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RESUMO 
 

Objetivo: Analisar o significado atribuído pelo tutor às avaliações realizadas pelos 
discentes do Curso Médico da Universidade Estadual de Montes Claros sobre o seu 
desempenho quanto a compromisso, responsabilidade, capacidade técnica, 
interesse pelas necessidades individuais do estudante e feedback fornecido ao 
discente. Métodos: Estudo qualitativo, descritivo e exploratório, cujos sujeitos foram 
11 tutores do Módulo Conteúdo Específico do primeiro e sétimo períodos do 
segundo semestre de 2009. Utilizou-se entrevista estruturada na coleta de dados, 
com análise e interpretação dos resultados segundo análise temática. Resultados: 
Os tutores são, na maior parte, docentes do sexo feminino com curso de 
especialização e mestrado; há predomínio do regime de trabalho de 40h semanais. 
Tutores do 1º período possuem maior tempo de formação e de titulação, trabalham 
há mais tempo no ensino superior, maior carga horária e maior tempo de atuação na 
tutoria. Todos os tutores do 7º período possuem vínculo empregatício em outras 
instituições. As categorias temáticas estão nas entrevistas: aspectos que 
influenciaram a escolha da tutoria; capacitação para tutoria; conhecimento da 
avaliação realizada pelos discentes ao final de cada módulo; concepção do tutor 
quanto à avaliação, e percepção do tutor sobre a avaliação via Intranet. Aspectos 
que influenciaram a escolha da tutoria: convites e necessidade da Instituição, 
interesse pela metodologia ABP. Somente alguns docentes fizeram capacitação; 
alguns sujeitos tornaram-se tutores observando a ação de outros tutores. A 
avaliação feita pelo discente não se realiza de forma compromissada; docentes e 
gestores não se envolvem nos resultados obtidos. No aspecto concepção sobre a 
avaliação nota-se que todos os sujeitos conhecem e sabem da importância da 
realização de tal processo; porém alguns docentes não se interessam pelas 
avaliações discentes, que subsidiar mudanças. Conclusões: A avaliação do 
docente pelo discente deve ser mais um estímulo para o desenvolvimento de 
habilidades que permitam refletir sobre o pensamento e a crítica, sobre a prática e a 
práxis, sobre o ser e considerar o outro, e sobre estratégias cooperativas de 
aprendizagem e de inteligências múltiplas que permitam convergir diferentes olhares 
e práticas da avaliação como instrumento de medi(ca)ção da qualidade do processo 
ensino-aprendizagem - voltados para atender aos objetivos do Curso. Espera-se 
que os resultados contribuam para melhoria da percepção docente sobre seu papel 
na construção e organização curricular e, consequentemente, na formação de novos 
profissionais médicos, como previsto no Projeto Político Pedagógico deste Curso. 

Palavras-Chave: Ensino Superior - Avaliação docente - Educação médica- 
Metodologias inovadoras 
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ABSTRACT  
 

Objective: To analyze the meaning assigned by the tutor for the evaluations 
performed by students of Medical Course at State University of Montes Claros on 
their performance regarding commitment, responsibility, technical ability, interest in 
the student individual needs and feedback provided by the students. Methodology: 
A qualitative, descriptive and exploratory study, whose subjects were 11 tutors of the 
Specific Content Module of the first and seventh periods of the second half of 2009. 
Structured interviews with analysis and interpretation of results were used to collect 
data according to thematic analysis. Results: The tutors were mostly female 
professors with master's and specialist course; predominance of the 40- hour work 
week system. Tutors of the first period had higher education and degree and have 
been working since a long time in the higher education, greater workloads and with 
more time working in mentoring. All tutors of the 7th period have employment in other 
institutions. The thematic categories observed in the interviews are: aspects that 
influenced the choice of tutoring; training in tutoring; knowledge of the evaluation 
performed by students at the end of each module; tutor´s idea regarding evaluation 
and tutor´s perception on evaluation via Intranet. Aspects that influenced the choice 
of tutoring: invitation and needs of the institution, interest in PBL methodology. Only a 
few teachers were trained; some subjects became tutors observing the action of 
other tutors. The evaluations performed by the students showed that they were not 
involved, as well as teachers and administrators were not committed to the results. 
Regarding the evaluation´s concept aspect, it was observed that all individuals know 
and understand the importance of conducting such a process, but some teachers are 
not interested in the students’ evaluations which support the changes. Conclusions: 
The teacher´s evaluation  performed by the students should be a further stimulus for 
development of skills that allow us to reflect on the thought and criticism about the 
practice and praxis, on considering the individual and the other, and cooperative 
strategies on learning and multiple intelligence teaching approaches converging to 
allow  different perspectives and practices of evaluation as a tool to measure the 
quality of teaching-learning process - aiming the objectives of the course. We expect 
that these findings will contribute to improve the academic staff´s perception about 
their role in the construction and curricular organization and therefore in the formation 
of new physicians, as provided in this Pedagogical Politic Project of this course. 
 
Keywords: Higher Education – Teacher´s evaluation - Medical Education – 
Innovative methodologies  
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INTRODUÇÃO 
 

“Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo 

para a vitória é o desejo de vencer.”  

Mahatma Gandhi  

 



12 
Introdução 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Como docente do curso médico da Universidade Estadual de Montes Claros 

(Unimontes) desde 1987, participei da última estruturação curricular, em 2002, com a 

adoção da metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). Entre outras 

atividades, desempenhei a coordenação do Módulo de Conteúdo Específico (MCE) 

“Mecanismo de Agressão e Defesa”. Após essa coordenação também me vi inserida 

na coordenação de laboratórios do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

(CCBS) – Laboratórios de Autoaprendizagem, Parasitologia e Microbiologia. Nesses 

laboratórios minha atuação contribuiu para efetivar a participação em comissões de 

aperfeiçoamento de ensino e aprendizagem no âmbito da Unimontes. 

 

Atualmente, como membro da Comissão que gerencia o curso de Medicina, 

denominada Comissão de Educação Médica (CEM), membro da Comissão de 

Desenvolvimento Docente (CDD), do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da 

Comissão de Ética em Experimentação e Bem-estar Animal (CEEBEA), dentre 

outras comissões, pude vivenciei a busca por respostas frente ao antagonismo entre 

o currículo e a prática educativa; entre a formação, o formador e o sujeito a ser 

formado; entre o sujeito da educação e a educação que lhe é oferecida. Aspectos 

que convergem para o novo papel do discente frente ao ensino e a aprendizagem, 

ampliando-lhes os direitos e as responsabilidades no percurso de sua formação – 

tão defendida e prescrita pelas políticas públicas de educação e autores 

contemporâneos. 

 

Na vivência como tutora e facilitadora da aprendizagem são, o quê mais se 

instiga, sem dúvida, são as percepções dos discentes quanto a sua formação, o 

ambiente onde ela ocorre, os mecanismos dessa formação e a relação dos sujeitos 

envolvidos direta e indiretamente nesse ato. 

 

No entanto, um aspecto que se sobressai é o posicionamento do docente 

frente ao discente. Percebo essa relação ainda mais efervescente no ato de avaliar. 

Por meio da literatura detectei a abundância de ideias sobre o docente avaliando o 
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discente; embora existam poucos estudos que abordem o docente sendo avaliado 

pelo discente.  

 

Esta pesquisa está centrada na análise da avaliação dos tutores realizada 

pelos estudantes na Intranet, após o término dos módulos. Os critérios de avaliação 

referem-se a compromisso, responsabilidade, capacidade técnica, interesse pelas 

necessidades individuais de cada estudante e pelo feedback fornecido ao discente. 

 

O Curso de Medicina da Unimontes, em seu percurso histórico de mudança e 

transformação da sociedade em que está inserido, desponta-se como cenário de 

avanços na formação médica, privilegiando a participação ativa do aluno na 

construção do conhecimento e a integração entre conteúdos, além de estimular a 

interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. 

 

Considerando o desafio de mostrar que as políticas e as práticas de Promoção 

da Saúde podem produzir mudanças na saúde e na qualidade de vida e levar à 

maior equidade, mesmo diante de um cenário de desigualdades econômicas e 

sanitárias, as Diretrizes Curriculares para o Curso de Medicina vêm ao encontro das 

ideias propostas pelas Conferências Internacionais de Saúde e das Diretrizes para o 

Ensino Médico. Dessa forma, este curso adota a avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem pelo docente e discente como principal mecanismo marcador de 

qualidade (UNIMONTES, 2008). 

 

Há um reconhecimento internacional da necessidade de mudança na educação 

dos profissionais de saúde, frente à inadequação do aparelho formador ao 

responder às demandas sociais. Impõem-se, portanto, mudanças curriculares que 

valorizarão a formação de profissionais aptos a suprir estas demandas 

(UNIMONTES, 2008). 

 

As estratégias de ensino e aprendizagem no âmbito das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, Resolução CNE/CES nº 4 (BRASIL, 

2001) têm sido mais valorizadas. Estas diretrizes referenciam e orientam a 
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elaboração do Projeto Pedagógico. Dentre as estratégias de ensino e aprendizagem 

são preconizadas a utilização de metodologias que privilegiem a participação ativa 

do estudante na construção do conhecimento e a integração entre os conteúdos, 

além de estimular a interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência.  

 

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) adotada exemplifica esse tipo 

de metodologia ativa, como forma de aprendizagem colaborativa, em que a 

construção do conhecimento ocorre de forma ativa como foco das atividades de 

ensino e aprendizagem, e não apenas como um processo. Esta é “uma forma de 

aprendizagem contextual, porque princípios, ideias e mecanismos não são 

estudados no abstrato, mas no contexto de uma situação concreta, que pode ser 

reconhecida como relevante e interessante” (SCHMIDT, 2001, p.87). 

 

Conforme Komatsu; Zanolli; Lima: 

 
O desenvolvimento curricular deve ser permanente em uma instituição, sem 

que tenha obrigatoriamente que evoluir aos saltos e somente em ‘reformas 

curriculares’. A ABP pode constituir-se, além de uma metodologia ativa de 

ensino-aprendizagem, em uma estratégia para o desenvolvimento curricular 

permanente (KOMATSU ZANOLLI; LIMA, 1998, p. 227). 

 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP), a organização do Curso 

de Medicina deverá contemplar o processo de ensino e aprendizagem, de tal forma 

que seu currículo apresente estratégias educacionais na área médica: centrado no 

discente, orientado em problemas, integrado, com base na comunidade, com 

enfoque na aprendizagem (UNIMONTES, 2008). 

 

Nesse processo, a avaliação deverá ser formativa, ou seja, exercida durante o 

processo ensino-aprendizagem, pois proporciona informações a respeito do 

desenvolvimento dos discentes (avaliação diagnóstica), que possibilita os ajustes 

necessários. Permite uma retroalimentação que, por um lado indica ao discente seu 

nível de aproveitamento e, por outro, como se desenvolve o processo de ensino-

aprendizagem desse discente. A avaliação também deve ser somativa. Para 
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Troncon (1996), a avaliação somativa também denominada terminal, incide no final 

ou após o transcurso do processo educacional ou de suas etapas mais importantes, 

tendo, como finalidade, a verificação do grau atingido de domínio dos objetivos 

instrucionais. É, frequentemente empregada com o propósito de aprovação ou 

reprovação do estudante ou, ainda, de emitir parecer formal sobre a capacitação 

individual para o exercício das atividades profissionais. Deve ser realizada ao longo 

do período, permitindo verificar o balanço dos conhecimentos adquiridos pelo 

estudante (UNIMONTES, 2008). 

 

Para Saippa-Oliveira e Koifman: 

 
[...] a avaliação é um componente de grande importância, sendo 

considerada parte integrante do processo de planejamento curricular. Deve 

estar presente em todos os estágios de seu desenvolvimento e não restrita 

apenas aos resultados finais (SAIPPA-OLIVEIRA; KOIFMAN, 2004, p. 153) 

 

A avaliação do curso médico da Unimontes foi definida pela Comissão de 

Avaliação que atuou do início do curso com a metodologia ABP, de 2002 até 2006. A 

comissão elaborou e gerenciou todo o processo avaliativo e tinha como funções: 

definir diretrizes ao processo de avaliação, definir critérios do sistema de avaliação e 

de promoção dos estudantes, apoiar a elaboração das avaliações dos módulos 

temáticos, analisar os resultados obtidos, realizar retroalimentação das avaliações 

realizadas (feedback), proporcionar capacitações para discentes e docentes no 

quesito avaliação.  

 

1.2 Problema do Estudo 
 

Neste estudo, tomamos por base a premissa apontada por Dias Sobrinho 

(2008) de que a avaliação é educativa, pois torna a pessoa mais consciente da 

realidade, adotando decisões responsáveis dentro da própria liberdade para 

modificar atitudes e para enriquecimento de seu saber. Isto é muito importante, pois 

o sentido fundamental da ação avaliativa é o movimento, a transformação, é tornar o 

discente e docente uma pessoa melhor. 
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Diante das reflexões apresentadas, entendemos que, com as inovações das 

propostas curriculares e das metodologias de ensino e aprendizagem, com a 

necessidade de que os futuros profissionais adquiram novas competências, 

habilidades e atitudes, o processo de avaliação também ganha nova orientação. 

Para isso, exige-se que os médicos ou profissionais docentes profissionalizem-se 

como professores, pois só dessa forma poderão ter uma visão renovada diante da 

educação, do processo de ensino e aprendizagem e, sobretudo, diante da avaliação. 

 

Nessa perspectiva, os questionamentos que permeiam este estudo traduzem-

se nas indagações. Como se porta o avaliador quando é avaliado? Em que ponto, a 

avaliação do docente realizada pelo discente influencia as relações interpessoais 

entre estes sujeitos? Quais as repercussões dessas avaliações na prática docente? 

 

Entendemos que as respostas a estas indagações, traduzidas na conclusão 

deste estudo, poderão oferecer subsídios para refletir a docência e permitir a 

docentes e discentes conhecerem melhor sua prática, tendo como consequência a 

identificação de assertividades e falhas promotoras de mudanças positivas em sua 

prática pedagógica. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 OBJETIVOS 

“A arte da vida consiste em fazer da vida uma 
obra de arte”. 

Mahatma Gandhi  
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2.1 Objetivo Geral 
 

Analisar a percepção do tutor/docente às avaliações realizadas pelos 

discentes via Intranet, sobre seu próprio desempenho no Curso de Medicina da 

Unimontes ao final dos módulos de Conteúdo Específico do primeiro e sétimo 

períodos do segundo semestre de 2009. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

• Conhecer os principais aspectos que influenciaram os professores 

entrevistados a se tornarem tutores. 

 

• Conhecer os principais aspectos da capacitação para a tutoria. 

 

•   Conhecer a avaliação on-line elaborada pelos discentes ao final de cada 

módulo. 

 

• Conhecer e identificar a percepção dos tutores/docentes quanto à 

avaliação realizada pelo discente via Intranet. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 
“A força não vem da capacidade física, ela 
vem de uma vontade inabalável.”  

Mahatma Gandhi  
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3.1 O ENSINO MÉDICO NO BRASIL 
 

As origens do ensino médico no Brasil são portuguesas, em razão da 

colonização. Inicialmente, antes da criação das escolas médicas brasileiras, os 

médicos brasileiros eram formados em Portugal. O fato de não existirem faculdades 

de medicina não eliminava a presença de médicos no Brasil, e a grande maioria era 

oriunda da Faculdade de Coimbra, Portugal (SANTOS FILHO, 1991). 

 

Depois da medicina dos físicos e cirurgiões, curiosos e feiticeiros, inicia-se no 

Brasil, no século XIX, a denominada medicina pré-científica. Esta começa com a 

criação das duas primeiras escolas médicas, a de Salvador, em fevereiro, e a do Rio 

de Janeiro, em abril de 1808, com a chegada ao Brasil de Dom João VI, com família 

real e sua corte. O Brasil passa à categoria de Reino, em 1815 e rompe com 

Portugal, em 1822, comprometendo, inclusive, os laços culturais e científicos. Após a 

ruptura, começam a desaparecer os físicos e cirurgiões de formação ibérica e inicia-

se ao surgimento dos doutores das escolas nacionais, com influência da escola 

francesa de medicina (SANTOS FILHO, 1991). 

  
As primeiras escolas médicas brasileiras que surgiram, em 1808, ofertavam o 

Curso de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia na Bahia e o Curso de Anatomia e 

Cirurgia no Rio de Janeiro e tinham como modelo a formação de profissionais para o 

mercado de trabalho (HORTA, 2010). 

 

No pós Segunda Guerra Mundial, em um contexto de mudanças, o ensino 

médico passa a ter forte influência norte-americana, marcado pelo modelo 

flexineriano 1  com seu enfoque biologicista, que privilegia a dimensão 

anatomofisiopatológica do processo saúde-doença, voltada ao atendimento 

individual e curativo, com ênfase nas especialidades e no hospitalocentrismo – 

modelo prevalente na maioria das escolas médicas do mundo. A educação médica, 

conforme esse modelo, é marcada pela visão de que o médico pouco ou quase nada 
                                                 
1  Abraham Flexner foi um educador, graduado em química, estudou a situação das escolas e da 

educação médica americana e canadense, tendo seu trabalho importante valor no contexto histórico 
da reforma do ensino médico americano, levando a implicações profundas para a medicina e para a 
formação médica em todo mundo. 
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pode aprender com seu aluno ou com seu paciente, tornando-o incapaz de ver o 

homem como um ser social, influenciado pelo ambiente onde vive (MARCONDES, 

1998). 

 

Com as críticas, a perda de qualidade da relação médico-paciente, a 

dificuldade de acesso aos serviços por grande parte da população, os altos custos 

com a saúde e, sobretudo, o descompromisso com as reais necessidades de saúde 

das comunidades, desencadearam-se no Brasil novas buscas por uma medicina 

preventiva – em especial nos meados da década de 50 do século XX, dando origem 

às bases de um novo movimento de reforma sanitária (HORTA, 2010).  

 

Na década de 1970, surge a proposta da medicina comunitária, buscando a 

valorização da dimensão social do processo saúde-doença, influenciando na 

formação de um médico generalista ou médico de família (BATISTA; SILVA, 1998). 

 

As discussões mantiveram-se nos anos seguintes, e no âmbito internacional, 

dentre os debates e iniciativas, merecem destaque a Declaração de Alma Ata 

(1978), que culminou com o lançamento pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

da consigna Saúde para Todos no Ano 2000, cujo objetivo era constituir os 

Cuidados Primários em Saúde com base em uma rede de serviços de Atenção 

Primária de Saúde; e a Conferência de Otawa (1986) na qual se formulou 

oficialmente um conceito ampliado de saúde e a proposta de Promoção de Saúde 

(LAMPERT, 2002; HORTA, 2010).  

