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     A COLETÂNEA MP NORTE

Considerando que a produção do conhecimento deve ser compartilhada, a produção
desta coletânea “Cadernos do Mestrado Prof issional em Ensino em Ciências da Saú-

de para a Região Norte do Brasil – Cadernos MP Norte” se justif ica a partir da compreensão
de que os conhecimentos adquiridos e atividades realizadas nessa experiência educacional
podem ser socializadas com outros prof issionais tanto da área da saúde como da área de
educação, no sentido de contribuir com a divulgação da importância da produção de co-
nhecimento científ ico articulado às práticas prof issionais dos mestrandos.

Por outro lado, a publicação destas atividades desenvolvidas nos Módulos, atende aos
objetivos principais do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde do Centro
de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – CEDESS da Universidade Federal de
São Paulo, que são reflexão sobre a prática de ensino no contexto da educação superior,
focalizando a especif icidade da área da saúde, o desenvolvimento de estratégias de forma-
ção e desenvolvimento docente de maneira contínua e sistemática e a discussão de diferen-
tes estratégias metodológicas e práticas avaliativas para o processo de ensino e aprendiza-
gem.

Especif icamente nessa turma de mestrado direcionado à Região Norte do Brasil, o tra-
balho com professores das Universidades públicas e com preceptores dos Serviços de Saúde
constituiu uma experiência singular de reflexão sobre as práticas de educação e saúde, espe-
cialmente daquelas relacionadas com a articulação universidade-serviços, bem como a pro-
dução de conhecimentos sobre as mesmas e a proposição de produtos de intervenção na
busca de aprimoramento da formação de prof issionais de saúde melhor preparados para a
consolidação do nosso Sistema Único de Saúde.

Neste sentido, esta Coletânea compreende oito Cadernos assim distribuídos:

Caderno 1 – Introdutório

Caderno 2 – Ensino em Ciências da Saúde, Planejamento e Currículo

Caderno 3 - Metodologia da Pesquisa

Caderno 4 – Aprendizagem e Interdisciplinaridade na Formação em Saúde

Caderno 5 – Práticas Educativas em Saúde

Caderno 6 – Avaliação: processos e modelos

Caderno 7 – Políticas de Saúde e Educação

Caderno 8 – GEPPRA



5



6

SUMÁRIO

1. Apresentação ..................................................................................................................................................8

2. Equipe Envolvida no Projeto ................................................................................................................. 10

3. Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde, direcionado à

    Região Norte do Brasil ...........................................................................................................................  18

4. Programa e Cronograma de Atividades ........................................................................................... 24

5. Ambiente Virtual Moodle ....................................................................................................................... 28

6. Referências Bibliográficas ...................................................................................................................... 37



7



8

1. APRESENTAÇÃO

Este é o Primeiro Caderno de uma coletânea de oito que se destina a divulgar uma
experiência educativa, nível pós-graduação stricto-sensu, utilizando metodologias de
ensino presenciais e a distância.

Como caderno introdutório, além da apresentação da Coletânea (comum a todos os Cader-
nos) está organizado em 6 capítulos.

Este capítulo desenvolve uma apresentação deste Caderno.

A equipe envolvida incluindo os 15 (quinze) docentes/orientadores, 6 tutores, um instrutor
de Educação a Distancia, 2 coordenadoras técnico pedagógicas e 34 alunos é apresentada no
capítulo 2.

No capítulo 3, a modalidade profissional do mestrado Ensino em Ciências da Saúde direcionado
à região Norte é detalhada, apontando seus objetivos e especif icidades.

A proposta geral do curso e o cronograma das atividades são explicitados no capítulo 4. Os
módulos do programa constituem objetos dos demais cadernos da coletânea.

O ambiente virtual Moodle utilizado nesta experiência educativa é detalhado no capítulo 5.

Finalmente, no capítulo 6, são apresentadas as referências bibliográf icas utilizadas neste
caderno.
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2. EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO

Coordenação Geral do Projeto

Prof. Dr. Nildo Alves Batista
Graduação em Medicina - Pediatria

Professor Titular/UNIFESP - Livre Docente em Educação Médica

Pró-Reitor Adjunto de Planejamento/UNIFESP

Docente do Programa

Coordenação do Programa de Mestrado

Profa. Dra. Sylvia Helena Souza da Silva Batista
Graduação em Psicologia

Professor Adjunto III/UNIFESP - Vice-Diretora do Campus Baixada Santista/UNIFESP

Doutorado em Psicologia da Educação
Docente do Programa

2.1. Corpo Docente

Ana Alcídia Araújo de Moraes
Graduação em Pedagogia
Professor Associado II/UFAM

Doutorado e Pós-Doutorado em Educação

Docente do Programa

Geraldo Cunha Cury
Graduação em Medicina
Professor Associado IV/UFMG
Doutor em Medicina - Medicina Tropical
Docente do Programa

Gilberto Tadeu Reis da Silva
Graduação e Licenciatura em Enfermagem
Professor Adjunto I/UFBA
Doutor em Enfermagem e Pós-Doutorado em Ensino em Ciências da Saúde
Docente do Programa

Iraní Ferreira da Silva Gerab
Graduação em Biomedicina
Professor Adjunto II/UNIFESP
Doutorado em Ciências
Docente do Programa
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José Antonio Marques Maia de Almeida
Graduação em Medicina
Médico/UNIFESP

Doutorado em Medicina - Cardiologia

Docente do Programa

Lidia Ruiz Moreno
Graduação e Licenciatura em Ciências Biológicas
Professor Adjunto I/UNIFESP

Doutorado e Pós-Doutorado em Ciências Biológicas

Docente do Programa

Maria Cecília Sonzogno
Graduação em Pedagogia

Professora Aposentada/UNIFESP

Doutorado em Psicologia da Educação

Docente do Programa

Mônica Parente Ramos
Graduação em Ciências Biológicas

Professor Adjunto I/UNIFESP

Doutorado em Informática em Saúde
Docente do Programa

Nildo Alves Batista
Graduação em Medicina - Pediatria

Professor Titular/UNIFESP - Livre Docente em Educação Médica
Pró-Reitor Adjunto de Planejamento/UNIFESP

Docente do Programa

Otilia Maria Lúcia Barbosa Seiffert
Graduação em Psicologia

Professora Aposentada/UNIFESP
Doutorado em Psicologia da Educação

Docente do Programa

Paulete Goldenberg
Graduação em Ciências Sociais
Professora Aposentada/UNIFESP
Doutorado em Saúde Pública
Docente do Programa

Pola Maria Poli de Araújo
Graduação em Terapia Ocupacional
Professora Aposentada/UNIFESP
Doutorado em Saúde Pública
Docente do Programa
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Rita Maria Lino Tarcia
Graduação em Pedagogia
Professor Adjunto I/UNIFESP

