
exame físico geral. São poucos os professores que ensinam e disponibilizam uma
sistematização.

Nenhum professor ou professora que deram aulas de sustentação aplicada disponibilizaram materiais de estudo
no Moodle.