 

As décadas seguintes foram marcadas pela abertura econômica mundial por 

meio da globalização, que influenciou não apenas as dimensões econômicas e 

políticas, mas também os aspectos culturais, sobretudo no que tange aos 

desequilíbrios sociais e ambientais; esse contexto influenciou até os dias de hoje a 

formação médica, marcado pela complexidade dos problemas atuais (ABDALLA, 

2009). De acordo com Batista e Batista (2004) exige-se, portanto, que os futuros 

profissionais tenham conhecimento básico em sua área, mas também habilidades 

para resolver problemas, analisar, sintetizar, ensinar, liderar, apresentar e avaliar. 
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As Conferências de Edimburgo (a primeira em 1988 e a segunda, em 1993) 

destacaram-se pelos debates e iniciativas para mudanças na educação médica. 

Explicitavam a necessidade de mudança na metodologia de ensino e aprendizagem, 

definição das competências profissionais e necessidade do compromisso da escola 

médica com a assistência à saúde, construindo novas relações entre universidade, 

serviços de saúde e sociedade (FEUERWERKER, 2006). 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao adotar o conceito 

ampliado de saúde, legitima o direito de todos e o dever do Estado em prover o 

acesso às ações de saúde. Mas o que mais influenciou na formação em saúde foi a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com a competência de ordenar a 

formação de recursos humanos na área de saúde, preconizando os princípios de 

integralidade, humanização e qualidade da atenção à saúde. Complementarmente, 

em 1990, a Lei Orgânica da Saúde (LOS)2 definiu a associação entre assistência, 

gestão e formação em saúde, elegendo os serviços de saúde como campo de 

ensino e aprendizagem, provocando a reorientação da educação dos profissionais 

do setor da saúde (BRASIL, 1990). 

 

Na década de 1990, algumas iniciativas foram relevantes para a transformação 

da educação médica no Brasil. Uma destas foi Projeto UNI (uma nova iniciativa na 

Educação dos Profissionais de Saúde: União com a Comunidade), patrocinado pela 

Fundação Kellogg, que desenvolveu parcerias entre universidades, serviços de 

saúde e comunidade, implementando 23 projetos UNI em 11 países da América 

Latina, sendo seis deles no Brasil (TANCREDI, 2001; FEURWERKER, 2001).  

 

Este projeto tinha como principais objetivos promover a reestruturação das 

instituições formadoras de profissionais para o setor da saúde, adotando como base 

a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe multiprofissional e o ensino e 

aprendizagem em serviço, favorecendo uma formação profissional adequada às 

                                                 

2 Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
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necessidades de saúde da população (FEURWERKER, 2001). Duas escolas 

destacaram-se por inovações em seus currículos – as escolas médicas de Londrina 

e Marília –, onde foram implementados currículos integrados, organizados em 

módulos interdisciplinares, utilizando metodologias ativas de ensino e aprendizagem 

(TANCREDI, 2001; FEURWERKER, 2001).  

 

Em 1996 foi instituída a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - 

Lei nº. 9.394/96), que impulsionou alterações significativas no sistema educacional 

no País. A LDB proporcionou um maior entendimento sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, além de estudos e pesquisas sobre currículo, que foram as maiores 

responsáveis pela mudança na formação de docentes no Brasil, servindo de base 

para que novos modelos de ensino e de currículos fossem introduzidos nos cursos 

de graduação, além de mudanças nos papéis a serem exercidos pelos docentes no 

processo de formação discente. Desde sua criação a LDB tem suscitado discussões 

sobre currículo, avaliação e formação docente, ancorando um novo modelo 

educacional para o Brasil (BRASIL, 1996). 

 

Outra iniciativa relevante, refere-se aos processos de avaliação realizados pela 

Comissão Interinstitucional de Avaliação das Escolas Médicas (CINAEM) – vigente 

no período de 1991 a 2002. Os resultados das avaliações confirmaram a 

inadequação do processo de formação médica. As avaliações consideraram desde o 

profissional, o corpo docente até a metodologia das escolas.  

 

Aliado a este diagnóstico, vários fóruns organizados pela Associação Brasileira 

de Educação Médica (ABEM), Rede Unida de Desenvolvimento de Profissionais de 

Saúde (REDE UNIDA) e outras instituições contribuíram para que se 

estabelecessem, em 2001, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Medicina (DCN-Medicina), homologada em 2001.  

 

Estas diretrizes estabelecem competências, habilidades e atitudes relativas ao 

perfil do formando, definindo um profissional com formação geral, humanista, crítico 

e reflexivo, capaz de atuar com princípios éticos no processo de saúde-doença em 

seus diferentes níveis de atenção; com ações de promoção, prevenção, recuperação 
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e reabilitação à saúde na perspectiva de integralidade da assistência, com 

responsabilidade social, compromisso com a cidadania e promotor da saúde integral 

do ser humano (BRASIL, 2001).  

 

Essas diretrizes preconizam que: 

 

• o currículo deve utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do 

aluno na construção do conhecimento e a integração entre conteúdos, além de 

estimular a interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência;  

 

• desenvolver no aluno atitudes e valores orientados para a cidadania; 

 

• a necessidade de promover a integração e a interdisciplinaridade, buscando 

abranger as dimensões biológicas, psicológicas, sociais e ambientais; 

 

 

• a inserção precoce do estudante em atividades práticas relevantes para sua 

futura vida profissional, utilizando diferentes cenários de ensino e aprendizagem, 

permitindo ao aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da 

organização da prática e do trabalho em equipe multiprofissional;  

 

• a necessidade de  propiciar a interação ativa do aluno com usuários e 

profissionais de saúde desde o início de sua formação, permitindo ao aluno lidar 

com problemas reais e assumir responsabilidades crescentes, como agente 

prestador de cuidados e atenção, compatíveis com seu grau de autonomia, que 

se consolida na graduação com o internato; e 

 

• a necessidade de vincular, por meio da integração ensino-serviço, a formação 

médico-acadêmica às necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS. 

Outros tópicos mencionam critérios de avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem e do curso (STELLA; PUCCINI, 2008). 
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 Em síntese, os novos desafios desencadeiam a necessidade de aproximação 

da formação dos profissionais de saúde às necessidades de atenção básica, para o 

desenvolvimento dos recursos humanos adequados às demandas sociais e dos 

conhecimentos científicos atuais. Consequentemente, as discussões sobre 

Educação Médica continuam e incrementam-se em diversos espaços. 

 

Para Lampert (2002), estas diretrizes representam um avanço político e social 

no contexto das necessidades de saúde da população, exigindo das escolas 

médicas maturidade institucional para que as implementem. Da articulação entre 

Ministério da Saúde e Ministério da Educação, para incentivar as transformações 

curriculares nos cursos de medicina preconizadas pelas DCN, em 2002, foram 

lançados o Programa Nacional de Incentivo a Mudanças Curriculares nas Escolas 

Médicas (PROMED) e, em 2005, o Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde (PRO-SAÚDE), nos quais se inserem os cursos de 

Medicina e Odontologia da Unimontes.  

 

Reformas curriculares vêm ocorrendo em várias escolas de medicina 

brasileiras e, com o intuito de promover a análise das propostas de mudanças, a 

ABEM, em 2006, criou a Comissão de Avaliação das Escolas Médicas – CAEM, que 

avaliou e aprovou o Projeto de Avaliação de Tendências de Mudanças no Curso de 

Graduação nas Escolas Médicas Brasileiras, que assume cinco eixos para 

pesquisas que estão em andamento: mundo do trabalho, projeto pedagógico, 

abordagem pedagógica, cenários da prática e desenvolvimento docente (LAMPERT 

et al.,2009). Os estudos permitirão às comunidades acadêmicas envolvidas avaliar e 

acompanhar seu processo de mudança, reajustando suas estratégias, caminhando 

para possíveis melhorias na formação médica (ABEM, 2010).  

 

Dentre os estudos já realizados pela CAEM, o trabalho de Abdalla e col. 

(2009), que analisou o Eixo Projeto Pedagógico, aponta que as escolas médicas do 

grupo selecionado mostram-se avançadas para as transformações na construção de 

seus projetos pedagógicos, com tendências de mudanças no curso para as 

necessidades da Atenção Básica e interação com os serviços de saúde e a 

comunidade. No entanto, apontam dificuldades para ampliar as linhas de pesquisa e 
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a articulação dos cursos de graduação, pós-graduação e a educação permanente. 

Concluem que há um processo em construção, com base em um modelo tradicional 

para um modelo que introduz novas linhas de pesquisa, com sinalização para o 

processo ensino e aprendizagem, processos avaliativos e de gestão (ABDALLA et 

al., 2009). 

 

No curso médico da Unimontes, a grande transformação ocorreu efetivamente 

no ano de 2002, quando houve mudanças consistentes no currículo, com a 

implantação de uma metodologia ativa de aprendizagem, centrada no estudante: a 

Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP (UNIMONTES, 2008). Na sequência, 

as recomendações da Lei de Diretrizes e Bases (LDB nº 9.394/96) e das Diretrizes 

Curriculares para a Graduação nos Cursos de Medicina (Lei nº 9.131/2001), 

modificaram o cenário de prática e aprendizado do estudante do curso médico, 

tirando-o de um currículo centrado na disciplina e com aprendizado prático em 

hospitais para inseri-lo em um currículo que visa à integração de conteúdos 

(interdisciplinaridade), bem como práticas voltadas à atenção primária nos locais 

onde esses futuros profissionais irão atuar (BRASIL, 1996; 2001). 

 

3.2 A METODOLOGIA ABP NO CURRÍCULO DE MEDICINA 
 

O compromisso docente por uma pedagogia interativa com vantagens 

superiores à pedagogia da transmissão de conhecimentos, utilizada nos métodos 

tradicionais de ensino, possibilita o aperfeiçoamento contínuo de atitudes, 

conhecimentos e habilidades dos discentes. Facilita a estes o desenvolvimento de 

seus próprios métodos de estudo, a seleção crítica dos recursos educacionais mais 

adequados, o trabalho em equipe e o aprender a aprender. 

Um dos determinantes para grande disseminação desta metodologia no ensino 

médico brasileiro foi o resultado do projeto CINAEM (Comissão Interinstitucional de 

Avaliação das Escolas Médicas), ao constatar que o ganho cognitivo dos discentes 

ao longo do curso, estava ocorrendo de forma lenta e o resultado final ficava aquém 

do esperado. (SOUZA; RANGEL, 2003). 
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Na ABP, os estudos estão vinculados à resolução de problemas, como 

exercício para construir os conhecimentos, o que requer dos docentes e discentes 

uma postura reflexiva e crítica dos conteúdos. Essa metodologia faz inferência à vida 

prática que será incorporada pelo estudante, facilitando a construção do 

conhecimento e a aquisição de informações necessárias para sua atuação 

profissional. 

 

A metodologia ABP parte de situações previamente elaboradas, que buscam 

desencadear o processo de construção do conhecimento, tornando-se, assim, um 

eixo fundamental para a aprendizagem, em uma óptica mais integradora e 

articulada. É uma metodologia ativa de ensino e aprendizagem que transfere o papel 

central do professor (transmissor de conhecimento) para o estudante, que passa a 

ser o ator principal na construção de seu aprendizado (IOCHIDA, 2004).  

 

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) exemplifica esse tipo de 

metodologia ativa, como “uma forma de aprendizagem colaborativa, na qual uma 

construção ativa de conhecimento, mais do que simplesmente um processo, é o foco 

das atividades.” [...] “... uma forma de aprendizagem contextual, porque princípios, 

ideias e mecanismos não são estudados no abstrato, mas no contexto de uma 

situação concreta que pode ser reconhecida como relevante e interessante” 

(SCHMIDT, 2001, p.87). 

 

A ABP, apesar das diferenças existentes nas escolas, tem como princípios três 

características fundamentais: problemas/casos como estímulo à aprendizagem, 

impulsionando e guiando a aprendizagem dos discentes e ativando-os a se tornarem 

comprometidos com sua própria aprendizagem; tutores que são facilitadores e 

sustentam o processo de aprendizagem; grupo de trabalho (tutorial) utilizado como 

estímulo para a interação dos estudantes, colaboração e motivação para a 

aprendizagem (DOLMANS et. al, 2005). 

 

Este novo currículo utiliza a metodologia baseada em problemas, no qual o 

ensino está centrado no discente e é facilitado pelo docente. O discente é o agente 

principal da dinâmica ensino-aprendizagem, buscando informações com as diversas 
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fontes disponíveis, cabendo ao docente o papel de facilitador da aprendizagem, por 

indicar caminhos a serem seguidos na busca de soluções para problemas 

previamente selecionados, por meio dos quais são procurados sua compreensão, 

fundamentação e busca de dados que são analisados e discutidos. A partir de então, 

elaboram-se  as hipóteses para sua solução, que devem ser postas em prática para 

que sejam comprovadas e validadas. Com isso, o raciocínio, as habilidades e a 

aquisição de conhecimentos são estimulados. Esta metodologia é um processo 

similar ao utilizado nas metodologias de pesquisa científica. Os dados são 

analisados e discutidos para elaborar hipóteses para sua solução, partindo de uma 

situação-problema. Assim, estimula-se no estudante a habilidade de refletir 

criticamente, o raciocínio, a aquisição de conhecimento e a autonomia pedagógica.  

 

Na Internet, os discentes buscam informações entre si, biblioteca, sessões de 

tutoria, consultorias, palestras, mesa-redonda, seminários, atividades práticas, entre 

outras fontes. Percebemos que, impulsionados por esta metodologia, os alunos 

apresentam significativas mudanças quanto à formação e resolução de problemas e 

habilidades para argumentação. 

 

O currículo que usa esta metodologia, é centrado no estudante e tem como 

princípios norteadores a interdisciplinaridade, integração do ciclo básico com o ciclo 

clínica, individualidade, autonomia, baseada na realidade e na prática desde os 

primeiros anos da formação, possibilitando ao estudante: 

 

• praticar abordagens lógicas e analisar situações que não lhes são familiares; 

 
• ativar seu conhecimento prévio; 

 
• construir novo conhecimento; 

 
• aprender no cenário em que o aprendizado será aplicado; 

 
• praticar os novos conhecimentos; 

 
• praticar o raciocínio crítico; 
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• praticar a autoaprendizagem; e 

 
• praticar as habilidades de comunicação e trabalho em equipe. 

 

Uma grande vantagem desta metodologia é a possibilidade de se discutir 

concomitantemente os aspectos biológicos, psicológicos, culturais, socioeconômicos 

e ambientais envolvidos nos problemas apresentados, uma vez que as ciências 

médicas situam-se na interface das ciências biológicas e das ciências humanas. 

 

O modelo pedagógico proposto não é exclusivo nem excludente. Seu eixo 

metodológico possibilita a oportunidade do uso de outras técnicas pedagógicas, 

como é o caso das palestras, de natureza expositiva; a problematização e o método 

de pesquisa usados no módulo de Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-

Comunidade (IAPSC) e outras, como as atividades práticas, onde o discente tem a 

oportunidade de observar a realidade, refletindo e agindo conforme as necessidades 

das pessoas envolvidas na mesma. 

 

De acordo com as Diretrizes Nacionais para os Cursos de Medicina, o 

formando egresso/profissional médico deve ter como perfil: 

 

 

[...] uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. 

Capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo 

de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com 

ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à 

saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com 

senso de responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano” 

(BRASIL, 2001).  

 

Na Unimontes, em 2000, foi criada a Comissão de Educação Médica (CEM), 

que aprofundou os estudos em educação médica, participando de congressos e de 
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capacitações com especialistas em metodologias ativas de ensino e aprendizagem, 

e logo após promoveu oficinas de capacitação para docentes e discentes, 

abordando metodologias ativas. A análise desse novo modelo levou à promoção de 

fóruns, apresentação e discussão da proposta nos departamentos do Curso Médico, 

com a intenção de mobilizar e conscientizar a Academia, decidiu-se em conjunto 

com o Colegiado de Coordenação Didática do curso de Medicina da Unimontes pela 

implantação da metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), em 

2002. 

 

A Comissão de Educação Médica (CEM) trabalhou junto ao Colegiado do 

Curso de Medicina na gestão do curso, como órgão assessor da Coordenação, em 

todas as discussões, resolução de problemas, encaminhamentos, capacitações 

docentes, oficinas de treinamento, congressos, cursos e várias atividades referentes 

ao Curso Médico. Operacionalizou convênios com cursos de metodologias 

semelhantes, propondo intercâmbios, plano de educação permanente, troca de 

experiências, atividades e mecanismos da avaliação, capacitação em construção de 

módulos, problemas e questões de teste cognitivo, orientação na utilização dos 

cenários de prática (UNIMONTES, 2008). 

 

De acordo com o PPP do Curso de Medicina (UNIMONTES, 2008), a escolha 

do método de ensino é importante, porém pressupõe o comprometimento dos atores 

no processo de ensino e aprendizagem (docentes e discentes) com um tipo de 

educação que colabora com a libertação e emancipação do homem, pela sua 

conscientização para a construção de uma sociedade mais digna e justa. Estes 

pensamentos devem coincidir com a visão de educação do tutor, para que ele possa 

agir, conforme a proposta do PPP.  

 

No entanto, percebemos que muitos profissionais adotam a carreira docente 

com diferentes histórias construídas em distintos cenários sociais e institucionais que 

não foi diferente com esses tutores, observamos que, em sua maioria, esses 

chegaram à docência sem que tivessem sido preparados para ela. Durante o 

processo de seleção e posterior início de suas atividades como docente, não lhes é 

solicitada uma formação específica para o magistério, e sim que seja especialista na 
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área de atuação e que tenha tido um bom desempenho profissional, como médico, o 

que lhes permite assumir as atividades como tutor. É importante lembrar que Batista; 

Silva (1998) dizem que o curso de graduação e especialização desse médico, 

apesar de longo e em período integral, não tem o objetivo de formá-lo professor. 

 

Uma questão fundamental para que se consiga atingir os objetivos das novas 

propostas de ensino é como "educar os educadores [...] trazendo para o debate o 

saber/fazer docente e o saber/fazer profissional" (BATISTA; SILVA, 1998). 

 

Na implantação das alterações curriculares, os professores do curso de 

medicina têm que se adaptar às alterações na estrutura curricular e à necessária 

visão integradora a ser introduzida no ensino pela metodologia Aprendizado 

Baseado em Problema. 