Doutorado em Letras: Semiótica e Linguística Geral

Docente do Programa

Rosana Aparecida Salvador Rossit
Graduação em Terapia Ocupacional
Professor Adjunto III/UNIFESP
Doutorado em Educação Especial e Pós-Doutorado em Análise do Comportamento
Docente do Programa

Sylvia Helena Souza da Silva Batista
Graduação em Psicologia

Professor Adjunto III - Vice-Diretora do Campus Baixada Santista/UNIFESP

Doutorado em Psicologia da Educação

Docente do Programa

2.2. Equipe Técnica

Andréa Pereira Simões Pelogi
Graduação em Tecnologia da Informação
Técnica em Assuntos Educacionais/UNIFESP
Mestranda em Gestão e Informática em Saúde
Instrutora em EaD do Programa

Sonia Regina Abdalla Iglesias
Graduação em Letras e Licenciatura Plena

Secretária Executiva/UNIFESP
Mestre Profissional em Ensino em Ciências da Saúde

Coordenadora Técnica Pedagógica do Programa

Sueli Pedroso
Graduação em Pedagogia e Licenciatura Plena
Assistente Administrativo/UNIFESP
Mestre Profissional em Ensino em Ciências da Saúde
Coordenadora Técnica Pedagógica do Programa

2.3. Tutoras

Alderlândia da Silva Maciel
Graduação em Pedagogia

Professor Adjunto/UFAC

Doutorado em Educação

Tutora do Programa
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Fernanda Figueirôa Sanchez Franco
Graduação em Fisioterapia
Professor Adjunto/UFAM
Doutora em Ciências da Saúde

Tutora do Programa

Gessi Carvalho de Araújo Santos
Graduação em Enfermagem e Obstetrícia
Professor Adjunto/UFT
Doutorado em Farmacologia
Tutora do Programa

Kátia Fernanda Alves Moreira
Graduação em Enfermagem
Professor Associado I/UNIR
Doutor em Enfermagem em Saúde Pública
Tutora do Programa

Kátia Jung de Campos
Graduação em Medicina
Médica Preceptora do Estado do Amapá
Doutorado em Medicina – Ginecologia
Tutora do Programa

Simone Regina Souza da Silva Conde
Graduação em Medicina
Professor Adjunto/UFPA
Doutorado em Biologia dos Agentes Infecciosos e Parasitários
Tutora do Programa

2.4. Corpo Discente

Adriana Dias Silva
Graduação em Enfermagem
Professora Auxiliar/UNIR
Especialização em Desenvolvimento Infantil
Discente do Programa

Alexsandra Pinheiro Cavalcante Costa
Graduação em Enfermagem
Professora Auxiliar/UFAC
Especialização em Enfermagem do Trabalho
Discente do Programa

Amanda Caroline Maciel Amorim
Graduação em Enfermagem
Especialização em Ativação de Processos de Mudanças na Formação Superior de Profissio-
nais de Saúde
Discente do Programa
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Ana Flávia da Costa Nobre Angel
Graduação em Psicologia
Assessora Técnica de Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco

Especialização em Gestão de Políticas de Recursos Humanos em Saúde

Discente do Programa

Andréa Ribeiro da Costa
Graduação e Licenciatura em Enfermagem
Professora Auxiliar/UFPA

Especialização em Saúde Pública

Discente do Programa

Celsa da Silva Moura Souza
Graduação em Nutrição

Professora Nível III/Coordenadora da COREMU/HUGV/UFAM

Especialização em Nutrição Humana em Saúde e Saúde Coletiva

Discente do Programa

Cleson Oliveira de Moura
Graduação em Odontologia

Professor Auxiliar/UNIR

Especialização em Saúde da Família
Discente do Programa

Cristiano Gil Regis
Graduação em Enfermagem

Professor Auxiliar/UFAC
Mestre Profissional em Ensino em Ciências da Saúde

Ex Discente do Programa

Denise Moreth de Santana
Graduação em Medicina
Médica Gastroenterologista; Coordenadora do Programa de Residência em Clínica Médica
Especialização em Clínica Médica e Gastroenterologia Clínica
Discente do Programa

Eliana Marques Gomes da Silva
Graduação em Enfermagem
Professora Auxiliar/UEA
Especialização em Estomaterapia
Discente do Programa

Elizangela Braga Andrade
Graduação em Farmácia-Bioquímica

Secretária Executiva da Comissão Intergestores Bipartite/Tocantins

Especialização em Saúde Pública e em Gestão em Saúde

Discente do Programa
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Elza Maria Rezende de Almeida
Graduação em Medicina
Professora Auxiliar/UNIFAP

Especialização em Clinica Medica e Pneumologia

Discente do Programa

Flávio Dias Silva
Graduação em Medicina
Professor Auxiliar/UFT

Especialização em Medicina de Família e Comunidade e Psiquiatria

Discente do Programa

Gilvan Birolini
Graduação em Enfermagem

Enfermeiro do Hospital Geral e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/RR

Especialização em Gestão em Saúde Pública

Discente do Programa

Helenira Macedo Barros
Graduação em Enfermagem

Superintendente de Atenção Especializada do Município/Boa Vista

Especialização em Saúde da Família e em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana
Discente do Programa

Hellen Ribeiro da Silva
Graduação em Enfermagem

Especialização em Enfermagem em Terapia Intensiva
Discente do Programa

Israel Brito de Souza
Graduação em Enfermagem

Professor Assistente/UEA

Especialização em Saúde Ambiental
Discente do Programa

Itamar Magalhães Gonçalves
Graduação em Medicina

Professor Auxiliar/UFT
Especialização em Cirurgia Geral e Urologia

Discente do Programa

Ivânia da Conceição Alves Storer
Graduação em Biomedicina
Biomédica – Técnica do Departamento de Atenção Básica/Porto Velho
Especialização em Saúde da Família e Saúde Pública
Discente do Programa
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Josilene Cristina Monteiro Rodrigues
Graduação e Licenciatura em Enfermagem
Enfermeira do Programa Saúde da Família/Macapá

Especialização em Saúde da Família e em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana

Discente do Programa

Kátia do Nascimento Couceiro
Graduação em Medicina - Cardiologista
Professora Auxiliar/UEA

Especialização em Eletrofisiologia e Marcapasso

Discente do Programa

Katiuscia Larsen de Abreu Aguiar
Graduação em Fisioterapia e Enfermagem

Professora Auxiliar/UFAC

Especialização em Unidade de Terapia Intensiva e Gestão Hospitalar

Discente do Programa

Lagerson Mauad Freitas
Graduação em Enfermagem e em Ciências Sociais

Professor Auxiliar I/UEPA

Especialização em Saúde da Família, Vigilância em Saúde Ambiental e Enfermagem Obstetrícia
Discente do Programa