 
3.3 DOCÊNCIA EM GRUPOS TUTORIAIS 
 

Esta perspectiva de práxis torna a docência mais instigante (RUIZ-MORENO et 

al., 2004), pois, diferentemente dos modelos tradicionais, essa metodologia, 

desenvolvida por meio da formação de grupos menores de discentes facilita a 

orientação dos docentes na discussão baseada em diferentes perspectivas, 

estimulando a recuperação e valorização dos conhecimentos prévios dos 

estudantes, a troca espontânea de ideias e a formulação dos objetivos de 

aprendizagem. Essa conduta apresenta-se como uma estratégia facilitadora do 

processo de ensino e aprendizagem, tanto do ponto de vista do tutor, como do 

discente.  

 

Nesse contexto educacional destaca-se o desempenho docente frente à 

necessidade de discutir coletivamente a sua ação, a integração dos conteúdos, a 

metodologia, as avaliações e os objetivos de estudo, com o propósito de questionar 

a melhor forma de o estudante apreender cada conteúdo, seja este cognitivo, 

procedimental ou atitudinal. (BATISTA; BATISTA, 2004; GRIGOLI, TEIXEIRA; LIMA, 

2004).  
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O tutor insere-se, intrinsecamente, no cerne do processo educacional e, para 

tanto, deve ter um preparo adequado, isto é, uma competência profissional, sendo 

para isso imprescindível que o educador aprenda a ser educador (PERRENOUD, 

2000). De acordo com Lima, Komatsu e Padilha (2003), só haverá transformação 

curricular se houver transformação da prática educacional.  

 

Por ser centrada nos acadêmicos, a metodologia ABP exige para seu efetivo 

sucesso, que os docentes tenham conhecimento da metodologia, compreendam o 

processo e ajam, de acordo com seus princípios. O esforço de capacitação docente 

torna-se essencial para alavancar mudanças e desenvolver permanentemente o 

currículo.  

 

No mencionado contexto, tornou-se necessário que os tutores fossem 

preparados para vivenciar atividades como docentes no Curso Médico. Fato esse 

que motivou a realização do curso de Especialização em Ensino em Saúde e 

também, em 2007, a inserção de 11 docentes no Programa Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde, do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde da 

Universidade Federal de São Paulo (CEDESS/UNIFESP), modalidade mestrado 

acadêmico. 

 

A docência é uma profissão que se constrói, cotidianamente, os saberes – da 

formação, do currículo, da disciplina de ensino e da experiência – são mobilizados e 

construídos na ação. (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991). O processo de 

capacitação por meio de co-utoria remete ao conceito de "aprender fazendo", do 

filósofo americano John Dewey – que propunha uma aprendizagem ativa. 

Entendemos que, em sala de aula, o professor-aprendiz pode prever esquemas de 

relações entre uma ação educativa e os objetivos pretendidos, situações que estão 

além dos referenciais teóricos e técnicos.  

 

Consideramos que a capacitação desses docentes deva partir de uma 

concepção de educação que conjugue aspectos formais (técnicos) e políticos; 

entende-se que a mesma não possa estar somente comprometida com os interesses 

mercadológicos. Sobretudo, é necessário comprometer-se com a capacidade de o 
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indivíduo conhecer e intervir para o aprimoramento da realidade (DEMO, 2005). Para 

conhecer e intervir, é fundamental questionar, argumentar, pesquisar, re/construir e 

elaborar a realidade com autonomia a todo momento. Nesse sentido, percebemos 

que o processo educacional é bastante complexo e consequentemente, qualquer 

avaliação a ser feita sobre ele também o é, e exige de seus atores a fundamentação 

teórico-metodológica necessária para seu exercício. Couto (2009) postula que “não 

há como estudar a aprendizagem da docência sem associá-la a um contexto de 

ensino, sala de aula, práticas de ensino e à vida do professor”. 

 

Na metodologia ABP, os tutores devem realizar o desenvolvimento de 

competências específicas porque deles são esperados um repertório de 

conhecimentos: das disciplinas, dos currículos, dos elementos pedagógicos, da 

experiência e da ação pedagógica em grupo e abrangente. 

 

A opção metodológica do curso de medicina requer desses tutores diferentes 

saberes, que evidenciam a complexidade da prática pedagógica, exigindo do 

docente mais que o domínio do conteúdo. Ou seja, é essencial uma triangulação 

entre saberes da área lecionada, saberes da experiência profissional e saberes 

pedagógicos. (FARIA et al., 2008).  

 

Para Barrows (1996), o docente deixa seu papel de detentor e transmissor do 

conhecimento para assumir o de tutor, moderador, coaprendiz, facilitador, mentor e 

consultor, tendo um papel-chave no currículo ABP. Deverá guiar o grupo sem forçá-

lo, estimular os discentes, procurando ter uma postura de percepção e de diálogo 

para atender as diferenças individuais e expectativas diferentes (DOLMANS et al., 

2001; 2005). Deve também favorecer a percepção das possibilidades de aplicação 

dos conhecimentos, habilidades e atitudes que estão sendo desenvolvidas, e ajudar 

os discentes a identificar os hiatos de conhecimento que aparecem. Faz parte ainda 

das funções do tutor, estimular e identificar aqueles discentes que apresentam 

dificuldades, ficando atento aos que não sabem ouvir e aos que não sabem se 

expressar (DOLMANS et al., 2001; 2005). 
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O processo tutorial obedece a uma dinâmica de oito passos, que está descrita 

e afixada em um cartaz, em cada sala de tutoria do curso médico da Unimontes:  

 

1. Ler atentamente o problema e esclarecer os termos desconhecidos;  

 

2. Identificar as questões (problemas) propostas pelo enunciado;  

 

3. Oferecer explicações para estas questões com base no conhecimento prévio 

que o grupo tem sobre o assunto; 

 

4. Resumir as explicações; 

 

5. Estabelecer objetivos de aprendizagem que levem o estudante ao 

aprofundamento e complementação destas explicações;  

 

6. Estudo individual respeitando os objetivos levantados;  

 

7. Rediscussão no grupo tutorial dos avanços de conhecimento obtidos pelo 

grupo; e  

 

8. Avaliação.  

 

Ao terminar a sessão tutorial, os discentes refletem sobre o problema, o que 

aprenderam, fazendo avaliação da sessão, de seu processo de autoaprendizagem, 

sobre sua participação no processo colaborativo do aprendizado do grupo; do 

processo tutorial e dos colegas e do tutor. 

 

Na sessão tutorial, os discentes recebem do tutor, em um primeiro encontro, 

informações sobre um problema, cujos dados devem ser explorados, analisados e 

integrados, construindo uma linha de raciocínio crítico, fundamentado em 

conhecimentos prévios. A partir daí, os alunos formulam hipóteses que favorecem a 

identificação e elaboração das questões de aprendizagem, que vão possibilitar o 

esclarecimento e o aprofundamento das áreas de conhecimento identificadas como 
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pertinentes ao problema. Estas questões devem ser claras, para determinar a busca 

ativa de dados e informações relevantes à resolução desse problema. Terminado o 

primeiro momento, os discentes partem para o estudo individual, na busca de 

informações necessárias para alcançar os objetivos de aprendizagem estabelecidos. 

 

Em um segundo encontro, os discentes, ainda orientados pelo tutor, reúnem-se 

para rediscutir os avanços de conhecimento obtido por cada um, reconsiderando 

suas hipóteses e considerando as questões elaboradas à luz de sua nova 

aprendizagem. Ao terminar, os discentes refletem sobre o problema e a respeito do 

que aprenderam, fazendo avaliação da sessão, de seu processo de 

autoaprendizagem, de sua participação no processo de colaboração do aprendizado 

do grupo; do processo tutorial; dos colegas e do tutor.  

 

Abreu Neto et al. (2006) ressaltam o papel dos professores na difusão do 

conhecimento e avaliação da aprendizagem. Sua visão a respeito do profissional a 

ser formado é de suma importância, pois, pela experiência do convívio com os 

discentes e pela atuação como mediadores do conteúdo, os docentes representam 

fonte significativa para uma avaliação do processo de ensino e aprendizagem. 

 

3.4  PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO CURSO MÉDICO 
 

Para Piaget, as estruturas não estão pré-formadas no sujeito, este as constrói 

na medida das necessidades e situações. A aquisição de conhecimento não é uma 

recepção passiva, é um processo ativo (BECKER,1993). 

 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de Medicina da 

Unimontes, os currículos com métodos ativos de aprendizagem ressaltam o 

estudante, como centro do processo, participativo, ativo, interativo, capaz de 

monitorar e avaliar seu desenvolvimento na construção do conhecimento, por meio 

da atualização continuada, seja pela leitura de artigos relevantes, seja pela 

participação em congressos e eventos de sua área. Neste modelo, as informações 

não são transmitidas; partindo de situações concretas, os aprendizes apropriam-se 

das informações e estas promovem transformações individuais baseadas nas 
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vivências de cada um; com isso, ocorrerá uma mudança no indivíduo, que será 

traduzida como aprendizado. Trata-se de um processo ativo, no qual o professor é 

apenas um facilitador do processo, enquanto todas as bases da aprendizagem 

encontram-se centradas no estudante, que passa a ser o detentor do conhecimento 

que será construído com o professor/tutor. O tutor então deve ser visto como 

facilitador do processo de ensino e aprendizagem, que vai ocorrer em um movimento 

de interestruturação, no qual ambos, tutores e discentes, interagem e sofrem 

modificações (UNIMONTES, 2008). 

 

Conforme Komatsu (2003), o tutor necessita ter capacidade de compreensão 

das peculiaridades do programa educacional, da metodologia de ensino e 

aprendizagem, dos objetivos de aprendizagem a serem alcançados pelos discentes 

no módulo e facilitar seu envolvimento e compromisso com o grupo de tutoria. 

 

Para Barrows (1996), o tutor deve trabalhar para que os próprios discentes 

possam identificar seus erros. Entendemos que estas atitudes docentes contribuam 

para o discente compreender o papel do tutor, como facilitador de sua aprendizagem 

e não apenas como detentor do conhecimento. 

 

3.5 AS RELAÇÕES TUTOR X DISCENTE 
 

A dimensão da interação do docente com o discente no processo de aprender 

e ensinar pode desencadear positiva ou negativamente o processo de construção, 

modificação, enriquecimento e diversificação dos esquemas de conhecimento. Como 

produto final do processo, esperamos que o discente, ao realizar a avaliação com a 

ajuda do professor, possa posteriormente fazê-la de maneira autônoma (PONTES; 

REGO; SILVA JUNIOR, 2006). Em seu papel de facilitador da formação profissional 

do discente, o docente deve adotar uma postura crítica que permita sua elevação 

cultural (CHAUÍ, 1998). 

 

Alguns elementos da cultura grupal e institucional presentes no cotidiano das 

sessões interferem sobremaneira nas interações ou são interferidas por essas. De 

acordo com Gonçalves (1996), a avaliação, não importa a finalidade que se lhe 
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proponha cumprir, motiva nas pessoas o despertar de suas defesas mais 

escondidas. Na educação, constitui um processo revestido de rituais complexos, que 

resulta por torná-la um mito.  

 

Essas diferenças repousam nos múltiplos olhares e fazeres que caracterizam 

as práticas dos atores participantes do processo de ensino e aprendizagem. 

Entrelaçados entre os afetos e a razão, estes necessitam nas interações educativas, 

de acordo com Del Prette et al. (1998), de um conjunto de habilidades interpessoais 

para conceber, planejar, participar e coordenar a estética das relações interpessoais.  

 

Bordenave; Pereira (2005) corroboram nossa abordagem e ressaltam o 

compromisso e a seriedade com que o professor deve conduzir a aprendizagem e a 

forma de avaliação de modo a obter êxito. Para tanto, é preciso que o professor 

tenha respaldo teórico, conhecimento e consciência sobre seus atos e ações. Nesse 

sentido, o saber ouvir críticas torna a avaliação um momento natural, no qual o 

respeito mútuo gera a possibilidade de reconhecer nos outros as suas 

potencialidades, considerando que a comunicação decorre da habilidade 

interpessoal de saber ouvir.  

 

As intersubjetividades referem-se aos exercícios cotidianos que dizem respeito 

à relação que o ser humano estabelece consigo mesmo e com o mundo apoiado em 

códigos, regras e normas produzidas socialmente. No contexto abrangente de 

ensino, devemos considerar cada sujeito envolvido no processo de construção do 

conhecimento, como um agente ativo e integral e reconhecer a intersubjetividade3, 

como parte do currículo oculto das metodologias ativas, configurando-se como tema 

relevante e inerente ao processo de mudanças necessárias (SILVA, 1999). 

 
                                                 

3 As relações humanas envolvem um esforço contínuo de comunicação, por meio da qual se dá a 
possibilidade de compartilhar ideias e experiências com base em um plano interpessoal. Entender a 
comunicação como um processo de transferência de significados de um sujeito para outro, exige 
pensá-la como mais do que mera transmissão de dados. Comunicação requer tanto das pessoas, 
que oferecem pistas ou informações acerca de seus estados internos (mentais e afetivos), quanto 
daquelas que as captam, o envolvimento de certas habilidades cognitivas, a fim de que o 
intercâmbio de significado seja estabelecido (NOGUEIRA; MOURA, 2007). 
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Certamente a ênfase na formação dos sujeitos deve considerar origem, 

contexto sócio-histórico e sistema de crenças/valores, até a aquisição de habilidades 

que permitam uma atuação emancipatória (FREIRE, 2005). Nessa mesma linha 

argumentativa, Kastrup (1999) entende a cognição como processo de invenção de si 

e do mundo, sendo a experiência cotidiana possibilitadora da produção de 

subjetividades e de transformação social, por considerar que não existem sujeitos e 

mundos previamente ofertados, mas, que eles são inventados com base nas redes 

que existem aquém e além do indivíduo. Considerando que o sujeito é construído 

por meio de sua própria ação, no espaço e no tempo, sobre o meio social, 

econômico e cultural, devemos entendê-lo como um sujeito histórico, cultural, social 

e político (BECKER, 1993). 

 

Estas práticas intersubjetivas são frutos dos exercícios cotidianos que dizem 

respeito à relação que o ser humano estabelece consigo mesmo e com o mundo 

apoiado nos códigos, regras e normas produzidas socialmente. Sobre esse 

fenômeno Paulo Freire (2005) afirma que o respeito à autonomia e à dignidade 

individual deve ser visto como um imperativo ético, e não como favor que pode ou 

não ser concedido ao outro.  

 

Diante do exposto podemos concluir que a avaliação exige, tanto do avaliador 

como do avaliado uma posição construtivista, apontando novos rumos teóricos, 

cobrando uma postura mais interativa, determinando a importância das relações 

interpessoais e dos projetos coletivos. (HOFFMANN, 2006). Em face dessas 

questões é que se faz necessário entender como as habilidades interpessoais que 

integram o processo intersubjetivo se estabelecem, tornando-se essencial conhecer 

as singularidades dos processos de ensinar e aprender, abordando as questões 

relativas a estas habilidades. Igualmente relevante é reconhecer quais os espaços 

para se trabalhar no processo de ensino e aprendizagem, as quais as subjetividades 

presentes na formação em saúde. Esta subjetividade também é um aspecto 

determinante e implica não apenas em novas perspectivas de educação em saúde, 

mas novos modos da saúde produzir subjetividades por meio de práticas que 

estabeleçam valores, como cidadania e humanização; de modo que essa 

subjetividade remeta à processualidade intrínseca ao ensinar e aprender.  
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De acordo com Silva (1999), a capacidade de estar interagindo com o outro e o 

nível da troca que se é capaz de fazer com alguém dependem diretamente da 

disponibilidade e do conhecimento dos sujeitos; à medida que as motivações e 

emoções presentes em uma interação sustentam a empatia nas relações interpares, 

trazem à tona “a discussão do aprender como um processo que integra cognição-

afeto-cultura” (BATISTA, 2006, p. 40). Nesse sentido, a avaliação do trabalho 

docente pelo estudante é influenciada por relações de simpatia ou características 

pessoais dos docentes, e não por critérios de qualidade do ensino (CRUMBLEY; 

FLIEDNER, 2002). 

 

Dodds; Osmond; Eliot (2001) e Eva (2001) relatam que apesar da dinâmica do 

grupo tutorial garantir um tempo prolongado de convivência entre professores e 

estudantes, apenas isso não é suficiente para garantir uma avaliação efetiva, 

exigindo capacitação e treinamento dos envolvidos para julgar os desempenhos no 

processo de ensinar e aprender. 

 

Silva; Santos (2002) apontam que a ação educativa reproduz parte da dinâmica 

das relações sociais em que estão imersos interesses de toda ordem. Sociais, 

políticos, econômicos e culturais que precisam ser compreendidos e transformados 

pelos professores como força de modificação das relações de poder e na busca de 

uma revolução nos processos educacionais dentro da sala de aula. Ainda de acordo 

com estes autores, é de suma importância que o professor, por maior que seja sua 

capacidade, seu conhecimento, sua formação tenha consciência de que ele e os 

estudantes estão em locais e ângulos opostos: ele não deve se vangloriar desta 

hierarquia e, muito menos, de seu conhecimento. Entretanto, não é esta realidade 

que observamos no contexto educacional brasileiro, pois o professor, geralmente, é 

arrogante, inseguro, ansioso e acaba criando, o que os autores denominam de 

“clima de terror em sala de aula”.  

 

Tragtenberg (2001, p. 41), em seu artigo “Relações de poder na Escola”, indica 

que como a religião e o esporte, a educação pode se constituir em um instrumento 

do poder e, nessa medida, o professor é o instrumento da reprodução das 
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desigualdades sociais em nível escolar. Por vezes esse professor é visto como 

encarregado de uma ‘missão educativa’ por uns; como ‘tira’ e ‘cão de guarda’ da 

classe dominante por outros, ‘contestador e crítico’ por muitos. Por outro lado, em 

um estudo, Dannefer; Henson; Bierer (2005) identificaram que alguns discentes 

imaturos apresentaram tendência a fazer comentários inapropriados sobre os 

professores, determinando uma quebra nas relações interpessoais.  

 

Construir um espaço educativo mais humano e produtivo implica ressignificar 

nossas disposições sensíveis e nossa percepção nas interações comunicativas 

cotidianas, nas dinâmicas de aula, nos intercâmbios afetivos e nos exercícios de 

poder que se estabelecem na intimidade da convivência diária (LAURITI, 1999). 

Nesse sentido, o discente, em seu processo de formação, deve ser capacitado para 

praticar escuta ativa; ter empatia; utilizar uma linguagem acessível; aprimorar a 

comunicação não verbal; iniciar, manter e fechar a entrevista treinar a comunicação 

em vários contextos (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2006). 

 

3.6 ASPECTOS HISTÓRICOS DO CURSO MÉDICO DA UNIMONTES 
 

A Unimontes está situada na cidade de Montes Claros, no Norte de Minas 

Gerais. É a única Universidade do Norte e Noroeste do Estado que oferece ensino 

público. Compreende área de influência sobre um terço do território mineiro. Dispõe 

de 11,11 mil acadêmicos em 149 cursos, sendo 51 deles cursos regulares de 

graduação e os demais modulares de licenciaturas, sequenciais e de pós-graduação 

Lato Sensu e Stricto Sensu.  A Unimontes também possui uma escola técnica que 

oferece vários cursos profissionalizantes de nível médio.  Na área médica, oferece 

11 cursos de pós-graduação em residência médica e também 11 cursos de pós-

graduação stricto sensu, sendo quatro pós-graduações stricto sensu 

interinstitucionais (UNIMONTES, 2008/2009). 

 

A Universidade assume o desafio de construir um núcleo de ensino superior de 

excelência, com o objetivo de desenvolver a técnica, a ciência e as artes; habilitar os 

acadêmicos para exercício crítico e ético de suas atividades profissionais; incentivar 

a comunidade no desenvolvimento da pesquisa e da produção científica; irradiar e 
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polarizar o saber, a cultura, o lazer, o conhecimento regional; e atender à demanda 

da sociedade com serviços de suas competências, em especial os de saúde, 

educação e desenvolvimento socioeconômico (LEITE, 2002). 

 

A história da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) iniciou-se 

com a criação da Fundação Norte Mineiro de Ensino Superior (FUNM), pela Lei Nº 

2.615, de 24 de maio de 1962. Em 1963 foi criada a primeira unidade de ensino 

superior do Norte de Minas, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFIL) que, 

em 1964, começou os cursos de Geografia, História e Pedagogia e passa a integrar 

a FUNM. A partir de então são criados os cursos e as faculdades de: Direito 

(FADIR), Ciências Sociais, Filosofia e Matemática (FAFIL), Administração, Ciências 

Contábeis e Ciências Econômicas (FADEC); Educação Artística (FACEART); e, em 

1969, a Faculdade de Medicina (FAMED) (UNIMONTES, 2008). 

 

A movimentação da comunidade universitária e de outros setores organizados 

da sociedade em prol do ensino público e gratuito provocou a transformação da 

FUNM em Unimontes (Artigo 82, parágrafo 3° da Constituição Mineira de 21 de 

setembro de 1989), sendo reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação pelo 

Parecer nº 234, de 12 de abril de 1994, e pelo Ministério da Educação e Cultura por 

meio da Portaria nº. 1.116, de 21 de julho de 1994 (UNIMONTES, 2008). 

 

O Curso de Medicina da Unimontes iniciou seu funcionamento com currículo 

tradicional, com enfoque biologicista e mecanicista, sem quaisquer inovações de 

caráter filosófico, metodológico ou didático-pedagógico. Na década de 70 do século 

XX, ocorreu a primeira tentativa de mudança, acompanhando as propostas de 

medicina comunitária. No início da década de 1980 foi um período muito fértil de 

ideias e propostas de novas mudanças para o ensino médico da FAMED por meio 

da formação da Comissão Central de Currículos, constituída por professores e 

estudantes que se reuniram durante, aproximadamente, 2 anos para discutir e 

propor mudanças no ensino médico. Ao final,ocorreu a racionalização curricular, mas 

infelizmente não aconteceu nenhuma mudança de paradigma (UNIMONTES, 2008). 
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No início da década de 1990, com a criação da Unimontes e a doação estadual 

do Hospital Universitário Clemente Faria (HUCF) para a Universidade, surge nova 

tentativa de elaboração de um novo currículo racionalizado e com a introdução de 

disciplinas humanísticas, fundamentado nas mudanças que estavam ocorrendo no 

mundo e na nova legislação elaborada pelo Governo Federal, visando à melhoria no 

ensino no Brasil. Em 1997, a Unimontes, ciente da necessidade de mudanças para 

atender à estratégia do projeto estruturante da atenção básica, conforme os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), iniciou um processo de 

desenvolvimento de recursos humanos para o Programa Saúde da Família (PSF) 

em parceria com a Escola de Saúde de Minas Gerais (ESMIG) e a Universidade de 

Toronto (Canadá), por meio do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) e 

do Hospital Universitário Clemente de Farias (HUCF) (UNIMONTES, 2008). 

 

Com base em todo um processo de estudo, investigação e problematização da 

educação médica brasileira, políticas indutoras de mudanças foram sendo 

implementadas. Inicialmente, merece destaque o Programa de Incentivo a 

Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina (PROMED), em 2002, em parceria 

com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS); com o objetivo de estimular 

mudanças e promover avaliação dessas transformações. No âmbito desse 

Programa, a Unimontes foi contemplada com outras 19 escolas médicas brasileiras 

(UNIMONTES, 2008). 

 

Os anos de 2001 e 2002, foram marcados por um período de definição da 

mudança curricular que culminou, em 2002, com a elaboração, implantação e 

implementação do novo Projeto Político Pedagógico do Curso Médico da 

Universidade Estadual de Montes Claros. Esse novo Projeto tem como objetivo geral 

proporcionar aos discentes a qualificação profissional, habilitando-os para o 

exercício da medicina com formação humanista, com comprometimento ético e 

competência técnica e científica para atender às necessidades da sociedade, 

independente do tempo e lugar de atuação. Estes objetivos colocam o estudante 

como ator principal do processo de ensino e aprendizagem, que passa a ser 

dinâmico, estimulando o raciocínio crítico, a pesquisa, a reflexão, a análise, a 

decisão; tendo por base os pilares da educação contemporânea – aprender a 
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aprender, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver e a construir seu 

próprio conhecimento. Em suma, o modelo pedagógico adotado é integrado e 

integrador, apresentando a interdisciplinaridade e transdiciplinaridade com enfoque 

na aprendizagem, centrado no discente e orientado para a comunidade.  

 

Ainda em 2000, por meio da criação da Comissão de Ensino Médico (CEM), 

acompanha-se o novo currículo do Curso Médico da Unimontes que, com o novo 

PPP, adotou a metodologia do Aprendizado Baseado em Problemas (ABP).  

 

A mudança do currículo buscou adequar a formação dos discentes às 

demandas e necessidades legais e sociais, assim como melhorar a qualidade de 

ensino oferecido. O novo modelo curricular adotado para o Curso Médico da 

Unimontes está fundamentado nas Diretrizes Curriculares para o Curso de Medicina 

(BRASIL, 2001). 

 

Conforme Souza; Rangel (2003), para as escolas médicas brasileiras, o projeto 

CINAEM (Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação das Escolas Médicas), 

desenvolvido, entre 1990 e 2000, foi um dos fatores determinantes para as 

transformações que estas escolas vêm sofrendo, ao constatar que o crescimento 

cognitivo ao longo do curso médico estava ocorrendo de forma lenta e que o 

resultado final ficava aquém do desejado. 

 

No Curso Médico da Unimontes, a formação acadêmica acontece de modo 

dinâmico e articulado nas áreas de ensino e extensão. A pesquisa, até o momento, 

ainda é de pequena monta. 

 
3.7 A AVALIAÇÃO  
 

Em 1934, Ralph Tyler propõe a expressão avaliação educacional e, em 1949, 

define como papel da avaliação verificar se os objetivos educacionais propostos 

estão sendo alcançados pelo currículo e pelas práticas pedagógicas (TYLER, 1949). 
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Tyler (1949) explica que a avaliação visa a conhecer, o que o estudante já 

aprendeu e o que ainda não aprendeu, para que se providenciem os meios para 

alcançar os conhecimentos necessários. É preciso avaliar todo seu entorno: 

docentes, atividades pedagógicas e os cenários de aprendizagem, com o intuito de 

saber como está sendo desenvolvido o trabalho pedagógico, para fazer as devidas 

correções de rumo. 

 

Scriven (apud Souza, 1998) propõe a avaliação formativa, prestadora de 

informações para intervenção durante o desenvolvimento de um curso, e a avaliação 

somativa, voltada para à análise dos resultados finais. Para Stake (1967), a 

avaliação envolve a emissão de juízo de valor não só do especialista em avaliação, 

mas também de professores, pais, etc.  

 

Bloom; Hastings; Madaus (1975) declaram que a avaliação formativa visa a 

informar o professor e o estudante sobre o rendimento da aprendizagem no decorrer 

das atividades escolares e a localização das deficiências na organização do ensino, 

para possibilitar correção e recuperação. A avaliação formativa pretende determinar 

a posição do discente ao longo de uma unidade de ensino, no sentido de identificar 

dificuldades e de lhes dar solução.  

 

A avaliação formativa permite constatar se os objetivos pretendidos estão 

sendo atingidos, verificando a compatibilidade entre tais objetivos e os resultados 

efetivamente alcançados durante o desenvolvimento do processo ensino e 

aprendizagem. Representa o principal referencial para orientação, tanto para o 

estudo do estudante como para o trabalho do professor, sobretudo por meio de 

mecanismos de feedback, pelo qual o tutor detecta e identifica deficiências na forma 

de ensinar, possibilitando reformulações em seu trabalho didático, visando a 

aperfeiçoá-lo (DEPRESBITERIS, 1989).  

 

De acordo com Perrenoud (1992), a avaliação deve se caracterizar pelo 

compromisso em construir uma representação realista da aprendizagem, de suas 

condições, suas modalidades e seus mecanismos.   
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Haidt (1994) especifica três características do processo avaliativo: 1) funcional, 

porque se realiza em função dos objetivos prescritos; 2) orientador, porque indica os 

avanços e as dificuldades dos discentes, ajudando-os a progredir na aprendizagem; 

3) integral, abrangendo todas as dimensões do saber: cognitiva, afetiva e 

psicomotora.  

 

Logo, avaliar implica obtenção de informações por meio de aplicação de 

métodos específicos, que possam subsidiar a tomada de decisões que interessam 

tanto ao processo do aprendizado como ao educando (TRONCON, 1996). 

 

Em relação à seleção de técnicas, procedimentos ou instrumentos de 

avaliação, Batista; Silva (1998) recomendam que se devam considerar os objetivos 

do ensino e da aprendizagem, a natureza da área de estudo e o número de 

discentes. Quando a avaliação visa ao aprimoramento do processo de ensino, seu 

alvo deve ser a verificação dos efeitos do curso, ou seja, das mudanças que produz 

no discente. 

 

Perrenoud (1999) refere-se à avaliação como observação formativa, que pode 

ser instrumentada ou intuitiva, aprofundada ou superficial, longa ou curta, 

quantitativa ou qualitativa; o que importa é o compromisso em construir uma 

representação realista da aprendizagem, de suas condições, suas modalidades e 

seus mecanismos; determina individualização das aprendizagens, permite 

intervenções diferenciadas e respeito a progressões em ritmos próprios. A avaliação 

formativa depende da cooperação entre discente, docente e instituição e coloca à 

disposição dos tutores informações não só sobre as habilidades cognitivas, mas 

também das atitudes e aptidões, tanto do docente como do discente. 

 

Não há tomada de consciência que não influencie a ação. Para Hoffmann 

(2001) a avaliação é, primordialmente, reflexão, pensar sobre seus atos, avaliá-los, 

julgá-los interagindo com o mundo e outros seres, influindo e sofrendo influências 

pelo seu pensar e agir. No meio educacional, a avaliação é intencional e sistemática 

e os julgamentos realizados podem ter efeitos positivos ou negativos. Tem função 
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positiva quando utilizada para dar suporte ao processo de aprendizagem e negativa, 

quando a finalidade é premiar ou excluir.  

 

Outra definição que nos parece apropriada é a postulada por Haydt (2002) de 

que avaliar é atribuir um julgamento ou apreciação de alguma coisa ou de alguém 

com base em uma escala de valores. Assim, o ato de avaliar pode ser entendido 

formalmente, como um processo de comparação entre os dados de desempenho do 

aluno e os objetivos instrucionais previamente estabelecidos. Nesse sentido, 

entendemos que o processo de avaliar consiste em coletar e interpretar dados 

quantitativos e qualitativos de critérios previamente estabelecidos.  

 

Para Petraglia (2002), a compreensão da teia das relações existentes entre 

todas as coisas é fundamental, em que tudo se liga a tudo. Esta concepção implica 

construir uma nova cultura para a avaliação, como estratégia de realização de 

diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções que subsidiem as 

políticas de redimensionamento do processo educativo. 

 

Henderson; Johnson (2002) concluem que o uso de instrumentos individuais 

com critérios pré-definidos elimina a espontaneidade das avaliações, desconsidera a 

reflexão dos discentes sobre suas atitudes, valores e preferências pessoais 

essenciais para aumentar a consciência em relação ao quanto cada um difere ou se 

assemelha aos demais participantes do grupo a respeito da personalidade, história 

pessoal e familiar, raça e cultura. 

 

Não é possível compreender as tendências da educação superior sem 

conhecer as perspectivas e práticas da avaliação. Dias Sobrinho (2003) relata que 

há um intercâmbio entre avaliação, concepções de educação e reforma da educação 

superior. A avaliação cumpre um papel central nas políticas que objetivam modificar 

os sistemas de educação superior e tornar as instituições mais adequadas aos 

interesses e necessidades do setor de produção e do mundo do trabalho.  

 

Para Saippa-Oliveira; Koifman (2004, p, 153), a avaliação é um importante 

componente do processo de planejamento curricular e deve estar presente em todos 
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os momentos de seu desenvolvimento, não se restringindo apenas ao fornecimento 

de resultados finais.  

 

Para melhor incorporar esta análise, valendo-se da definição do Novo 

Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, buscamos o termo avaliação, entendido 

“como apreciação, análise, valor determinado pelo avaliador, não de caráter punitivo” 

(FERREIRA, 2004). 

 

Na adoção da avaliação como instrumento educativo, entendemos que esta 

deva incentivar a criticidade do discente e contribuir para o desenvolvimento 

equitário de suas múltiplas inteligências: inteligência intrapessoal (ao permitir que o 

discente, antes de dirigir-se ao docente, reflita sobre a interferência das emoções no 

processo de julgamento); inteligência interpessoal (ao permitir que o discente avalie 

sua forma de dirigir-se ao tutor); a perspectiva humana e ética da educação; a 

inteligência lógica (ao permitir que o discente elabore, reconstrua, fundamente, 

dialogue argumentos) (DEMO, 2005; CORREA, 2006). Assim, para que avaliar, o 

que avaliar e como avaliar, devam ser reflexões contínuas no cotidiano do educador, 

para que este não perca seu objetivo principal, o bom desempenho do discente. 

 

No entanto, além de polêmica, a avaliação é o ato crítico que nos subsidia para 

identificar como estamos vivenciando o processo de ensino e aprendizagem. Assim 

como a transformação da concepção sobre o processo de ensino e aprendizagem, 

autores contemporâneos em educação também apontam a avaliação, como o maior 

desafio do processo educacional (DIAS; HORIGUELA ;MARCHELLI, 2006).  

 

Hoffmann (2006) apresenta uma postura crítica frente à definição de critérios 

que, sob seu ponto de vista, é permeada por uma visão positivista da avaliação que 

define fórmulas padronizadas e homogêneas de julgamento sobre o objeto a ser 

avaliado. Isso determina um entrave à observação do professor sobre a 

singularidade do processo de aprendizagem do estudante (considerando o aprender 

com significado ampliado, referindo à construção e reconstrução do conhecimento, 

tanto quanto a aquisição de habilidades). 
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A avaliação manifesta-se como um ato dinâmico que qualifica e subsidia o 

reencaminhamento da ação, possibilitando consequências no sentido da construção 

dos significados que se deseja. Mudando os conteúdos e o tempo escolar, há que se 

modificar a avaliação, que passa a ser diagnóstica e formativa, com o objetivo de 

não só respeitar as diferenças socioculturais e de ritmos de aprendizagem dos 

educandos, como também de auxiliar o professor a identificar avanços e dificuldades 

no processo ensino e aprendizagem. Outra função da avaliação é a de, por si só, 

constituir-se em atividade de conhecimento e em ato de aprendizagem no momento 

da correção (LUCKESI, 2006).  

 

Dentro dessa perspectiva, recorremos a Silva (2006) e Hoffmann (2008), 

quando estes consideram que o professor tem como tarefa “encantar” os 

aprendentes, a fim de que estes tornem-se conscientes de seu papel como aprendiz, 

ao avaliarem os docentes quanto ao compromisso, responsabilidade, capacidade 

técnica, interesse pelas necessidades individuais de cada discente e pelo feedback 

fornecido. 

 

Hoffmann (2006) destaca que é este feedback que vai definir a diferença entre 

avaliar e pesquisar. Se na pesquisa tem-se por objetivo a coleta de informações e a 

análise e compreensão dos dados obtidos, ao adotar estes aspectos, a avaliação 

está predominantemente a serviço da ação educativa, colocando o conhecimento 

obtido, pela observação ou investigação, a serviço da melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem.  

 

De acordo com Zeferino; Domingues; Amaral (2007), a falta de feedback gera 

incertezas, amplifica o sentimento de inadequação e distancia o discente dos 

objetivos propostos para sua formação. O feedback deve ser encarado como 

“processo de ajuda para mudanças de comportamento”, pois quando este é “eficaz 

ajuda o individuo (ou grupo) a melhorar seu desempenho e assim alcançar seus 

objetivos”. (MOSCOVICI, 2005, p.54). 

 

Avaliar exige a definição de onde se quer chegar. No atual contexto 

educacional do ensino médico, o planejamento curricular deve ser permanente, 
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exige a participação coletiva e participativa, envolvendo novos atores, novos 

conteúdos, novas concepções e novas inter-relações. (UNIMONTES, 2008). Com 

base nesse entendimento de mudanças, a avaliação  desponta-se como um 

determinante por meio de seus resultados, pressupondo, assim, uma reflexão crítica 

da prática pedagógica e da função social da Universidade.  

 

Neste sentido, a avaliação do trabalho do tutor/docente realizada pelos 

discentes só é determinante para o processo de ensino e aprendizagem se inserida 

em um programa de avaliação institucional que pretende desenvolver o ambiente 

acadêmico, promovendo o engajamento docente e melhorando as possibilidades de 

aprendizagem dos discentes. (GOMES; BORGES, 2008). 

 

Aprendizagem e avaliação “andam de mãos dadas”, a avaliação sempre 

ajudando a aprendizagem. Quanto aos erros, é preciso entender que o 

conhecimento se constrói-se não por acumulação, mas, por construção, 

reconstrução e reestruturação dos saberes (MORENO, 2009). 