Lêda Cristina Rodrigues França
Graduação em Enfermagem

Coordenadora do Programa Saúde da Mulher DISA Leste/SEMSA
Especialização em Saúde da Mulher e em Formação Pedagógica para Enfermagem

Discente do Programa

Lisy Mota da Cruz
Graduação em Enfermagem e Obstetrícia

Enfermeira do Centro Estadual de Reabilitação e Coordenadora do Curso
Especialização em Saúde Publica e Gestão em Enfermagem
Discente do Programa

Maísa Cristina da Silva
Graduação em Medicina
Preceptora do Curso de Medicina e Médica do Serviço de Assistência Domiciliar/UNIR
Discente do Programa

Maria Helena Mendonça de Araújo
Graduação em Medicina
Preceptora do Curso de Medicina
Especialização em Saúde da Família
Discente do Programa
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Maribel Nazaré dos Santos Smith Neves
Graduação em Medicina
Professora Auxiliar/UNIFAP

Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Discente do Programa

Mauro Cunha Lima
Graduação em Medicina
Professor Auxiliar e Coordenador do Curso de Atualização e Educação em Diabetes/UEPA

Especialização em Endocrinologia e Metabologia

Discente do Programa

Melissa de Sousa Melo Cavalcante
Graduação em Medicina

1º. Tenente Médica do Hospital de Aeronáutica de Manaus

Especialização em Dermatologia (em curso)

Discente do Programa

Patrícia Danielle Feitosa Lopes Soares
Graduação em Enfermagem

Professora Assistente I/UFPA

Mestre em Ensino em Ciências da Saúde
Ex Discente do Programa

Paulo Humberto Mendes de Figueiredo
Graduação em Medicina - Família e Comunidade

Professor da Disciplina Saúde Coletiva e Coordenador da Residência em Medicina de
Família e Comunidade/UEPA
Especialização em Saúde Coletiva

Discente do Programa

Ricardo Cesar Garcia Amaral Filho
Graduação em Medicina

Professor Auxiliar do Curso de Medicina e Coordenador da Residência Médica em MFC da
SEMSA/UEA
Médico Regulador do Pólo de Telemedicina da Amazônia

Discente do Programa

Stella Maris Seixas Martins
Graduação em Medicina
Professora Auxiliar III do Curso de Medicina e Coordenadora do Internato Médico/UFRR

Especialização em Pediatria e Terapia Intensiva Pediátrica

Discente do Programa
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3. O MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO EM CIÊNCIAS
DA SAÚDE, DIRECIONADO A REGIÃO NORTE DO BRASIL

Aproposta do Mestrado Prof issional Ensino em Ciências da Saúde teve como
                   f inalidade qualif icar e formar professores e prof issionais da saúde que traba-

  lhem na graduação nos diferentes cursos, mediando à aprendizagem de alunos
nos serviços de saúde, no âmbito da atenção básica à saúde.

A elaboração do projeto seguiu as recomendações do Manual de Cooperação Técnica e
Financeira, aprovado pela Portaria Ministerial nº 1.074, de 29 de maio de 2008, publicado no
Diário Of icial da União de 30 de maio de 2008, seção-1, página 82.

O projeto se ancorou na diretriz geral do Ministério da Saúde de fortalecer, expandir e
qualif icar a atenção básica como estratégia central do re-ordenamento do sistema de saúde,
considerando estratégico o desenvolvimento da força de trabalho. Neste sentido, objetivou
a formação, em nível stricto-sensu, modalidade Mestrado Prof issional, de professores uni-
versitários e prof issionais da rede de serviços que trabalhem com alunos da graduação no
âmbito da atenção básica à saúde.

Esta proposta se ancorou, também, nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Gra-
duação da Área da Saúde, as quais enfatizam a necessidade de superação de um modelo de
graduação centrado no enfoque biologicista, instaurando práticas formativas
problematizadoras, interdisciplinares e comprometidas com as demandas de saúde da po-
pulação.

Partiu-se do pressuposto de que, no atual contexto de transformações no ensino superi-
or brasileiro na área da saúde, ao se assumir o Sistema Único de Saúde (SUS) como o
ordenador do processo formativo, conf igura-se como desaf iador a inserção crítica de do-
centes no âmbito da diversif icação dos cenários de aprendizagem. Dentre estes  espaços,
identif icam-se os serviços de saúde como espaços privilegiados de aprendizagem no campo
da atenção básica à saúde.

Neste contexto, a proposição da Modalidade Prof issional fundamenta-se na perspectiva
de investir na formação de professores e prof issionais com sólida vinculação no cotidiano da
graduação e dos serviços de saúde e de investigar diferentes práticas docentes no processo
de integração universidade-serviços-comunidade. Ainda como característica desta modali-
dade de pós-graduação, essas investigações devem indicar propostas de intervenção nas
práticas, entendendo o potencial transformador da  pesquisa no aprimoramento da forma-
ção e na reconf iguração dos cenários de aprendizagem de futuros prof issionais da saúde.

A experiência construída pelo CEDESS na modalidade de Mestrado Prof issional permi-
tiu a atual proposição, entendendo seu potencial mobilizador e transformador das práticas
prof issionais, contribuindo com mudanças tanto nas instituições de ensino superior, como
nos serviços de saúde. Com aproximadamente 97 mestres prof issionais titulados, os traba-
lhos de conclusão deste Mestrado têm focalizado o ensino de diferentes campos profissionais
em saúde tomando como objetos a avaliação, inovações educacionais, estágios, educação per-
manente, projetos educativos junto à comunidade, posturas docente e discente, dentre outras.
Estes trabalhos sempre tomam a própria prática - num movimento de ação-reflexão-ação -
como um dos pontos de partida para empreender mudanças no cotidiano do ensinar e aprender.
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Para a concretização desta proposta delineou-se uma parceria entre o Mestrado Prof is-
sional do CEDESS e a UNIFESP Virtual, mais especif icamente com o Departamento de
Informática em Saúde-DIS, bem como a agregação de massa crítica no campo da incorpora-
ção das novas tecnologias de comunicação e informação. Também foram aglutinados novos
docentes ao corpo permanente do Mestrado Prof issional, ampliando-se as discussões sobre
a atenção básica à saúde.

Estas parcerias traduzem o entendimento de que os saberes dos que estão na função do
ensino (mediação dos processos de aprendizagem) emergem em meio a diferentes relações
entre os conhecimentos científ icos específ icos de uma dada área, os conhecimentos elabo-
rados no contexto dos serviços de saúde e os conhecimentos construídos a partir da própria
prática.