 

De acordo com Dias Sobrinho (2010), avaliar é tarefa das mais difíceis. Uma 

das principais dificuldades está nas concepções de avaliação e na concepção que 

os atores da avaliação têm desse processo.  

 

Com as inovações das propostas curriculares e das metodologias de ensino e 

aprendizagem e a necessidade de que os futuros profissionais adquiram novas 

competências, habilidades e atitudes, o processo de avaliação também ganha nova 

orientação, deixando as formas subjetivas para as formas sistematizadas, não 

centradas apenas nas avaliações cognitivas. Nesta nova modalidade, é preciso que 

os docentes profissionalizem-se, pois, somente dessa forma poderão ter uma visão 

renovada diante da educação, do processo de ensino e aprendizagem e, sobretudo, 

diante da avaliação. 
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3.8 A AVALIAÇÃO DO TUTOR/DOCENTE REALIZADA PELO DISCENTE 
 

A avaliação deve ter como finalidade fornecer informações sobre o processo 

pedagógico que permitam à instituição e sobretudo ao professor decidir sobre as 

intervenções necessárias para garantir a aprendizagem do estudante. (SOUZA apud 

SOUZA, 2004). Podemos entendê-la como oportunidade de melhoria e crescimento 

profissional também deve caracterizar-se como prática social geradora de múltiplos 

sentidos, (DIAS SOBRINHO, 2008), permitindo criar uma atmosfera, para que a 

comunidade acadêmica forme coletivamente uma consciência dos indicadores que 

estão contribuindo para a construção do presente e do futuro institucional e daqueles 

que não estão correspondendo ao pleno andamento das atividades. 

 

Desde o final da década de 1980, as políticas educacionais brasileiras vêm 

enfatizando a importância da avaliação institucional e incentivado a implementação 

de processos endógenos, conduzidos por equipes internas às instituições e 

processos exógenos, que se baseiam em mecanismos de avaliação externos à 

instituição (GOMES; BORGES, 2008). Uma das modalidades mais usuais e 

constantes dos processos avaliativos endógenos é a avaliação do docente pelo 

discente.  

 

A legislação é outro aspecto que confirma a importância da avaliação do 

docente pelo discente. De acordo com a Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 – do 

Ministério da Educação (MEC), a avaliação docente deve ser realizada em todas as 

instituições de ensino superior e tem por objetivo utilizar os dados coletados para 

identificar as condições de ensino oferecidas aos acadêmicos. 

 

Freire (2005) observa que o desenvolvimento de uma consciência crítica 

permite ao estudante transformar-se e transformar a realidade, à medida que, dentro 

de seu grupo, vai respondendo aos desafios que se apresentam, fazendo história 

por sua própria atividade criadora. Não é papel docente inibir ou moldar a ação 

criadora do aluno, mas, sim, facilitar esta ação. Como consequência, a avaliação 

surge para conhecer, mediar e motivar o discente e o tutor em suas atividades na 

sessão (DEMO, 2005; HOFFMANN, 2008). Além de estimular a autonomia, a 
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criticidade e a capacidade de reflexão do discente, entendemos ser fundamental ao 

tutor/docente a capacidade de reconstruir continuamente a própria atuação (DEMO, 

2005). Neste sentido, o autor defende que o professor precisa ser avaliado, para que 

lhe seja conferida oportunidade de repensar e reconstruir a própria atuação. 

 

Nesse contexto, percebemos que, além de favorável ao tutor/docente, o 

processo avaliativo docente é favorável ao discente e ao processo educacional 

como um todo, por oportunizar ao professor momentos de reflexão; permitir ao 

professor reformular suas estratégias; diagnosticar problemas didáticos; permitir a 

tomada de decisões com as turmas em andamento; permitir ao estudante expressar 

sua cidadania (HOFFMANN, 2006); propiciar ao estudante trabalhar suas múltiplas 

inteligências (intra/interpessoal e lógica). (CORRÊA, 2006); proporcionar ao 

estudante o desenvolvimento dos princípios éticos de relacionamento, bem como a 

argumentação lógica e o pensamento crítico (DEMO, 2005).  

 

No âmbito da Unimontes, uma das diretrizes do PPP do Curso de Medicina 

(UNIMONTES, 2008, p. 135) estabelece que “em todos os módulos os docentes 

serão avaliados quanto ao compromisso, responsabilidade, capacidade técnica, 

interesse pelas necessidades individuais de cada estudante e pelo feedback 

fornecido ao discente”.  

 

A dinâmica do grupo tutorial no Curso Médico permite que o discente 

desenvolva, além de conhecimentos teóricos, habilidades de comunicação e de 

relacionamento interpessoal, o ato avaliar sua própria participação e da participação 

dos outros integrantes do grupo; dessa forma, interagindo com a escola de modo a 

fornecer a retroalimentação sobre o currículo. Os discentes podem responder ao 

questionário de avaliação do docente nos laboratórios de informática do curso, que 

está disponibilizado em programa específico para o Curso de Medicina, na Intranet 

da Universidade. 

 

Na avaliação virtual a relação tutores-discentes é menos hierarquizada pelo 

fato dessa interação ser on-line e os símbolos socioculturais subjetivos não são tão 
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claros para demarcar a diferença entre professor e estudantes, como existe em uma 

sala de aula tradicional (DEMO, 2005). 

 

A avaliação virtual apresenta a possibilidade de diminuição do constrangimento 

existente na interação face a face, em especial quando temáticas delicadas estão 

envolvidas. De acordo com Dias Junior; Ferreira (2008), a redução deste 

constrangimento pode favorecer a maior participação dos indivíduos nesse tipo de 

dinâmica. Este constrangimento favorece o domínio do docente sobre o grupo e, 

consequentemente, a influência de sua opinião destes quanto à prática docente. 

 

De acordo com Demo (2005), o processo educacional beneficia-se com um 

instrumento que coíba o autoritarismo e o mau uso da avaliação, fazendo dela 

instrumento de cuidado com a aprendizagem do estudante e não um mecanismo de 

controle por meio do medo e/ou do poder. Na perspectiva de Freire (1997), isto pode 

ser entendido como uma aplicação do princípio de refletir sobre o fazer e fazer sobre 

o refletir, partindo-se da problematização do próprio fazer em um ciclo de reflexão e 

ação que permite que a prática docente de hoje seria uma melhor prática no futuro. 

 

Assim, o docente necessita mediar o processo avaliativo para proporcionar a 

construção do domínio do conhecimento pelo discente, que deve participar 

ativamente em uma ação intencional, deliberada e direcionada (MURRAY; SAVIN-

BADEN, 2000; ZABALA, 2000; ANASTASIOU; ALVES, 2006). Para tanto, cabe ao 

tutor/docente, na avaliação de seu trabalho, aprender com as críticas construtivas do 

discente, a fim de se aperfeiçoar como tutor, tornar-se a garantia do cuidado que 

cultiva em relação ao direito de aprender do discente. De acordo com Chaves; 

Baker; Fisher (2006) é papel desse profissional observar e estimular o discente a 

realizar a avaliação, validar essas avaliações e sugerir modificações nos 

comportamentos. 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 METODOLOGIA 
 

 

“A liberdade não tem qualquer valor se 
não inclui a liberdade de errar.”  

Mahatma Gandhi  
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 Na concepção de Minayo (2004) a metodologia é o caminho e o instrumental 

próprios de abordagem da realidade, uma vez que inclui as concepções teóricas de 

abordagem, o conjunto de técnicas que possibilita a apreensão da realidade e 

também, o potencial criativo do pesquisador. Trocar o caminho da pesquisa, optar 

pelo instrumento a ser utilizado, são desafios que se adaptam à natureza do 

fenômeno e às condições da obtenção da informação desejada. 
 
4.1 Objeto de estudo 

 

O novo currículo do Curso de Medicina da Unimontes iniciou-se em março de 

2002. Trata-se de curso semestral, totalizando doze períodos e disponibiliza duas 

entradas anuais, com 28 discentes por semestre. 

 

As atividades didático-pedagógicas dos sete primeiros períodos do curso são 

divididas em quatro módulos: Módulo de Conteúdo Específico; Módulo Eletivo; 

Habilidade e Atitudes; Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade 

(Anexo I). 

 

A avaliação do docente pelo discente ocorre no final do módulo de Conteúdo 

Específico, este realiza-se de maneira vertical e trabalha com temas específicos e 

tem duração de 5 a 7 semanas. É composto semanalmente por: 

 

- duas sessões de tutoria; 

 

- uma palestra ou mesa-redonda; 

 

- consultoria (dependendo da necessidade do estudante); 

 

- atividade prática nos laboratórios Morfofuncional e de Apoio (Anatomia, 

Bioquímica, Fisiopatologia, Microbiologia, Parasitologia, etc.). 

 

As Sessões de Tutoria são os encontros grupais que têm como objetivo a 

resolução de problemas de forma motivadora para o estudante, com ênfase na 
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realidade. O grupo tutorial é formado por cerca de seis a oito alunos, além do tutor, 

que são, na maior parte, docentes do sexo feminino com curso de especialização e 

mestrado. Antes da sessão tutorial, os discentes definem o coordenador e o relator 

da sessão. Compete ao discente coordenador: iniciar a atividade, deixando bem 

claro os objetivos do trabalho; manter sempre presente o objetivo da discussão, 

evitando que o grupo encaminhe-se para rumo diferente do fim proposto; obter 

participação de todos os membros, a fim de que todos contribuam para a resolução 

do problema, não se esquecendo também de seu desempenho, como membro 

sujeito às mesmas regras; não monopolizar o trabalho (seu papel não é ensinar aos 

participantes, mas levá-los a produzir os resultados visados); evitar atitudes 

emocionais agressivas que possam comprometer a coesão do grupo; não permitir 

que os trabalhos se paralisem-se, mas, tenham continuidade crescente (sempre com 

base no último pronunciamento, encadeando a discussão); coordenar a indicação do 

relator feita pelo grupo. Ao discente relator cabe: fazer anotações, expressando 

fielmente as conclusões do grupo; resumir e expressar as ideias por escrito; expor 

de forma clara, sucinta e fiel as conclusões do grupo responder questões com a 

cooperação de seu grupo (UNIMONTES, 2008). 

 

4.2 Aspectos Éticos 
 

Este projeto foi aprovado em 25 de março de 2008 pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Unimontes por meio do Parecer nº. 976/08 (Anexo II) e pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UNIFESP, no dia 30 de julho de 2010, pelo Parecer nº. 

0985/10 (Anexo III). Ainda em relação aos cuidados éticos, esclarecemos que foram 

omitidos os nomes dos tutores entrevistados com o objetivo de assegurar o 

anonimato e a confidencialidade das informações nas entrevistas individuais. Para 

tanto, os tutores participantes deste estudo foram codificados por meio de letras e 

números que permitiram manter a individualidade das informações sem, no entanto 

expor o informante. Exemplo: (T-1, 1ºP) - T = tutor; 1 = número da entrevista; 1ºP = 

período da tutoria. 
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Os docentes-tutores foram convidados a participar do estudo, recebendo uma 

carta-convite (Apêndice I) no primeiro contato e, em seguida, assinando ao Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo IV). 

 
4.3 Tipo de estudo 
 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório cuja coleta de dados foi 

realizada por meio de uma entrevista que incluiu questões de múltipla escolha e 

descritivas. Caracteriza-se por ser um estudo descritivo, ao considerarmos seu 

primeiro objetivo específico, “Analisar o modo pelo qual o docente recebe a 

avaliação realizada pelos discentes”. 

A escolha da metodologia, parcialmente qualitativa, baseia-se nos 

ensinamentos de Minayo (2008), que relata que a pesquisa qualitativa trabalha com 

o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.  Isso 

corresponde a um dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis, como no caso deste estudo, que analisa o modo 

pelo qual o docente recebe a avaliação realizada pelos discentes sobre seu 

desempenho no Curso de Medicina da Unimontes. 

 

4.4 Instrumento de coleta de dados 
 

Neste estudo foram dois os instrumentos de pesquisa utilizados: a) entrevista 

estruturada para os docentes; b) avaliações da Intranet sobre os tutores/docentes, 

realizadas pelos alunos. 

 

A entrevista estruturada foi usada, como instrumento de coleta dos dados com 

os docentes. O pré-teste foi realizado com três docentes de outros períodos que não 

faziam parte deste estudo e que atuavam como tutores, mostrou-se adequado, não 

necessitando de reformulação.  

 

As entrevistas foram estruturadas em duas partes, em uma primeira, 

encontram-se os dados relativos ao perfil do docente; na segunda parte, foram 

exploradas todas as demais questões, relacionadas ao tema avaliação.  
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As entrevistas (Apêndice II) foram gravadas em áudio e seu horário e local das 

mesmas foram marcados com antecedência, de acordo com a disponibilidade de 

ambas as partes. As entrevistas com os tutores/docentes foram realizadas na última 

quinzena do mês de junho de 2010, em razão da falta de disponibilidade de tempo 

dos tutores para participarem da pesquisa, logo após o término do módulo. 

 

As respostas às questões abertas foram, posteriormente, transcritas de modo 

integral, respeitando-se as pausas e outras expressões que puderam auxiliar a 

tradução da realidade. 

 

As entrevistas foram transcritas em sua íntegra, sempre com a anuência dos 

participantes, preservando a fidedignidade dos discursos, excluindo-se, porém, os 

vícios de linguagem ou expressões coloquiais que não eram necessárias à 

compreensão do texto. (BAUER; GASKELL, 2004). 

Para complementar a coleta de dados foi utilizada a análise documental das 

avaliações on-line realizadas pelos discentes ao final de cada módulo. 

 

4.5 Análise dos dados 
 

4.5.1 Os dados da Intranet 
 

Os dados disponíveis na Intranet foram agrupados em duas classificações: 

insatisfatórios (péssimo ou ruim) e satisfatórios (bom, muito bom ou excelente). Com 

baser nesse agrupamento, construíram-se tabelas unindo todos os dados relativos 

aos 11 tutores entrevistados. A ocorrência das porcentagens de classificação e 

como eram feitas foram analisadas. 

 

4.5.2 Os dados dos entrevistados 
 

A análise dos dados apresentou o perfil dos tutores e as seguintes categorias, 

correspondentes aos objetivos específicos desta pesquisa, como:  
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• Conhecer os principais aspectos que influenciaram estes entrevistados a 

se tornarem tutores. 

 

• Conhecer os principais aspectos da capacitação para a tutoria. 

 

• Conhecer a avaliação on-line realizada pelos discentes ao final de cada 

módulo. 

 

• Conhecer a concepção dos tutores quanto à avaliação. 

 

• Identificar a percepção dos tutores quanto à avaliação realizada pelo 

discente via Intranet.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 

“Você nunca sabe que resultados virão da 
sua ação. Mas se você não fizer nada, 
não existirão resultados.” 

Mahatma Gandhi
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5.1 Perfil dos tutores 
 

Dos onze tutores entrevistados, seis eram do 1º período e cinco do 7º, e 

houve predomínio do sexo feminino: cinco no 1º período e três no 7º. A média de 

idade no 1º período foi de 45,7 anos e de 36,4 no 7º. O tempo de formado na 

graduação variou entre 14 e 41 anos, tendo-se obtido a média de 22,5 anos no 1º 

período e de 11,8 anos no 7º período. 

 

Quanto ao regime de trabalho, um tutor/docente possua regime de 30 horas 

semanais e os demais docentes 40 horas semanais. Quanto ao curso de graduação 

realizado, dos seis entrevistados do 1º período, três eram graduados em Ciências 

Biológicas, dois em Farmácia e um em Nutrição. Todos os cinco sujeitos do 7º 

período eram formados em Medicina. 

 

Quanto aos cursos de especialização, Mestrado e Doutorado, os 

entrevistados foram, assim distribuídos conforme os dados da Tabela 1. 

 

Tabela 1. Titulação dos docentes  
 

Especialização Mestrado Doutorado 
Cardiologia                   01 Farmacologia            02 Ciências Biológicas    01 

Citologia                       01 Ciências da Saúde    01 Farmacologia              01 

Clínica Médica             01 Bioquímica                01  

Geriatria                       01 Farmacologia            02  

Patologia                      01   

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 

 

Comparando-se esse achado com os de Andrade (1992), verifica-se que a 

comunidade brasileira de docentes da área de saúde pública com idade superior a 

40 anos vem aumentando. Outro trabalho de Andrade et al. (2003), realizado com 

docentes de instituição acadêmica brasileira em saúde pública, apresentou média de 

idade de 51,9 anos, com forte concentração na faixa etária de 50 a 69 anos. 
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O predomínio dessas faixas de idade pode caracterizar um período de 

produtividade acadêmica. Para Meadows (1999), o fator idade somente é importante 

se atrelado ao período de vida profissional do docente em que a produtividade seja 

maior ou menor. Conforme o autor, o docente tende a produzir menos durante o 

período em que está se formando, passa por um período posterior de alta 

produtividade e depois por um de declínio, à medida que envelhece. O resultado 

obtido parece mostrar o contrário, os tutores/docentes entrevistados encontram-se 

na faixa etária entre 33 e 65 anos e em etapa bastante produtiva de conhecimento.   
 

Nos dois períodos investigados, observa-se que houve prevalência do regime 

de trabalho de 40 horas semanais, apenas um tutor possuía regime de 30 horas e 

nenhum deles dedicação exclusiva. 

 

De acordo com Morisini (2000), não há uma homogeneidade do perfil do 

professor universitário em relação ao número de horas de trabalho na instituição. No 

ensino público, via de regra, o professor não trabalha por hora-aula, como no 

privado, mas, tem, por exemplo, no caso do regime de 40 horas, um período de 

tempo dedicado a atividade em sala de aula, e a outra parte desta carga horária às 

atividades de pesquisa ou de extensão. 
 

De acordo com Garcia et al. (2007), a saúde apresenta-se como campo 

interdisciplinar com alta complexidade, pois requer conhecimentos e práticas de 

diferentes áreas: ambientais, clínicas, epidemiológicas, comportamentais, sociais e 

culturais. A presença de docentes com origem em outros campos disciplinares que 

não a medicina pode ser um fator de facilitação das relações interdisciplinares, 

ampliando as possibilidades de diálogo. 