Entendemos que o modelo assistencialista e hospitalocêntrico fortaleceu a formação de
prof issionais da saúde voltados à especialização por meio da fragmentação da forma de
abordagem dos conteúdos e das práticas de ensino-aprendizagem, sendo que os cenários
privilegiavam a sala de aula e o hospital.

As críticas condições de saúde da população, o alto custo e o surgimento de novas
demandas levaram progressivamente ao esgotamento desse modelo. Neste contexto, torna-
se evidente a necessidade de redef inir o perf il prof issional para atender as atuais exigências
dos serviços de saúde. As adequações requeridas abrangem não só habilidades técnicas dos
prof issionais, mas também competências que permitam considerar os diferentes aspectos
necessários para o adequado funcionamento dos serviços.

A realidade evidencia que a formação dos prof issionais já integrados nos serviços não
tem sido suf icientemente satisfatória, sendo pouco valorizados os processos de educação
permanente, de reflexão ação sobre a própria prática, que ultrapassem o campo biológico.
O conjunto de atividades preconizado pela Atenção Básica de Saúde incorpora ações que
envolvem a qualidade de vida e, portanto, os condicionantes sociais do processo de saúde–
doença.

Em se tratando da relação dessas iniciativas com a formação de prof issionais é necessá-
rio ressaltar a importância de realizar projetos estratégicos, utilizando modelos pedagógicos
que viabilizem a atuação prof issional tendo como referência a realidade dos serviços. Deve-
se buscar a construção de modelos de intervenção em saúde de forma intersetorial, visando
a integralidade da atenção, ou seja, atuar frente aos determinantes dos principais problemas
de saúde identif icados num território aumentando a responsabilidade do serviço e da equi-
pe com a comunidade atendida.

Neste aspecto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação da área
da saúde assumem que as mudanças requeridas nos serviços dependem do desenvolvimen-
to de competências e habilidades dos prof issionais e da adoção de valores éticos, sociais e
culturais. Para isto se faz necessária a formação dos docentes e dos prof issionais em serviço,
que irão participar como multiplicadores do processo junto aos alunos e a escolha de novas
estratégias e cenários de ensino-aprendizagem  que permitam um novo modelo de interpre-
tar e agir em saúde.

Nesta direção, a formação dos prof issionais da saúde implica triangulação entre conhe-
cimentos, habilidades e atitudes, concretizada nos espaços de ensino, pesquisa e extensão
que envolvam os condicionantes relativos à missão institucional e ao processo de desenvol-
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vimento curricular, ao planejamento de ensino, à interação professor-aluno, à produção de
conhecimento sobre a própria função e à atividade assistencial.

Importante ainda ressaltar que desenvolver este projeto de mestrado prof issional na
região Norte do país pautou-se em diferentes motivações: (1) a sintonia com o Plano Nacio-
nal de Pós-Graduação 2005-2010, que prevê ações visando à diminuição das desigualdades
regionais, observadas no Sistema Nacional de Pós-Graduação - SNPG; (2) os indicadores do
último ENADE que colocam vários cursos da Região Norte da área da saúde, nos conceitos 1
e 2; (3) a inserção do corpo docente do CEDESS em diversas atividades junto às instituições
de ensino da Região Norte, seja no âmbito de cursos de especialização, seja no campo das
atividades de educação permanente de professores (seminários, of icinas, encontros); (4) a
existência de egressos do Mestrado Prof issional do CEDESS nos pontos estratégicos da Re-
gião Norte, muitos em atividades de gestão de inovações curriculares locais,  que serão
tutores, tanto nos momentos presenciais como nos momentos de dispersão das atividades.

Por outro lado, considerando o número de instituições formadoras nesta região, este
curso signif icou uma mobilização de, praticamente, a totalidade das instituições públicas da
Região, podendo signif icar uma experiência piloto importante para a disseminação da pro-
posta e envolvimento de outros programas de pós-graduação.

Privilegiou-se como objetivos do curso, a formação de mestres que:

• Planejem, implementem e avaliem ações educativas inovadoras no seu espaço pro-
fissional;

• Produzam conhecimento sobre a docência em saúde a partir da problematização de
suas práticas e;

• Estejam aptos para a avaliação contínua, critica e transformadora de suas práticas coti-
dianas no trabalho junto aos alunos em suas aprendizagens nos serviços de saúde.

A estrutura curricular do Mestrado Prof issional da região norte contemplou um conjun-
to de atividades que constituem subsídios teórico-conceituais e metodológicos para uma
atuação crítica, reflexiva e criativa dos futuros mestres nos seus ambientes de prática prof is-
sional. Tal estrutura curricular fundamenta e viabiliza a elaboração de um trabalho de con-
clusão de Mestrado que represente uma análise situacional e um projeto de intervenção com
vistas à transformação das práticas.
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O mestrado ofereceu 36 vagas que foram assim distribuídas:

Pará – (UFPA e UEPA): 8 vagas

Amazonas – (UFAM e UEA): 8 vagas

Tocantins – UFT: 4  vagas

Roraima – UFRR: 4 vagas

Rondônia – UNIR: 4 vagas

Acre – UFAC: 4 vagas

Amapá – UNIFAP: 4 vagas

As atividades curriculares incluíram Módulos Temáticos, Grupos de Estudos e Pesquisas
sobre a Prática (GEPPRA), Seminários Temáticos e Defesa Pública da Dissertação.

Teve como Núcleos Temáticos de estudo, pesquisa e intervenção: planejamento e ges-
tão no ensino em saúde, aprendizagem e práticas educativas no ensino em saúde, currículo
e desenvolvimento de competências profissionais, avaliação no ensino em saúde, metodologia
da pesquisa, políticas públicas de saúde, novas tecnologias no ensino em saúde.

A operacionalização do projeto ocorreu em momentos de concentração e dispersão,
propiciando, assim, os movimentos de ação-reflexão-ação.

Nos momentos de concentração projetou-se o desenvolvimento de atividades acadêmi-
cas que partiam da vivência dos mestrandos desdobrando o aprofundamento teórico neces-
sário para práticas de ensino-aprendizagem sintonizadas com as demandas da formação de
um prof issional da saúde crítico, ético e comprometido socialmente. Cada momento foi
coordenado por uma dupla ou um trio de professores, contando também com a participação
dos tutores locais.

No período de 24 meses foram realizados 7 encontros presenciais (um em cada capital
dos estados da Região Norte), com duração média de 20 horas cada.

Nos momentos de dispersão foram utilizadas diferentes metodologias de interação vir-
tual, privilegiando-se a Plataforma Moodle.