 

Estas parecem fortalecidas com a especialização diferenciada, ainda que, 

neste tópico, observamos uma concentração nas especialidades médicas, quando 

no 7º período todos os cinco entrevistados eram graduados em medicina. A 

explicação é que no 7º período os conteúdos eram afins com a formação médica do 

discente, abrangendo os conteúdos específicos do curso. 
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De acordo com o INEP, o Conceito Referencial Mínimo de Qualidade para o 

Curso de Medicina é considerado bom quando, pelo menos, 60% dos docentes do 

curso têm titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, dentre 

estes, 50% devem ter doutorado. Os titulados devem ter, pelo menos, 4 anos de 

experiência acadêmica no ensino superior. 

No 1º período, os tutores/docentes que trabalham no ensino superior variam 

de 1 a 33 anos de trabalho, com uma média de 11,2 anos. Já no 7º período, o 

trabalho no ensino superior varia de 5 a 8 anos de formado, com uma média de 7 

anos de trabalho. 

 

Os tutores/docentes do 1º período apresentavam maior tempo de titulação, 

em média, 6,8 anos, e no 7º período, a média era de 5,8 anos da titulação.  

 

De acordo com Castro; Fleith (2008), a criatividade dos professores, com 

menos experiência em sala de aula ou com mais tempo de docência, pode interferir 

na forma como eles agem em relação aos discentes e executam suas atividades 

docentes. Este fenômeno pode estar relacionado à qualidade com que os docentes 

ministram suas aulas e as tornam mais interessantes aos discentes, facilitando o 

processo de ensino-aprendizagem e contribuindo para seu desenvolvimento integral. 

 

Todos os tutores do 7º período possuíam vínculo empregatício em outras 

instituições de saúde, como hospitais e clínicas; e que, no 1º período, quatro dos 

seis tutores possuíam vínculo empregatício com outras instituições. 

 

De acordo com Behrens (2000, p. 57), o magistério nas universidades é 

exercido por profissionais que se dedicam à docência em tempo integral e por 

profissionais que atuam no mercado de trabalho específico e dedicam-se ao 

magistério algumas horas por semana. O fato pode ser justificado porque, 

historicamente, a docência médica tem sido assumida como profissão genérica e 

não como ofício, por ser considerada socialmente uma "semiprofissão" (COSTA, 

2007), com características em que o predomínio do conhecimento 

objetivo/específico de disciplinas permite a seus profissionais “a capacidade de 

ensiná-lo". (IMBERNÓN, 2001, p. 13).  
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O tempo de tutoria dos docentes entrevistados revelou que o maior tempo de 

atuação em tutoria era de 10 anos e o menor de 1 ano, assim houve uma grande 

diferença entre o tempo de tutoria dos entrevistados nos 1º e 7º períodos. No 

entanto, na classificação entre satisfatório ou insatisfatório, notamos que esta 

diferença não interferiu nas avaliações, realizadas pelos discentes via Intranet, uma 

vez que os resultados obtidos foram semelhantes. 

 

De acordo com Tardif; Raymond (2000), os saberes ligados ao trabalho 

docente são temporais e são construídos e dominados progressivamente durante 

um período de aprendizagem. Essa dimensão temporal decorre do fato de que as 

situações de trabalho exigem dos trabalhadores conhecimentos, competências, 

aptidões e atitudes específicas que só podem ser adquiridas e dominadas por meio 

da prática. A prática profissional consiste em uma resolução instrumental de 

problemas baseada na aplicação de teorias e técnicas científicas construídas em 

outros campos (por exemplo, por meio da pesquisa, em laboratórios etc.). Tais 

situações exigem, ao contrário, que os trabalhadores desenvolvam, 

progressivamente, saberes oriundos do próprio processo de trabalho e nele 

baseados – saberes que exigem tempo, prática, experiência, hábito, vivência, etc. 

 

Em toda ocupação, o tempo surge como um fator importante para 

compreender os saberes dos trabalhadores, à medida que trabalhar remete a 

aprender a trabalhar, ou seja, a dominar progressivamente os saberes necessários à 

realização do trabalho.  De acordo com Tardif; Raymond (2000), os saberes dos 

professores são temporais, pois são utilizados e desenvolvem-se no âmbito de uma 

carreira, isto é, ao longo de um processo temporal de vida profissional de longa 

duração, no qual intervêm dimensões identitárias, de socialização profissional e 

também fases e mudanças.  
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5.1.1 Conhecimentos dos tutores/docentes quanto ao perfil do egresso, Projeto 
Político Pedagógico e Metodologias Ativas 

 
De acordo com os dados apresentados, aproximadamente, um terço dos 

tutores conhece pouco o perfil do egresso/profissional preconizado pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para os Cursos de Medicina.  

 

De acordo com Batista; Silva (1998), uma questão fundamental para que se 

consiga atingir os objetivos presentes no PPP é como "educar os educadores [...] 

trazendo para o debate o saber/fazer docente e o saber/fazer profissional". 

 

Na implantação das alterações curriculares, os professores do curso de 

medicina devem adaptar-se às alterações na estrutura curricular e à necessária 

visão integradora a ser introduzida no ensino. Abreu Neto et al. (2006) ressaltam a 

importância dos professores: por serem os responsáveis pela difusão do 

conhecimento e avaliação da aprendizagem, sua visão a respeito do profissional a 

ser formado é de suma relevância, pois, pelo convívio com os discentes e pela 

atuação como mediadores do conteúdo, os docentes representam fonte significativa 

para uma avaliação do processo ensino e aprendizagem. 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) é a base na qual se estrutura todo o 

curso de medicina, de acordo com seu contexto, origem, motivos e finalidade. 

Conforme os dados apresentados, um terço dos tutores/docentes afirmou possuir 

pouco conhecimento sobre o Projeto Político Pedagógico do Curso de Medicina da 

Unimontes, o que compromete seu envolvimento e contribuição com o processo de 

mudança. Inferimos que por situar-se no contexto de uma educação intencional 

escolarizada, essa porcentagem evidencia que não há uma compreensão por parte 

dos tutores sobre a importância do Projeto Político Pedagógico no contexto do 

curso. 

 

Estes dados vão ao encontro dos identificados por Moré; Gordan (2004); 

Abreu Neto et al. (2006), em que a maioria dos docentes entrevistados nesses 

estudos declarou necessitar "de mais informação/reforço ou treinamento completo 

sobre a proposta curricular do curso. 
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Os ideais intrínsecos ao Projeto Político-Pedagógico proporcionam um 

trabalho coletivo, participativo e democrático nas tomadas de decisões. 

 

O novo modelo curricular adotado para o Curso Médico da Unimontes está 

embasado nas Diretrizes Curriculares para o Curso de Medicina (BRASIL, 2001).  

 

Os dados revelaram que cerca de um terço dos tutores entrevistados não 

tinha informações sobre as metodologias ativas antes de ingressarem no Curso 

Médico. Em 2000, foi criada a CEM - Comissão de Educação Médica – cujos 

membros participaram de congressos, aprofundaram seus estudos em educação 

médica e realizavam de capacitações com especialistas em metodologias ativas de 

ensino e aprendizagem. A CEM promoveu oficinas de capacitação docente e 

discente, abordando metodologias ativas. Após a promoção de fóruns, apresentação 

e discussão da proposta nos departamentos do Curso Médico com a intenção de 

mobilizar e conscientizar a academia, decidiu-se pela implantação da metodologia 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), no curso de Medicina da Unimontes, 

em 2002. 

 

A Aprendizagem Baseada em Problemas exemplifica esse tipo de 

metodologia ativa, como “uma forma de aprendizagem colaborativa, na qual uma 

construção ativa de conhecimento, mais do que simplesmente um processo, é o foco 

das atividades”, e  “uma forma de aprendizagem contextual, porque princípios, ideias 

e mecanismos não são estudados no abstrato, mas no contexto de uma situação 

concreta, que pode ser reconhecida como relevante e interessante” (SCHMIDT, 

2001, p.87). 

 

De acordo com o PPP do Curso de Medicina (UNIMONTES, 2008), a escolha 

do método de ensino é importante, porém pressupõe o comprometimento dos atores 

do processo de ensino e aprendizagem (docentes e discentes) com um tipo de 

educação que colabore com a libertação e emancipação do homem, pela sua 

conscientização para a construção de uma sociedade mais digna e justa. Esta deve 

coincidir com a visão de educação do tutor/docente, para que ele possa agir 

coerentemente. 
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5.2 QUESTÕES ABERTAS 
 
 A análise das questões abertas deu origem a cinco categorias predefinidas, 

sendo elas:  

 

• aspectos que influenciaram a se tornar tutor; 

 

• capacitação para tutorias; 

 

• conhecer a avaliação on-line elaborada pelos discentes ao final de cada 

módulo; 

 

• concepção dos tutores quanto à avaliação; e 

  

• percepção dos tutores quanto à avaliação realizada pelos discentes via 

Intranet.  

 
5.2.1 Aspectos que influenciaram a se tornar tutor 
 

A educação concretiza-se pelo diálogo e objetiva mudanças com base na 

reflexão sobre a realidade. Nesse sentido, o discente é ativo, observador e 

indagador de suas opiniões e percepções. Dessa forma, a educação é concebida 

como um instrumento fundamental e essencial para a formação da consciência 

crítica e da capacitação específica dos indivíduos de uma dada sociedade. Apoiado 

nessa compreensão e na análise do atual contexto do ensino médico, torna-se 

necessário que os tutores sejam preparados para vivenciar atividades como 

docentes.  

Ao empregar alguns questionamentos, buscamos identificar elementos que, 

conforme a professora Regina de Jesus (2000, p. 28), representam “fios que se 

entrelaçam na construção da identidade docente”.  

 

Quanto à categoria dos aspectos que influenciaram os sujeitos a serem 

tutores, obtivemos os seguintes resultados: parte dos entrevistados, foi convidada 
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por exercer função de médico em outras instituições na mesma cidade; outros, foram 

convidados levando em conta a afinidade familiar e influência com pessoas 

pertencentes à gestão do curso médico. 

 

Pelas falas, notamos tais afirmações: 
 
[...] quando retornei a Montes Claros, fui convidada pra lecionar na 

Unimontes. (T-2, 7ºP) 

 
Eu fui convidada. (T-9, 1ºP) 

 

Outro aspecto influenciável foi a necessidade do curso médico de 

profissionais para atuarem, como tutores. Na análise das falas, notamos a 

oportunidade profissional e a necessidade de tutores para o curso médico, 

resultantes da mudança curricular adotada. Observamos que não há indicação de 

acesso à docência por meio do processo seletivo, mas, por convite. 

 
Foi a necessidade do curso de medicina da Unimontes em contratar 

tutores. Assim, fui convidado a ser um tutor. (T-4, 7ºP) 

 

Primeiramente foi a necessidade de tutor no primeiro período, como 

já possuía certo conhecimento na área em que atuo, módulo 

metabolismo, fui convidada pelo chefe do departamento na época. 

(T-7, 1ºP) 

 

Muitos profissionais adotam a carreira docente apoiados em diferentes 

histórias construídas em distintos cenários sociais e institucionais. Esses tutores 

chegaram à docência sem terem sido preparados para ela. No início de sua 

atividade como docente, não é solicitada uma formação específica para o magistério, 

é um especialista e seu bom desempenho profissional como médico permite-lhe 

assumir as atividades como tutor. É importante lembrar que Batista; Silva (1998) 

referem que o curso de graduação e especialização desse médico, apesar de longo 

e em período integral, não tem o objetivo de formá-lo professor.  
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Masetto (2003); Tamosauskas (2003) corroboram e apontam que as 

Instituições de Ensino Superior do Brasil, desde sua criação, têm como característica 

comum a nomeação, como professores, profissionais bem-sucedidos em seu campo 

de atuação profissional, indicação pautada na concepção de que o fato de ser um 

bom profissional faria dele um bom professor, “quem sabe, automaticamente, sabe 

ensinar”.  

 

Esses fatores diminuem as chances de consolidar as alterações curriculares 

abrangentes propostas para o curso de Medicina, sobretudo quando o tutor é um 

professor-médico, pois, conforme segundo Batista e Batista (2004), há a 

preocupação que estes tendam a considerar as tarefas de ensino menos 

importantes que sua prática médico-assistencial ou que suas atividades de pesquisa. 

 

Continuando a análise das respostas, notamos que alguns entrevistados 

relataram prévio interesse pela metodologia do ABP, levando-os a se tornarem 

tutores. 

 
O que mais me incentivou a tornar-me tutora foi o trabalho em 

equipe. Quando fiquei conhecendo o funcionamento do grupo 

tutorial, isso me estimulou. Sem contar que quando eu fiz parte da 

instituição, em 2002, estavam implementando a 1ª turma de PBL e 

eles estavam precisando de uma tutora (T-5, 1ºP) 

 

O Curso Médico da Unimontes, ao adotar um currículo baseado na 

metodologia de aprendizagem ABP, permitiu ao professor vivenciar a passagem de 

uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do ser humano, tendo 

com princípios norteadores interdisciplinaridade, integração básico-clínica, 

individualidade, autonomia, baseada na realidade e prática, desde os primeiros anos 

da formação (LANE, 1984).  

 

Esta nova perspectiva de práxis, conforme Ruiz-Moreno et al. (2004), torna a 

docência mais instigante. Sendo diferente dos modelos tradicionais, essa 

metodologia, que se estrutura por meio de grupos menores de discentes, facilita a 
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orientação dos docentes na discussão, com base nas diferentes perspectivas, 

estimulando a recuperação dos conhecimentos prévios dos estudantes, a troca 

espontânea de ideias e a formulação dos objetivos de aprendizagem. Essa conduta 

apresenta-se como uma estratégia facilitadora do processo de ensino e 

aprendizagem, tanto do ponto de vista do tutor/docente como do discente.  

 

Nesse novo cenário, destaca-se a atuação docente, que se vê frente à 

necessidade de discutir coletivamente sua ação, a integração dos conteúdos, a 

metodologia, as avaliações e os objetivos de estudo, com o propósito de questionar 

a melhor forma do estudante apreender cada conteúdo, seja ele cognitivo, 

procedimental ou atitudinal (BATISTA; BATISTA, 2004; GRIGOLI; TEIXEIRA; 

GOMES, 2008 

 

Um docente aponta outros motivos para a escolha da docência no curso 

médico. 

 

Os motivos foram manter o contato com a vida acadêmica, continuar 

estudando, ter contato com os estudantes e talvez desenvolver 

trabalhos em relação ensino e pesquisa. (T-8, 7ºP) 

 

Ao considerar a fala em torno das características do tutor/docente, 

observamos uma postura crítica e autocentrada que sugere interesse pela 

capacitação e aprimoramento. Os anseios desse docente enquadram-se nas três 

dimensões que, conforme Zabala (2000) existem na definição do papel do docente 

de ensino superior: 1) dimensão profissional: elementos que definem a profissão, 

como a construção da identidade, os dilemas do exercício profissional e as 

necessidades de formação inicial e permanente; 2) dimensão pessoal: tipo de 

envolvimento e de compromisso pessoal, ciclos de vida dos docentes, situações e 

problemas pessoais que acompanham o exercício profissional, fontes de satisfação 

e insatisfação no trabalho; 3) dimensão administrativa: condições contratuais, 

sistemas de seleção e promoção, incentivos e obrigações vinculadas à atuação 

profissional. 
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Como constatado, não houve processo seletivo para entrada na Universidade. 

Os docentes foram introduzidos nas tutorias de um modo não sistematizado, 

algumas vezes de forma casual, levando em conta a bagagem profissional, o 

histórico ou a experiência com a metodologia proposta para o curso médico da 

Unimontes. 

 
5.2.2 Capacitação para tutorias 
 

Nesse panorama de rápidas transformações da sociedade e do 

conhecimento, a educação vem se modificado e sendo concebida, conforme 

diferentes vertentes que privilegiam, tanto as dimensões humana como a técnica, a 

emocional, a sociopolítica e a cultural, levando-nos a recolocar e a repensar a 

problemática da educação e da capacitação docente. O tutor insere-se, 

intrinsecamente, no cerne do processo educacional e para tanto deve ter um preparo 

adequado, isto é, competência profissional, para isso, sendo imprescindível que o 

educador aprenda a ser educador (PERRENOUD, 2000). De acordo com Lima; 

Komatsu; Padilha (2003), só haverá transformação curricular se houver mudança da 

prática educacional.  

 

A metodologia ABP, centrada nos acadêmicos, exige para seu efetivo 

sucesso que os docentes tenham conhecimento da metodologia, compreendam 

esse processo de ensino e aprendizagem e ajam, de acordo com seus princípios. 

Nesta perspectiva, o esforço de capacitação docente torna-se essencial para 

alavancar mudanças e desenvolver permanentemente o currículo.  

 

No cenário desta pesquisa, buscamos identificar se houve capacitação dos 

docentes para ministrar as tutorias. Para tanto, foram analisadas as falas dos tutores 

entrevistados que abordaram o item em questão, aqui reproduzidas para ilustrarem 

essa preparação.  

 

Alguns relataram que houve capacitação oferecida pela instituição por meio 

da consultoria prestada por profissionais de outra instituição, dentre elas, a oferecida 

por profissionais da Faculdade de Medicina de Marília. 
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A capacitação ocorreu no início do processo de implantação do novo currículo 

do Curso Médico, em 2001. No entanto, nem todos os tutores do atual quadro 

docente participaram dessa atividade, tendo sido oferecida uma capacitação por 

meio, apenas, de cotutoria, caracterizada por treinamento em serviço. Neste tipo de 

capacitação, o docente em treinamento assiste às sessões tutoriais por dois meses 

e depois é considerado apto a tornar-se tutor.   

 
Sim. Eu fiz e gostei muito! Achei que foi muito esclarecedora, porque 

podemos vivenciar na prática como funcionaria o método antes de 

poder entrar numa sala e se tornar um tutor. Aliás, especificamente 

no meu caso, tive oportunidade de exercer o papel de uma cotutora 

antes de atuar como tutora. Isso me proporcionou mais segurança 

pra assumir uma tutoria, tornando-se muito mais fácil. (T.3, 1º P.) 

 

A docência é uma profissão que se constrói cotidianamente. Os saberes – da 

formação, do currículo, da disciplina de ensino, da experiência – são mobilizados e 

construídos na ação (TARDIF; LESGARDI; LAHAYA, 1993). Neste sentido, o 

processo de capacitação por meio de cotutoria remete ao conceito de "aprender 

fazendo" do filósofo americano John Dewey, que propunha uma aprendizagem ativa. 

Entendemos que, em sala de aula, o professor-aprendente pode prever esquemas 

de relações entre uma ação educativa e os objetivos pretendidos; situações que 

estão além dos referenciais teóricos e técnicos. A pergunta que permanece é: 

Apenas a observação de uma tutoria seria suficiente para a formação de um tutor? 