Nestes momentos, os tutores locais se constituíram em interlocutores para a discussão
mais imediata das práticas dos alunos e de seus processos de elaboração da reflexão sobre o
cotidiano de trabalho.
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As práticas de avaliação das disciplinas, GEPPRA e Seminários Temáticos abrangeram
diferentes instrumentos, buscando, em uma perspectiva formativa, apreender os desempe-
nhos dos alunos e as especif icidades de seus processos de aprendizagem.  Assim sendo, as
práticas avaliativas tiveram a seguinte conf iguração:

1. Produção individual e/ou coletiva de Textos, Resenhas, Revisões de Literatura e
Relatos de Práticas, Grupo de Discussão, Seminários, e a realização de Atividades
Práticas nos cenários profissionais dos participantes do Curso.

2. Participação nas atividades online propostas pelos Docentes.

Este projeto tem como resultados esperados:

• Elaboração e defesa de 34 trabalhos de conclusão de curso (dissertações de
mestrado) que estejam em íntima sintonia com as questões do ensino de gradua-
ção em saúde nos cenários de atenção básica à saúde;

• Elaboração de projetos de intervenção nos contextos institucionais dos
mestrandos, potencializando a proposição de estudos avaliativos sobre os impac-
tos gerados pelas intervenções propostas.

• Criação de uma rede regional entre as instituições de ensino e os serviços de
saúde, nucleando a discussão sobre a graduação em saúde e fomentando a propo-
sição de projetos interinstitucionais no campo do ensino e da docência em saúde.
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4. PROGRAMA E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Módulo 1
Data: 12 e 13/03/2011

Local: Universidade Estadual do Amazonas – Manaus/AM

Temáticas:

1. A Pós-Graduação Sctricto-Sensu e a Formação no Campo do Ensino na Saúde
2. A Educação a Distancia e o Ambiente Moodle
Docentes Responsáveis: Mônica Parente Ramos, Nildo Alves Batista, Rita Maria Lino Tarcia,
Geraldo Cunha Cury e Maria Cecília Sonzogno

Módulo 2
Data: 16 e 17/04/2011
Local:  Universidade Federal de Tocantins - Palmas/TO

Temáticas:

1. Políticas Públicas de Saúde
2. Articulação Ensino-Serviço
3. Políticas Indutoras do Ministério da Saúde
Docentes Responsáveis: Maria Cecilia Sonzogno, Paulete Goldenberg e Geraldo Cunha Cury

Módulo 3
Data: 21 a 22/05/2011
Local: Universidade Estadual do Pará – Belém/PA

Temáticas:

1. Metodologia Cientifica
2. Planejamento
Docentes Responsáveis: Irani Ferreira da Silva Gerab, Nildo Alves Batista e Otilia Maria L. B.
Seiffert

Módulo 4
Data: 18 e 19/06/2011

Local: Universidade Federal do Acre - Rio Branco/AC

Temáticas:
1. Aprendizagem
2. Interdisciplinaridade
3. Currículo
Docentes Responsáveis: Sylvia Helena Souza da S. Batista e Rosana Rossit
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Seminário Temático I
Data: 02 e 03/07/2011
Local: Universidade Federal de Rondônia – Porto Velho/RO

Temática:

1. Aproximação ao Objeto de Pesquisa
Docentes Responsáveis: Nildo A. Batista, Sylvia Helena Souza da S. Batista e Geraldo Cury

Assumiu como objetivo central uma primeira aproximação dos objetos que cada
mestrando desejou investigar. Para a realização deste Seminário cada mestrando elaborarou
um texto escrito (até duas laudas) situando as origens do seu interesse e delineando o seu
possível objeto de pesquisa.

Módulo 5
Data: 13 e 14/08/2011

Local: Universidade Federal de Roraima - Boa Vista/RR

Temática:
1. Metodologia Cientifica: Produção e Análise de Ddados
Docentes Responsáveis: Irani Ferreira da Silva Gerab e Maria Cecília Sonzogno

Módulo 6
Data: 17 e 18/09/2011
Local: Universidade Federal do Amapá – Macapá/AP

Temáticas:

1. Práticas Educativas
2. Novas Tecnologias de Informação e Comunicação
Docentes Responsáveis: Lidia Ruiz Moreno e Rita Maria Lino Tarcia

Seminário Temático II
Data: 22 e 23/10/2011

Local: Universidade Federal do Acre/Campus de Cruzeiro do Sul – Cruzeiro do Sul/AC
Temáticas:

1. Objetivos da Pesquisa
2. Problematização do Objeto
Docentes Responsáveis: Nildo Alves Batista, Geraldo Cunha Cury, Sylvia Helena S. da S.
Batista e Maria Cecília Sonzogno

Avançou na def inição da investigação, implicando que cada mestrando (já contando
com a orientação) explicitasse suas questões de pesquisa, os objetivos def inidos e os tópicos
que iria desenvolver no referencial teórico do projeto.
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Módulo 7
Data: 03 e 04/12/2011
Local: Hotel Tropical – Manaus/AM

Temáticas:

1. Avaliação: Processos e Modelos
Docentes Responsáveis: Otilia Maria Lúcia Barbosa Seiffert e Rosana Rossit
2. Orientação Individual aos Mestrandos
Docentes Responsáveis: Corpo Docente

Seminário Temático III
Data: 04 e 05/02/2012

Local: CEDESS/Universidade Federal de São Paulo
Temática:

1. Proposta Metodológica
Docentes Responsáveis: Corpo Docente

Centrou suas discussões no delineamento metodológico – contexto, população de estu-
do, processo de produção e análise de dados, implicações éticas. Teve-se como expectativa
que, até aquele momento, todos os mestrandos deveriam já estar com o Projeto de Pesquisa
estruturado, podendo, inclusive, já ter enviado para o Comitê de Ética da UNIFESP (condi-
ção obrigatória para que possa iniciar o trabalho de campo).

1ª Reunião de Acompanhamento
Data: 24 e 25/03/2012

Local: Anfiteatro Flávio da Fonseca – Edifício dos Anfiteatros / UNIFESP – São Paulo
Temáticas:

1. Grupos Focais
2. Escala Atitudinal de Likert
3. Orientações Individuais
Professores Responsáveis: Corpo Docente

2ª Reunião de Acompanhamento
Data: 26 e 27/05/2012

Local: Anfiteatro do CEDESS / UNIFESP - São Paulo

Temáticas:
1. Análise de Dados
2. Orientações Individuais
Professores Responsáveis: Corpo Docente
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3ª Reunião de Acompanhamento
Data: 04 e 05/08/2012
Local: Anfiteatro do CEDESS / UNIFESP– São Paulo

Temáticas:

1. Produtos de Intervenção na Prática
2. Orientações Individuais
Professores Responsáveis: Corpo Docente

4ª Reunião de Acompanhamento
Data: 28 e 29/09/2012

Local: Anfiteatro do CEDESS / UNIFESP – São Paulo

Temáticas:
1. Discussão dos Cadernos MP Norte
2.  Orientações Individuais
Professores Responsáveis: Corpo Docente

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Prática – GEPPRA
Além destes 14 encontros presenciais, como atividade linear durante todo o curso, ocorreu o
Grupo  de  Estudos  e  Pesquisas  sobre  a Prática – GEPPRA,  que  transcorreu  em  três (3)
períodos:

GEPPRA 1: com o objetivo de ampliar o olhar sobre as práticas dos pós graduandos,
relacionando-as com as diferentes dimensões do Ensino em Saúde e sistematizando-as;

GEPPRA 2: com o objetivo de escolher uma destas dimensões e analisá-la criticamente;

GEPPRA 3: com vistas a propor uma intervenção sobre esta prática.
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5. AMBIENTE VIRTUAL MOODLE

5.1. Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem

Os ambientes  virtuais  de  aprendizagem (AVA), também  denominados de
                        Learning Management System (LMS) ou Sistema de Gerenciamento da

              aprendizagem "são softwares que, disponibilizados na internet, agregam
ferramentas para a criação, tutoria e gestão" de projetos educativos (SILVA, 2010).

Tais ambientes virtuais de aprendizagem podem ser utilizados como auxílio às práticas
educativas presenciais e também em projetos educativos oferecidos na modalidade a distân-
cia.

No Mestrado Profissional em Ensino de Ciências em Saúde para a Região Norte do Brasil -
MP Norte, o ambiente virtual Moodle foi utilizado no desenvolvimento de uma proposta
híbrida (blended learning), com encontros presenciais entre os docentes, os mestrandos e os
tutores presenciais e com atividades educativas realizadas no ambiente virtual de aprendi-
zagem. O uso do Moodle aconteceu no período que antecedeu os encontros locais, o pré-
encontro e nos períodos depois dos encontros presenciais, os Pós-encontros. Nos dois casos,
as práticas educativas realizadas por meio de tecnologia de educação à distância foram
chamados de momentos de dispersão. No primeiro momento, o objetivo do trabalho pro-
posto foi de motivação, aproximação da temática e dos referenciais teóricos além da organi-
zação e preparação para o encontro presencial. Nas atividades pós-encontros, a proposta foi
de síntese e fechamento dos Módulos.

O uso do ambiente Moodle foi também importante para o Mestrado Prof issional por
gerar possibilidades de "aproximação" entre todos os participantes, os pós-graduandos
dispersos em diferentes estados da Região Norte do país e os docentes concentrados na
Região Sudeste.

Dessa forma, viabilizou-se a formação de um grupo de referência em Ensino de Ciênci-
as em Saúde, fortalecendo relações pessoais, prof issionais e de auxílio não só durante a
realização do Curso, mas também depois da conclusão dos trabalhos e defesa das disserta-
ções. Acredita-se que esse grupo def inirá uma rede de prof issionais e de conhecimento na
área que permitirá a disseminação e o trabalho colaborativo sobre Educação em Saúde
articulada entre as Universidades e os Serviços que sustentará a expansão e a qualidade das
reflexões e das práticas educativas nessa área em toda Região Norte do país.

5.2. A Plataforma Moodle

O Moodle (Modular Object - Oriented  Dynamic  Learning  Environment)  se
      constitui  como  um  ambiente  virtual  criado  por  Martin  Dougiamas,  que

                   possibilita atividades educativas dinâmicas nas quais as práticas interativas e
colaborativas são possíveis e valorizadas de modo a auxiliarem a construção e o
compartilhamento de conhecimentos entre o docente e os participantes e entre todos os
participantes de um Curso. O ambiente Moodle é um aplicativo web open source ampla-
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mente utilizado por educadores para criação de sites e de situações de aprendizagem. É
um ambiente com característica bastante amigável e de fácil utilização, principalmente
por prof issionais que não dominam técnicas de programação ou de web design. Para o seu
funcionamento, é preciso que ele seja instalado em um servidor web. No caso do Programa
de Mestrado, foi utilizado o Moodle da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP que
está disponível para vários cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão oferecidos
pela universidade.

O ambiente disponibiliza aos docentes ferramentas de gerenciamento, coordenação e
comunicação que permitem a construção de diferentes situações de aprendizagem, com
possibilidades de uso em grande escala. No caso específ ico do Mestrado Prof issional em
Ensino de Ciências em Saúde para a Região Norte do Brasil participaram 34 mestrandos, 15
docentes, 6 tutores presenciais, 2 coordenadoras técnicas pedagógicas, além de 1 prof issio-
nal de tecnologia e webdesign.

A plataforma Moodle é gratuita para download e seu registro de usuários na comunida-
de é voluntário; por esse motivo, não é possível def inir o número preciso de usuários do
ambiente, mas de acordo com o site Moodle.org, o ambiente é utilizado em 223 países e o
Brasil é o terceiro país em número de usuários, vindo depois dos Estados Unidos da América
e da Espanha.

O ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) representa uma sala de aula virtual, acessí-
vel via Internet, que exige de todos os participantes do processo de ensino e de aprendiza-
gem uma mudança de postura em relação ao espaço em que atuam e aos papéis que desem-
penham.

No AVA são encontradas ferramentas que possibilitam criar novas situações de aprendi-
zagem e também novas relações entre todos os participantes do processo. As ferramentas
promovem a aprendizagem por meio da discussão e reflexão, envolvem o gerenciamento
de conteúdo e a gestão de usuários. Também estão disponíveis ferramentas de comunica-
ção, de colaboração e de avaliação. O ambiente ainda fornece estatísticas de uso e de admi-
nistração que auxiliam o acompanhamento dos estudantes e a organização dos cursos.

No caso do Mestrado Prof issional em Ensino de Ciências em Saúde para a Região Norte
do Brasil os docentes planejaram seus Módulos considerando as atividades propostas no
ambiente Moodle antes do encontro presencial, as práticas educativas dos encontros
presenciais que aconteceram uma vez por mês na capital dos diferentes estados da Região
Norte do país e as atividades realizadas pelos mestrandos no período chamado de pós-
modulo. Com base nos objetivos educacionais de módulos constitutivos do Mestrado, os
docentes organizaram as situações de aprendizagem utilizando as ferramentas do ambiente
Moodle que mais favorecessem o alcance dos objetivos. De modo geral, foram publicados
no ambiente virtual todos os programas dos Módulos com os objetivos educacionais, os
conhecimentos e conteúdos que seriam estudados e trabalhados, as atividades que os estu-
dantes deveriam realizar tanto no Moodle como nos encontros presenciais.