 

Devemos destacar que, como dito anteriormente, a Comissão de Educação 

Médica (CEM) trabalha junto ao Colegiado do Curso Médico, na gestão do curso, 

como órgão assessor da coordenação, em todas as discussões, resolução de 

problemas, encaminhamentos, capacitações docentes, oficinas de treinamento, 

congressos, cursos e várias atividades referentes ao Curso Médico. Também 

desenvolve ações de operacionalização de convênios com cursos com metodologias 

semelhantes, fazendo intercâmbio, plano de educação permanente, troca de 

experiências, atividades e mecanismos da avaliação, capacitação em construção de 
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módulos, problemas e questões de teste cognitivo, orientação no uso dos cenários 

de prática (UNIMONTES, 2008). 

 

No mencionado contexto, tornou-se necessária a preparação dos tutores para 

vivenciar atividades, como docentes no Curso Médico. O fato motivou a realização 

do curso de Especialização em Ensino em Saúde e também, em 2007, a inserção de 

11 docentes no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde do Centro de 

Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde da Universidade Federal de São 

Paulo (CEDESS/UNIFESP), modalidade mestrado acadêmico. 

 

Alguns tutores, apesar da Instituição promover a capacitação, não a 

realizaram, indicando que embora a Universidade promova a capacitação e 

possibilite o mestrado a alguns de seus professores, não abarcaram a ideia como 

um todo, a ponto de alguns docentes, apenas por possuírem experiência na 

observação das sessões tutoriais, foram automaticamente transformados em tutores. 

 
Olha, eu não diria que foi uma capacitação, o que houve foi a 

observação de tutorias de outros professores, atuando como um 

coautor. (T.5, 1º P.) 

 

Consideramos que a capacitação desses docentes deve basear-se em ma 

concepção de educação que conjugue aspectos formais (técnicos) e políticos, 

entendendo que esta não possa estar somente comprometida com os interesses 

mercadológicos. Sobretudo, é necessário comprometer-se com a capacidade de o 

indivíduo conhecer e intervir para o aprimoramento da realidade (DEMO, 2005). Para 

conhecer e intervir, é fundamental questionar, argumentar, pesquisar, re/construir e 

elaborar a realidade a todo o momento com autonomia. Neste sentido, o processo 

educacional é bastante complexo e, consequentemente, qualquer avaliação a ser 

feita sobre ele também o é e exige de seus atores a fundamentação teórica e 

metodológica necessária para seu exercício. 
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5.2.3 Conhecer a avaliação on-line elaborada pelos discentes ao final de cada 
módulo 

 

O ambiente virtual mostra-se como território neutro ou zona de escape para o 

discente, quando do processo de avaliação do docente e do exercício de sua 

criticidade sobre o processo de aprendizagem em que está inserido. Com isso, para 

os docentes, a avaliação na Intranet permite ao discente maior liberdade e 

autonomia para avaliar o tutor.  

 

A avaliação virtual apresenta a possibilidade de diminuição do 

constrangimento existente na interação face a face, em especial quando temáticas 

delicadas estão envolvidas. De acordo com Dias Junior e Ferreira (2008), a redução 

deste constrangimento pode favorecer a maior participação dos indivíduos nesse 

tipo de dinâmica. Entendemos que o constrangimento favorece o domínio do 

docente sobre o grupo e, consequentemente, a influência de sua opinião destes 

quanto à prática docente. 

 

Outro aspecto importante é a confidencialidade. Na análise das falas, 

percebemos que os docentes frisam e julgam importante tal aspecto, pois assim os 

discentes sentem-se mais livres para fazerem as críticas que julgarem necessárias.  

 
... na internet não, eu acho que eles ficam assim, bem mais livres de 

poder colocar. Até porque é confidencial. Eles, não necessariamente, 

precisam colocar quem são. (T.3, 1º P.) 

 
Eu acho que isso deve realmente ser feito dessa maneira, pra 

eventualmente proteger o estudante da imaturidade de alguns 

professores. No sentido de que o estudante se sentiria mais à 

vontade pra fazer uma crítica. (T.10, 7º P.) 

 

Pelas falas, entendemos que na avaliação virtual a relação tutores-discentes 

é menos hierarquizada pelo fato desta interação ser on-line, sem contato face a 

face, nos quais os símbolos socioculturais subjetivos não são tão claros para 
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demarcar a diferença entre professor e estudantes, como existe na sala de aula 

tradicional (DEMO, 2005). 

 

Esta avaliação deve ser estimulada pelo docente, pois seus benefícios podem 

contribuir para minimização de eventuais constrangimentos, bem como um trabalho 

individual do pensamento crítico, argumentação (DEMO, 2005), inteligência 

interpessoal e intrapessoal (CÔRREA, 2006).  

 

De acordo com Demo (2005), beneficia-se o processo educacional com um 

instrumento que coíba o autoritarismo e o mau uso da avaliação, fazendo-se dela 

instrumento de cuidado com a aprendizagem do estudante e não um mecanismo de 

controle por meio do medo e do poder. Na perspectiva de Freire (1997), isto pode 

ser entendido como uma aplicação do princípio de refletir sobre o fazer e fazer sobre 

o refletir, partindo-se da problematização do próprio fazer em um ciclo de reflexão e 

ação que permite que a prática docente de hoje seja uma melhor prática no futuro. 

 

A legislação é um aspecto inerente à avaliação do docente pelo discente. De 

acordo com a Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 – do Ministério da Educação 

(MEC), a avaliação docente deve ser realizada em todas as instituições de ensino 

superior e tem por objetivo utilizar os dados coletados para identificar as condições 

de ensino oferecidas aos acadêmicos (BRASIL, 2004). 

 

Alguns docentes entrevistados reconhecem a assertividade na escolha do 

instrumento e dos critérios de avaliação da sua prática. 

 
Eu acho que os critérios que foram colocados lá, são critérios muito 

bem elaborados. Eu acho que eles são satisfatórios. Eles avaliam 

pontualidade, assiduidade, domínio de conteúdo. Se o tutor está 

atento às dificuldades dos estudantes. Se ele consegue fazer com 

que, tanto a questão do biopsicossocial, quanto do biológico seja 

atendida. [...]o que está lá acho que já dá pra refletir, serve como um 

feedback pra mim, para melhorar. (T.3, 1º P.) 
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No entanto, um docente, descreve que a avaliação adotada não é ampla.  

 

Eu acho que ela é muito engessada. Tem coisas que você gostaria 

de avaliar que não estão lá (T.11, 1º P.) 

 

Este registro revela os dogmas ainda presentes na avaliação. Outra fala 

docente também aponta que a avaliação ainda possui erros na forma de 

mensuração das informações. 

 

Eu acho que todos os pontos dela são importantes, o que eu acho é 

que têm algumas coisas que não deveriam ser quantificadas como 

falei, sabe essa questão de fazer análise crítica (T.4, 7º P.) 

 

Para Petraglia (2002), é fundamental a compreensão da teia de relações 

existentes entre todas as coisas, em que tudo se liga a tudo. Esta concepção implica 

construir uma nova cultura para a avaliação, como estratégia de realização de 

diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções que subsidiem as 

políticas de redimensionamento do processo educativo. 

 

Haidt (1994) especifica três características do processo avaliativo: 1) 

funcional, porque se realiza em função dos objetivos prescritos; 2) orientador, porque 

indica os avanços e dificuldades dos discentes, ajudando-os a progredir na 

aprendizagem; 3) integral, abrangendo todas as dimensões do saber: cognitiva, 

afetiva e psicomotora.  

 

Com base na falta dos sujeitos, urge que esta avaliação tenha um sistema 

efetivo e não engessado, que permita o reordenamento na execução das ações de 

ensino e as redimensione de forma a contemplar as necessidades dos discentes, 

possibilitando ajustes e racionalidade no uso dos recursos. E que, por fim, seja uma 

avaliação ampla e abrangente, não só do processo de ensino e aprendizagem, mas 

também do contexto em que este é realizado. 
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No Curso Médico da Unimontes, os discentes podem responder ao 

questionário de avaliação do tutor/docente nos laboratórios de informática do curso. 

A avaliação é feita com perguntas norteadoras para subsidiar o processo avaliativo 

do discente. 

 

O programa não fornece relatório da quantidade de acadêmicos que realizou 

as avaliações na Intranet.  No entanto, o programador do sistema forneceu o 

instrumento de avaliação utilizado, e por meio dos dados internos de programação, 

foi possível identificar o número de alunos que avaliou cada tutor, conforme os 

dados da Tabela 2. 

 
Tabela 2.  Número de acadêmicos que avaliaram os tutores 
 

Tutores Número de acadêmicos  
Tutor 1 8 

Tutor 2 3 

Tutor 3 8 

Tutor 4 7 

Tutor 5 8 

Tutor 6 5 

Tutor 7  8 

Tutor 8 8 

Tutor 9 6 

Tutor 10 7 

Tutor 11 6 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 

 
As dezoito categorias que compuseram o instrumento de avaliação são 

apresentadas nos dados das Tabelas a seguir, e suas respectivas porcentagens 

avaliadas pelos discentes, do 1º e 7º períodos, via Intranet, conforme as Tabelas 2 a 

20. 
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Tabela 3. Capacidade de criticar com objetividade 
 
Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 

Tutor 1 12,5 87,5 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 14,3 82,7 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 0,0 100,0 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 

 
 
Tabela 4 Capacidade de estimular o raciocínio dos estudantes 
 
Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 

Tutor 1 0,0 100,0 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 0,0 100,0 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 0,0 100,0 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 

 



78 
Resultados e Discussão 
 

 
 

Tabela 5. Facilitador do relacionamento interpessoal no grupo 
 
Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 

Tutor 1 0,0 100,0 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 14,29 85,7 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 12,5 87,5 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 
 
 
Tabela 6. Capacidade de receber críticas 
 
Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 

Tutor 1 0,0 100,0 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 14,29 85,7 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 0,0 100,0 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 
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Tabela 7. Capacidade de integrar disciplinas 
 
Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 

Tutor 1 0,0 100,0 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 0,0 100,0 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 0,0 100,0 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 
 
 
Tabela 8. Assiduidade 
 
Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 

Tutor 1 0,0 100,0 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 0,0 100,0 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 0,0 100,0 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 
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Tabela 9. Conhecimento dos objetivos do módulo 
 
Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 

Tutor 1 25,0 75,0 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 0,0 100,0 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 0,0 100,0 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 
 
 
Tabela 10. Iniciativa para corrigir as suas dificuldades pessoais 
  
Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 

Tutor 1 0,0 100,0 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 14,29 85,72 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 0,0 100,0 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 
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Tabela 11. Desempenho geral 
 
Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 

Tutor 1 0,0 100,0 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 0,0 100,0 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 0,0 100,0 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 
 
 
Tabela 12. Capacidade de estimular o interesse pelo conteúdo do módulo 
 

Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 
Tutor 1 25,0 75,0 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 0,0 100,0 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 0,0 100,0 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 
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Tabela 13. Incentivo do uso de recursos (materiais de referência, internet, 
periódicos, uso de recursos audiovisuais, serviços de saúde, comunidade e outros) 
 

Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 
Tutor 1 12,5 87,5 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 28,7 71,3 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 20,0 80,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 0,0 100,0 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 
 
 
Tabela 14. Estímulo à participação ativa de todos os estudantes no grupo tutorial 
 

Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 
Tutor 1 0,0 100,0 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 0,0 100,0 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 12,5 87,5 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 
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Tabela 15. Avaliação permanente e individualizada, acompanhando e informando o 
desempenho do estudante 
 

Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 
Tutor 1 12,5 87,5 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 28,7 71,3 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 12,5 87,5 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 

 
 
Tabela 16. Interesse e preocupação com as necessidades individuais dos 
estudantes 
 

Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 
Tutor 1 0,0 100,0 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 12,5 87,5 

Tutor 4 28,7 71,3 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 12,5 87,5 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 
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Tabela 17. Capacidade de integrar as dimensões biopsicossociais e éticas 
 

Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 
Tutor 1 12,5 87,5 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 0,0 100,0 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 0,0 100,0 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 

 
 
Tabela 18. Capacidade de auxiliar os estudantes e atingir os objetivos do módulo 
 

Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 
Tutor 1 12,5 87,5 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 0,0 100,0 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 0,0 100,0 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 
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Tabela 19. Desembaraço e segurança nas discussões dos grupos tutoriais 
 

Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 
Tutor 1 12,5 87,5 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 14,29 85,71 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 0,0 100,0 

Tutor 9 0,0 100,0 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 

 
 
Tabela 20. Pontualidade 
 

Tutores Insuficiente (%) Satisfatório (%) 
Tutor 1 0,0 100,0 

Tutor 2 0,0 100,0 

Tutor 3 0,0 100,0 

Tutor 4 0,0 100,0 

Tutor 5 0,0 100,0 

Tutor 6 0,0 100,0 

Tutor 7  0,0 100,0 

Tutor 8 12,5 87,5 

Tutor 9 16,57 83,4 

Tutor 10 0,0 100,0 

Tutor 11 0,0 100,0 

Fonte: Sistema Intranet, 2009. 
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Analisando os dados quantitativos apresentados nas Tabelas, notamos certa 

repetição nas porcentagens na divisão satisfatória. Tal repetição indica que as 

avaliações on-line realizadas pelos discentes podem não estar sendo feitas com a 

devida importância para a manutenção e melhoria do curso médico.  
 

Na luta pelo direito à educação de qualidade, a avaliação é um meio para o 

estudante firmar-se como cidadão crítico e em formação para a vida, além de uma 

forma de busca da conjugação formal e política da educação. A avaliação é um 

incentivo à participação crítica na tomada de decisões, diante de uma realidade 

desafiadora e problematizadora, na perspectiva que cerca o estudante (HOFFMAN 

2006; FREIRE, 2005).   

 

Entretanto, entendemos ser necessário superar o mau uso da avaliação, 

buscando-se os benefícios que esta poderá proporcionar ao processo educacional 

como um todo. Além dos benefícios que a avaliação poderá trazer ao tutor/docente e 

ao processo, o estudante também poderá ser beneficiado, tanto no que concerne à 

luta pelo direito a uma educação de qualidade como pela possibilidade da avaliação 

ser utilizada, como instrumento educativo, como aponta a fala a seguir: 

 
O importante mesmo é estar fazendo mais capacitação com esses 

estudantes. Mostrar a importância que a avaliação possui e mostrar 

que quando ele avalia o tutor, é para o crescimento do grupo, o 

crescimento da instituição do profissional médico que será formado. 

E que o objetivo dessa avaliação não é vincular a nota de tutor com o 

discente no final. (T.5, 1º P.) 

 

Ela existe, ela está lá! É um excelente instrumento de avaliação. Eu 

acho que a gestão tem isso como poder para melhorar a qualificação 

dos tutores. Devemos começar a mostrar para os estudantes o tanto 

que é importante essa avaliação. (T.2, 7º P.) 

 

Os tutores reconhecem que o instrumento avaliativo tem sido útil para avaliar 

e promover retroalimentação, permitindo o desenvolvimento também em seu 
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trabalho. Mas o que mais se faz necessário, conforme esse tutor, é a capacitação do 

discente para o processo de avaliação do docente.  

 

Valle et al. (1999); Dannefer; Henson; Bierrer (2005) observam que alguns 

discentes imaturos podem fazer comentários inapropriados, sendo essencial cultivar 

uma atmosfera de confiança e confidencialidade e também como sugerem 

Sluijsmans et al. (2001) o preparo, capacitação e sensibilização dos discentes para a 

avaliação. O fato é defendido também por Hoffmann (2006), ao declarar que nada 

está pronto e acabado, e que o desenvolvimento do discente depende de suas 

experiências pessoais e de sua interação com meio ambiente e a sociedade. 

 

Outro aspecto encontrado na análise das falas é o fato dos professores não 

buscarem conhecer as avaliações feitas nem como a gestão do curso é exercida. 

 

Avaliar exige a definição de onde se quer chegar. No atual contexto 

educacional do ensino médico, o planejamento curricular deve ser permanente e 

exige a participação coletiva e participativa, envolvendo novos atores, novos 

conteúdos, novas concepções e novas inter-relações (UNIMONTES, 2008). Com 

base nesse entendimento de mudanças, a avaliação desponta-se como uma 

determinante por meio de seus resultados, pressupondo, assim, uma reflexão crítica 

da prática pedagógica e da função social da Universidade.  

 

De acordo com Saippa-Oliveira; Koifman (2004, p. 153), a avaliação deve ser 

considerada “parte integrante do processo de planejamento curricular e deve estar 

presente em todos os estágios de seu desenvolvimento e não restrita apenas aos 

resultados finais”.  

 

Nas falas a seguir, os tutores entrevistados apresentam suas percepções 

sobre a falta de feedback da gestão do Curso quanto aos resultados dessa 

modalidade de avaliação para sua prática: 
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Então, é muito diferente, por exemplo, quando você analisa um 

estudante do primeiro e o quanto que ele faz de avaliação (e eu já 

trabalhei em quase todos os períodos), e o estudante do último 

período, esse último não preenche nada daquela avaliação. Isso por 

quê? Com o desgaste natural do que eu penso que não se dá 

retorno, não se mostra ao discente a importância que tem aquela 

avaliação. Não está existindo o retorno que deveria ser dado pelo 

gestor de período; não está acontecendo. Pelo menos que eu 

conheça, não! E eu raramente já vi isto acontecer. A não ser de uma 

forma mais informal. Não damos retorno para o estudante daquilo 

que é avaliado. Então, com o passar do tempo, ele começa a 

perceber que não tem valor. (T.2, 7º P.) 

 
Eu acho assim, que esse dado tinha que ser trabalhado sim, não de 

uma maneira punitiva. Por exemplo, se eu fosse coordenadora de 

módulo, iria ter a curiosidade mínima de olhar, como é que é andam 

meus tutores. [...] Então, eu não sei o que vocês fazem disso. Mas eu 

acho que deveria fazer algo, deveria ter alguma ação no sentido de 

se conhecer... Eu agora tenho o feedback. Quando é bom acho que 

não devia mexer muito, mas, quando é ruim, sim! Porque como acho 

que a vida da gente é muito corrida, então, era bom o coordenador 

chegar e conversar. (T.3, 1º P.) 

 

Antes, eu lia, a gente comentava, a gente tentava fazer um feedback. 

Hoje em dia eu ando meio relapsa. Fiquei um pouco desmotivada 

com a avaliação que ocorre na instituição. Eu acho que a instituição 

não tem dado o devido valor à avaliação que é realizada (T.5, 1º P.) 