Muitos docentes postaram no ambiente o material teórico referente ao conteúdo do
módulo. Os materiais foram organizados em duas categorias: material obrigatório de leitura
e de estudos e material complementar referente ao tema em questão. Os estudantes se
preparavam previamente para os encontros mensais presenciais após terem realizado leitu-
ras e estudos sobre o tema de modo que essas discussões presenciais f icavam potencializadas
e o aproveitamento do tempo f icava muito maior do que se iniciassem as discussões somente
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naqueles momentos. Os fóruns foram muito utilizados pelos docentes para estimular e
orientar os estudos prévios que os mestrandos realizavam. As discussões tinham início nos
fóruns e os mestrandos trocavam ideais, sugestões, pontos de vista e compartilhavam expe-
riências sobre o tema. Dessa forma, as discussões nos encontros presenciais eram mais
abrangentes e envolviam todos os participantes; tudo acontecia como se fosse à continuida-
de das discussões feitas no ambiente virtual. Alguns docentes f izeram propostas de pesqui-
sas na Internet com o objetivo de ampliar o referencial teórico e promover uma maior
autonomia por parte dos mestrandos. Muitas das reflexões e atividades orientadas pelos
docentes e realizadas pelos estudantes foram postadas no ambiente Moodle como Tarefas.
A postagem das atividades no ambiente facilitou muito o acompanhamento, a avaliação e
as devolutivas por parte dos docentes. Como os estudantes estavam distantes dos docentes e
geograf icamente distribuídos pelos diferentes estados da região norte do país, a entrega das
atividades com data marcada e por meio de um sistema de gerenciamento virtual do Moodle
possibilitou a realização de atividades antes e depois dos encontros. Os docentes recebiam as
atividades, faziam a avaliação e, pelo próprio ambiente, davam a devolutiva para os estudantes,
garantindo a orientação da aprendizagem.

Todo o material postado no ambiente, as discussões realizadas nos fóruns, as orienta-
ções e comentários dos docentes f icaram disponíveis no ambiente durante todo o período
do Mestrado, permitindo aos estudantes um movimento de "ir e vir" na construção de suas
trajetórias de formação.

Figura 1 – Tela principal do AVA para o curso.
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5.3. Os Docentes

Os  professores   responsáveis   pelos   módulos   constitutivos   do   Mestrado
                       Prof issional em Ensino de Ciências em  Saúde para a Região Norte do  Brasil
                       participaram de uma capacitação com o objetivo de conhecerem e se apropri-
arem das possibilidades pedagógicas disponíveis no ambiente virtual Moodle. A partir
desse momento, os professores organizaram seus módulos e, de acordo com os objetivos
educacionais e conteúdos específ icos, desenvolveram situações de aprendizagem utilizan-
do os recursos e as ferramentas mais adequadas para que os objetivos educacionais fossem
atingidos. O ambiente Moodle foi utilizado por todos para organização das atividades do
período que antecedeu os módulos - pré-encontro e também para o fechamento, síntese e
avaliação do módulo após o encontro presencial - pós-encontro.

Figura 2 – Exemplo de módulo Teórico.

O papel dos professores foi além da orientação e organização das atividades; eles foram
também mediadores das relações entre os participantes dos processos de aprendizagem à
distância e das relações dos participantes com os conteúdos do módulo.

Quanto mais os professores estiveram presentes no ambiente, mais os estudantes foram
estimulados a participar. Vale lembrar que o estudante a distância se encontra só diante da
máquina, o que pode gerar um sentimento de isolamento e de solidão, resultando muitas
vezes em desestímulo e até abandono. Por esse motivo, a presença dos docentes no ambiente
virtual foi importante, estimulador e possibilitou uma maior aproximação e construção de
vínculos que favoreceram a aprendizagem e a produção científ ica.

Compreende-se também que, além de exercer o papel de motivador da participação dos
estudantes, o docente foi responsável pelas orientações que permitiram um maior
aprofundamento do conhecimento por parte dos estudantes. Coube a ele, portanto, ampliar
informações, propor reflexões e discussões que explorassem o material disponível, de modo
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a criar uma maior abrangência e profundidade dos temas e conceitos abordados. Essa pos-
sibilidade de aprofundamento foi construída na interação entre o docente e os mestrandos.
Identif icou-se que as relações estabelecidas durante o período do pré-encontro foram
facilitadoras das praticas educativas realizadas no encontro presencial.

5.4. Os Mestrandos

A organização do Mestrado Prof issional em Ensino de Ciências em Saúde para a Região
Norte do Brasil no ambiente Moodle incentivou os mestrandos à realização de estudos e de
trabalhos de forma contínua durante todo o processo, além de auxiliá-los na organização do
tempo e da rotina pessoal. Apesar de os encontros presenciais acontecerem uma vez por
mês, todos os mestrandos buscavam conhecimentos, realizavam atividades e interagiam ao
longo de todo o período de dispersão sem, contudo, perderem o contato com o Mestrado.

Para muitos estudantes, a oportunidade de participar de um Programa de Mestrado no
Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde • CEDESS - UNIFESP era única,
especial e importante e a produção científ ica e a formação prof issional em nível de mestrado
exigiram dedicação, estudos e pesquisas. O formato de blended learning adotado pelo MP
Norte viabilizou o desenvolvimento e a oferta do Mestrado para uma região do país bastan-
te necessitada de conhecimentos e muitas vezes carente pela falta de recursos e de acesso. O
uso do ambiente virtual Moodle permitiu que os mestrandos se sentissem orientados e
acompanhados ao longo de todo o curso além de estimular trocas de conhecimentos e de
experiências entre prof issionais da Saúde em todos os estados da região Norte do país. O
constante acesso ao ambiente virtual, a possibilidade de comunicação e o estímulo dos
docentes à construção de conhecimentos possibilitou a construção de vínculos e relações
afetivas e prof issionais que extrapolaram o contexto do Mestrado.

5.5. Linguagem e Construção de Vínculos

No contexto educacional da modalidade a distância, a interação e os conhecimentos
trabalhados estão centrados, sobretudo, no uso da linguagem verbal escrita. Tal fato impõe
uma constante reflexão em torno de práticas linguísticas próprias aos ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA).

A linguagem no ambiente virtual oscila entre as características do oral e do escrito, do
formal e do informal e possui características próprias. Por exemplo, por ser escrita, é plane-
jada, mas apresenta várias marcas de oralidade com o objetivo de atenuar a distância entre
os interlocutores.

Sendo assim, os docentes procuraram utilizar a linguagem de modo a torná-la válida e
produtiva do ponto de vista da Interação em AVA. Alguns cuidados foram necessários no
sentido de garantir a clareza e a concisão das mensagens.

Outro aspecto relacionado ao uso da linguagem considerado pelos docentes ao longo dos
processos de ensino e de aprendizagem foi a assincronia, ou seja, na maioria das vezes, os
interlocutores não estavam presentes ao mesmo tempo no ambiente virtual para interagir.
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O fato de os interlocutores lerem as mensagens em um momento bastante diverso da-
quele em que ela é escrita poderia gerar desencontros de compreensão, o que motivou
mais uma vez certos cuidados por parte dos docentes com relação ao uso da linguagem. Foi
importante considerar a linguagem como instrumento para atenuar a distância imposta e
vivenciada por todos seja pelo uso das tecnologias, seja pela localização geográf ica de to-
dos os participantes.

Diante dessas reflexões, foram estabelecidos alguns parâmetros para o uso da lingua-
gem na interação em AVA:

• Utilizar expressões de polidez; fazer-se presente nas mensagens; incluir o estudante no
texto como interlocutor; evitar frases longas e períodos complexos; dizer precisamente o
que o mestrando deve fazer para realizar uma atividade e para onde deve enviá-la; utili-
zar o imperativo, empregar palavras e frases de valor positivo em avaliações.

Outro fator que contribuiu para reforçar as relações entre os docentes e os estudantes foi
a frequência. Quanto mais a interação acontecia de forma frequente, menos distante era o
elo que se estabelecia entre os interlocutores; a frequência na interação trouxe como
consequência relações mais afetivas e utilização de linguagem mais informal.

5.6. Recursos de Interatividade

Identif icou-se a necessidade de utilização de estratégias específ icas de linguagem escri-
ta para proporcionar a motivação, socialização e presença em Ambiente Virtual de Apren-
dizagem, procurando simular a linguagem falada no intuito de criar a sensação de proximidade.

Também foi levado em consideração que o ambiente virtual de aprendizagem constitui
um espaço de interação que tem a mediação das Tecnologias de Informação e de Comunica-
ção (TIC). Portanto, as particularidades desse espaço se refletem sobre a interação que se
estabelece entre docentes e estudantes por meio de ferramentas de interação variadas, como
fóruns, blogs entre outros. O Moodle dispõe de diversas ferramentas para interação com os
estudantes em diversos momentos e espaços do Módulo; as ferramentas utilizadas pelos do-
centes e estudantes neste Mestrado foram:

Avisos – ferramenta de orientação em que se destacavam as atividades, local de postagem e
as datas de entrega, com o objetivo de orientar o estudante e auxiliá-lo na organização do
tempo e das atividades, além de mantê-lo atualizado sobre as questões referentes ao
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências em Saúde para a Região Norte do Brasil.

Perfil – espaço utilizado pelos participantes para uma apresentação feita por meio de um
breve currículo e de sua foto recente. Os estudantes também postaram informações pessoais
que auxiliaram na construção de vínculos e facilitaram as descobertas e aproximações entre
os participantes.
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Fóruns – a ferramenta foi utilizada para a interação entre estudantes e professores, e entre os
próprios estudantes. Foram criados fóruns com diferentes finalidades: para dispor atividades
de aprofundamento sobre os conteúdos abordados nos Módulos (fórum de discussão); para
estabelecer uma conversa informal sobre experiências e vivências, sejam elas relacionadas a
conceitos e práticas educativas, sejam informações complementares aos conteúdos, ou ainda
informações de âmbito cultural ou de lazer (fórum açaí virtual ou fórum convivência); e
também para colocar e solucionar dúvidas (fórum dúvidas).

Mensagens – esta ferramenta interna do Moodle foi indicada para a comunicação direta
entre estudantes e professores e entre estudantes da turma, mas muitos participantes utiliza-
ram seus e-mails pessoais para manter a comunicação mais direta.

       Figura 3 – Recursos de Interatividade.
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5.7. Avaliação

A avaliação tanto nas atividades realizadas a distância como nas atividades presenciais
ocorreu sempre em uma interação por meio da qual os docentes interpretavam informações
sobre o conhecimento e sobre a compreensão referentes às competências e atitudes expressas
pelos estudantes e planejadas para cada Módulo.

A avaliação foi também o foco de comunicação entre os docentes e os estudantes. Por esse
motivo, ela aconteceu de forma contínua e considerando critérios claros e compartilhados com
todos, além de atualizações e devolutivas constantes, principalmente por meio do ambiente vir-
tual. Nas devolutivas, os docentes valorizavam a sugestão, a orientação procurando distanciar do
foco de crítica e de imposições, buscando sempre ressaltar os pontos positivos nas atividades
elaboradas pelos estudantes e apontar soluções para as dif iculdades encontradas
em seu trabalho.

A avaliação procurou promover reflexões e, quando necessário, mudanças em relação ao
processo de ensino e de aprendizagem e até mesmo em relação aos materiais postados no curso.

Também foram utilizadas no processo avaliativo as informações disponíveis no ambien-
te Moodle sobre o acesso, o desempenho e a navegação dos estudantes nos diferentes links e
atividades do Mestrado ao longo do período em que cada módulo foi desenvolvido. O Moodle
ofereceu várias ferramentas que forneciam dados quantitativos em relação à atuação dos
estudantes. No relatório de desempenho era possível obter, por exemplo, a data do último
acesso e nível de participação no fórum de cada um dos mestrandos. Era possível também
saber quem não acessou o ambiente e dessa forma entrar em contato para identif icar dif icul-
dades e auxiliar no que fosse preciso.

     Figura 4 – Relatório de acessos ao AVA.
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Figura 5 – Recursos de Avaliação.

Os diferentes relatórios de desempenho disponíveis no ambiente virtual foram indícios
da participação e do envolvimento do mestrando com os módulos e com o curso como um
todo. A avaliação do aproveitamento e do desempenho dos mestrandos aconteceu de acordo
com o planejamento de cada módulo e os dados numéricos auxiliaram para uma perspectiva
mais ampla, processual e sistêmica de avaliação. A avaliação, composta de aspectos qualitati-
vos e quantitativos, permitiu aos docentes manterem-se informados sobre a participação e
compromisso do estudante em seu processo de aprendizagem. Ao ter ciência desses dados, os
docentes puderam atuar mais prontamente, sobretudo em relação aos casos de dif iculdades,
incertezas, preocupações de modo a evitar a desistência ou o abandono do curso.

5.8. Considerações Finais

Finalmente, podemos af irmar que o uso de tecnologias de educação a distância aproxi-
mou estudantes e docentes na construção de pesquisas e de conhecimentos na área de Ensi-
no em Ciências da Saúde além de permitir as trocas e construção de vínculos que certamente
influenciarão positivamente nas práticas educativas de todos os futuros Mestres onde quer
que atuem, seja nas Instituições de Ensino Superior ou nos serviços de Saúde de modo a
garantir a qualidade no atendimento à população local.
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