 

No meio educacional a avaliação é intencional e sistemática, e os 

julgamentos realizados podem ter efeitos positivos ou negativos. Tem função 

positiva quando utilizada para dar suporte ao processo de aprendizagem, e negativa 

quando a finalidade é premiar ou excluir. De acordo com o PPP da Universidade, a 

avaliação do processo pelo docente e discente constitui o principal mecanismo 

mediador de qualidade do processo ensino e aprendizagem e permite a 
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retroalimentação aos gestores do currículo quanto aos objetivos educacionais e 

caminhos metodológicos da aplicação da proposta curricular (UNIMONTES, 2008).  

 

De acordo com Zeferino; Domingues; Amaral (2007), a falta de feedback gera 

incertezas, amplifica o sentimento de inadequação e distancia o discente dos 

objetivos propostos para sua formação. No Curso Médico da Unimontes, 

percebemos por meio das entrevistas que as comissões gestoras devem encarar o 

feedback como “processo de ajuda para mudanças de comportamento”, pois o 

“feedback eficaz ajuda o indivíduo (ou grupo) a melhorar seu desempenho e, assim, 

alcançar seus objetivos” (MOSCOVICI, 2005 p.54).  

 

Não há tomada de consciência que não influencie a ação. Para Hoffmann 

(2006), a avaliação é primordialmente reflexão, pensar sobre os atos, avaliá-los e 

julgá-los interagindo com o mundo e outros seres, influindo e sofrendo influências 

pelo seu pensar e agir. Esta avaliação, com caráter reflexivo, é o que os tutores e 

discentes têm sentido falta ao longo do Curso Médico, levando ao desinteresse e à 

desmotivação para realizá-la. 

 

Avaliar é uma oportunidade de melhora e crescimento profissional. Neste 

sentido, a avaliação caracteriza-se como prática social geradora de múltiplos 

sentidos (DIAS SOBRINHO, 2008) e deve partir do objetivo de criar uma atmosfera, 

para que a comunidade acadêmica forme coletivamente uma consciência dos 

indicadores que estão contribuindo para a construção do presente e do futuro 

institucional e daqueles que não estão correspondendo ao pleno andamento das 

atividades. 

 

5.2.4 Concepção do tutor quanto à avaliação 

 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem vem se apresentando 

como um dos pontos mais polêmicos da atividade educacional. Além de polêmica, a 

avaliação é o ato crítico que nos subsidia para identificar, como estamos construindo 

nosso Projeto Pedagógico. 
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Os autores contemporâneos em educação (DIAS; HORIGUELA; MARCHELLI, 

2006) também apontam a avaliação como o maior desafio do processo educacional, 

assim como a transformação da concepção sobre o processo ensino e 

aprendizagem. A avaliação do processo ensino e aprendizagem constitui o principal 

mecanismo mediador de qualidade da educação (UNIMONTES, 2008). As 

características particulares e individuais dos docentes e dos grupos podem ser 

capazes de direcionar suas decisões e comprometer seu potencial participativo no 

planejamento e execução dessas atividades.  

 

Dias Sobrinho (2003) relata que não é possível compreender as tendências 

da educação superior sem conhecer as perspectivas e práticas da avaliação. Há um 

intercâmbio entre avaliação, concepções de educação e reforma da educação 

superior. A avaliação cumpre papel central nas políticas que objetivam modificar os 

sistemas de educação superior e tornar as instituições mais adequadas aos 

interesses e necessidades do setor de produção e do mundo do trabalho.  

 

Ao considerar estas perspectivas, a avaliação deve ser comprometida não 

apenas com a nota como instrumento de controle ou com aprovação ou reprovação, 

mas permitir o desenvolvimento de cada um dos discentes de forma integral no 

processo de ensino e aprendizagem, envolvendo as dimensões físicas, psíquicas, 

sociais, éticas, culturais e humanitárias. 

 

De acordo com Dias Sobrinho (2010), avaliar é tarefa das mais difíceis. 

Mesmo quando tem como objetivo a avaliação da aprendizagem, é certo que haverá 

pontos discordantes quanto ao melhor meio de realizá-la e quanto à aferição dos 

resultados. Uma das principais dificuldades está nas concepções de avaliação e na 

que os atores da avaliação têm desse processo. Diante dessas considerações, 

buscamos com os entrevistados conhecer suas concepções sobre avaliação. 

Acreditamos que a forma como estes concebem a avaliação é a forma como vivem a 

prática da avaliação. 

 

A avaliação do processo pelo docente e discente constitui o principal 

mecanismo mediador de qualidade do Curso de Medicina. As características 
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particulares e individuais dos docentes e dos grupos podem direcionar suas 

decisões e comprometer seu potencial participativo no planejamento e execução 

dessas atividades. É importante que o docente tenha a concepção de seu real papel 

nesta construção e organização curricular (UNIMONTES, 2008). 

Conforme Epstein; Hundert (2002) avaliar é um processo que permite refletir 

sobre toda a formação do discente, contemplando os quatro níveis do saber: o do 

conhecer, do saber como, do mostrar como e do fazer. A avaliação implica obter 

informações por meio de aplicação de métodos específicos que possam subsidiar a 

tomada de decisão que interessa tanto ao processo do aprendizado como do 

educando (TRONCON, 1996). 

 

Para um dos tutores/docentes entrevistados, avaliação: 

 
É um conjunto de parâmetros que são feitos pra que possamos 

trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto e melhorar. (T.9, 1º P.) 

 
Tal fala demonstra o caráter objetivista e positivista com que esses 

tutores/docentes encaram a avaliação, dando a ideia de que tudo pode ser medido, 

palpado e desconsiderando a historicidade do fato social. Nesta modalidade, ao 

avaliar o fato ou realidade, o tutor posiciona-se de forma neutra, como se não fizesse 

parte do processo educativo, procurando explicar a realidade, fragmentando-a em 

partes, somando-as e interligando-as. Méndez (2002) nomeia como racionalidade 

técnica esse paradigma positivista, ao atribuir grande valor aos produtos obtidos, 

mesmo que haja um planejamento rigoroso e técnico desse processo. 

 

De um lado, estas definições não contrariam o proposto por Tyler (1994), de 

que a avaliação pode ser entendida formalmente, como um processo de 

comparação entre os dados do desempenho e os objetivos instrucionais 

previamente estabelecidos.  

 

Por outro lado, Silva (2006) apresenta que a avaliação também tem função 

reguladora, quando permite tanto a estudantes como a professores ajustarem 
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estratégias e dispositivos (SILVA, 2006). Estas perspectivas da avaliação são 

encontradas nas falas que expressam as percepções dos tutores entrevistados. 

 
Entendo que a avaliação tem a finalidade de corrigir o que você fez e 

melhorar. Colaborar com quem está te avaliando, melhorando seu 

desempenho e conhecimentos transmitidos (T.1, 1º P.) 

 

Às vezes, eu não tinha nem conhecimento de como sou como tutora: 

Eu tenho isso! Eu tenho essa qualidade! Nossa! Eu tenho esse 

defeito (que eu não enxergava). Quando eu tiro uma nota que não é 

muito boa começo a rever: Quais são minhas limitações? Quando é 

que isso foi avaliado? Qual a porcentagem de estudantes que 

pensam isso de mim? Então, eu preciso mudar minha postura. Por 

isso acho que é rico demais (T.3, 1º P.) 

 

Além de estimular a autonomia, a criticidade e a capacidade de reflexão do 

discente, entendemos que é fundamental ao docente a capacidade de reconstruir 

continuamente a própria atuação (DEMO, 2005). Nesse contexto, o autor defende 

que o professor precisa ser avaliado para que lhe seja conferida oportunidade de 

repensar e reconstruir a própria atuação.  

 

Para que avaliar, o que avaliar e como avaliar devem ser reflexões contínuas 

no cotidiano do educador, para que este não perca seu objetivo principal, o bom 

desempenho do discente. Na fala, a expressão “ruídos do sistema” indica os 

encontros e desencontros no processo de ensinar e aprender e as condições de 

exercício profissional da docência no âmbito do Curso Médico. Luckesi (2006) nos 

lembra que a avaliação manifesta-se como um ato dinâmico que qualifica e subsidia 

o reencaminhamento da ação, possibilitando consequências no sentido da 

construção dos significados que se deseja. 

 

A avaliação também é apontada como eixo norteador do processo ensino e 

aprendizagem e da práxis docente. Conforme a fala de um tutor, a avaliação é um 

momento privilegiado, para que os docentes avaliem a capacidade do estudante, 

avaliar é um processo contínuo. Entendemos, ainda, pelas entrevistas, que avaliar é 
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primordial para que se compreenda os “ruídos do sistema” e para o fornecimento de 

um feedback, tomando cuidados inerentes ao fato de oferecer o feedback, visto que 

algumas pessoas não aceitam ser avaliadas ou criticadas.  

 

O professor define o que irá avaliar por meio da análise de seu curso, as 

aprendizagens que prioriza, e o tipo de ensino que pretende desenvolver. É a 

clareza de seus objetivos, do significado de sua disciplina na formação do estudante 

e dos propósitos do projeto da escola que permitirão ao professor definir 

procedimentos de avaliação que permitam aos estudantes e a ele próprio ter uma 

gestão dos erros e do processo de superação.  

 
A concepção que eu tenho é que é uma maneira de você melhorar 

seu desempenho. Se você é avaliado você tem parâmetros para 

saber o que você tem que mudar. (T.4, 7º P.) 

 

De acordo com Piletti (1987) este processo avaliativo contínuo é uma 

pesquisa que oferta oportunidades para interpretar os conhecimentos, habilidades e 

atitudes dos estudantes, o que permite operacionalizar mudanças esperadas no 

comportamento e propostas nos objetivos educacionais. Também afloram condições 

que permitem decidir e adotar alternativas quanto ao planejamento do trabalho do 

professor, do currículo e do PPC como um todo. 

 

Analisando ainda as falas, percebemos que alguns tutores veem a avaliação 

como instrumento norteador dos objetivos educacionais. Funciona como um 

feedback, um retorno para que mudanças ocorram. Os docentes apontam também 

que tal feedback é o eixo norteador de todos os módulos que permeiam o Curso 

Médico da Unimontes. 

 

Conforme Haydt (2002), avaliar é atribuir um julgamento ou apreciação de 

alguma coisa ou de alguém com base em uma escala de valores. Logo, a avaliação 

consiste em coletar e interpretar os dados quantitativos e qualitativos de critérios 

previamente estabelecidos.  
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Para Carmo e Sá (2001), a avaliação formativa monitora o progresso da 

aprendizagem durante a instrução. Seu propósito é prover feedback contínuo, tanto 

ao discente como ao facilitador, em respeito a sucessos e falhas na aprendizagem. 

O feedback para os discentes provê reforço no aprendizado exitoso e indica 

problemas de aprendizagem específica que necessitam de correção. No caso do 

tutor/docente, provê informação para modificações na instrução e para a direção de 

tarefas para o grupo e/ou indivíduos. 

 

Para alguns docentes entrevistados, a avaliação é uma maneira de receber 

críticas, não no sentido pejorativo, mas, no produtivo. A avaliação pode identificar se 

os objetivos propostos foram atingidos ou não e o porquê disso, reorientando a 

tomada de decisões e atitudes frente aos discentes. 

Haydt (2002) afirma que a avaliação permite constatar se os objetivos 

pretendidos estão sendo atingidos, verificando a compatibilidade entre os mesmos e 

os resultados efetivamente alcançados durante o processo de ensino e 

aprendizagem. Representa o principal referencial para orientação, tanto ao estudo 

do estudante como ao trabalho do professor, sobretudo por meio de mecanismos de 

feedback, pelo qual o tutor/docente detecta e identifica deficiências na forma de 

ensinar, possibilitando reformulações ema seu trabalho didático, visando a 

aperfeiçoá-lo.  

 

Para Libâneo (1991), a avaliação é uma tarefa didática essencial para o 

trabalho docente. Por apresentar uma grande complexidade de fatores, ela não pode 

ser resumida a simples realização de provas e atribuição de notas. A mensuração 

apenas fornece dados quantitativos que devem ser apreciados qualitativamente. 

 
Primeiro eu acho difícil até conceituar o que é uma avaliação. 

Quando a gente fala conceituar, achamos um pouco difícil encontrar 

um termo a essa palavra. Mas, avaliar pra mim seria ver qual o 

conhecimento que o estudante tem. Por exemplo, se eu vou avaliá-

lo, eu estarei tentando ver o conhecimento que ele tem. E através 

desse conhecimento pontuá-lo. (T.7, 1º P.) 
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Nesta fala do tutor, percebemos que ele crê que a avaliação tenha um caráter 

classificatório. No entanto, os pressupostos atuais apontam para a avaliação, como 

fonte principal de informação e referência para a formulação de práticas educativas 

que levem à formação global dos indivíduos. 

 

Acreditamos que mudando os conteúdos e o tempo escolar, há que se 

modificar a avaliação, que passa a ser diagnóstica e formativa, com o objetivo de 

não só respeitar as diferenças socioculturais e de ritmos de aprendizagem dos 

educandos, como também de auxiliar o professor a identificar avanços e dificuldades 

no processo ensino-aprendizagem. (LUCKESI, 2006).  

 

5.2.5  Percepção dos tutores/docentes quanto à avaliação realizada pelos 
discentes via Intranet 

 
Uma das modalidades mais usuais e constantes dos processos avaliativos 

endógenos é a avaliação do docente pelo discente.  

 

No âmbito da Unimontes, uma das diretrizes do PPP do Curso de Medicina 

(UNIMONTES, 2008, p. 135) estabelece que “em todos os módulos os docentes 

serão avaliados quanto ao compromisso, responsabilidade, capacidade técnica, 

interesse pelas necessidades individuais de cada estudante e pelo feedback 

fornecido ao discente”. Esta avaliação docente ocorre no ambiente virtual Intranet. 

 

Pela fala de alguns tutores/docentes entrevistados, notamos ansiedade para 

descobrir como foram avaliados pelos discentes. Tomam tal avaliação como ponto 

de partida para mudanças em sua metodologia de ministrar as tutorias. 

 

Para os sujeitos entrevistados, o docente encara a avaliação do discente 

como uma oportunidade de feedback, cujo conceito - informações dadas pelo 

sistema para seu ajuste - foi definido por engenheiros (ENDE, 1983). Na área 

educacional, feedback refere-se à informação dada ao discente que descreve e 

discute seu desempenho em determinada situação ou atividade. O feedback gera 

uma conscientização valiosa para a aprendizagem, pois ressalta as dissonâncias 
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entre o resultado pretendido e o real, incentivando a mudança; também aponta os 

comportamentos adequados, motivando o indivíduo a repetir o acerto (COLLINS, 

2004). Se a informação for capaz de causar mudança no padrão de desempenho 

observado, há um processo de aprendizagem.  

 

Hoffmann (2006, p.17) acrescenta que os dados obtidos pela avaliação 

devem possibilitar o feedback, é este que vai definir a diferença entre avaliar e 

pesquisar. Se na pesquisa existem por objetivo a coleta de informações e a análise 

e compreensão dos dados obtidos, ao adotar estes aspectos, a avaliação “está 

predominantemente a serviço da ação, colocando o conhecimento obtido, pela 

observação ou investigação, a serviço da melhoria da situação avaliada”.  

 

No Curso Médico, a dinâmica do grupo tutorial permite que o discente 

desenvolva, além dos conhecimentos teóricos, habilidades de comunicação e de 

relacionamento interpessoal, o ato de avaliar sua própria participação e a 

participação dos outros integrantes do grupo; dessa forma, interagindo com a escola, 

de modo a fornecer retroalimentação sobre o currículo (UNIMONTES, 2008).  

 

Esse formato de avaliação registra a síntese das observações do discente, 

sobre o desempenho do docente responsável pelo seu acompanhamento, em 

relação ao desempenho nos módulos educacionais. Busca evidenciar as áreas de 

fortaleza do docente e aquelas que necessitam de maior atenção em relação à sua 

prática. Esta avaliação possibilita que, ao longo do semestre, o docente tenha 

indicadores que permitam melhorar seu desempenho como facilitador do processo 

de aprendizagem. 

 

No entanto, há tutores que não têm acompanhado a leitura da avaliação que 

os discentes fazem de si na Intranet. 

 
Nossa! Tem muito tempo que eu parei de ler. Há 3 ou 4 anos não leio 

mais. [...] Eu acho que foi falta de tempo mesmo. Eu tinha esquecido 

dela. Havia esquecido mesmo. (T.6, 7º P.) 
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[...] eu já conversei com alguns tutores que nunca nem olharam essa 

avaliação que os discentes fazem. (T.8, 7º P.) 

 

Estes registros apontam para uma falha no processo de aprendizagem no 

âmbito do Curso Médico da Unimontes, partindo do pressuposto do PPP, ao 

determinar que “a avaliação do processo pelo docente e discente constitui o principal 

mecanismo mediador de qualidade”. (UNIMONTES, 2008, p. 20). Ainda conforme 

Moscovici (2005), para o docente, o feedback proporcionado pela avaliação contribui 

para mudanças de comportamento, ajuda a melhorar seu desempenho e assim 

alcançar seus objetivos. Consideramos que, quando o docente não se atenta a esta 

oportunidade, há uma perda determinante também para todo o processo de ensinar 

e aprender. 

 

Para Komatsu (2003), o tutor necessita ter capacidade de compreensão das 

peculiaridades do programa educacional, da metodologia de ensino e aprendizagem, 

dos objetivos da aprendizagem a serem alcançados pelos discentes no módulo e 

facilitar seu envolvimento e compromisso com o grupo de tutoria. 

 

Para Barrows (1996), o tutor/docente deve trabalhar para que os próprios 

discentes possam identificar seus erros. Entendemos que estas atitudes docentes 

contribuam, para que o discente compreenda o papel de facilitador de sua 

aprendizagem e não como detentor do conhecimento.  
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“Um covarde é incapaz de demonstrar um 
amor; isso é privilégio dos corajosos.”  

 
Mahatma Gandhi  
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O Curso de Medicina da Unimontes, em seu percurso histórico de mudança e 

transformação da sociedade em que está inserido, desponta como cenário de 

avanços na formação médica. Privilegia a participação ativa do aluno na construção 

do conhecimento e na integração entre os conteúdos, além de estimular a interação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. 

Este estudo, com base em seu objetivo principal, apresentou de forma 

diagnóstica percepções sobre a avaliação, por meio da fala dos tutores e sua 

análise que, se bem direcionadas e divulgadas, poderão servir de base para 

implementação e reorientação das propostas do novo PPP do Curso Médico da 

Unimontes.  

Quanto ao conhecimento dos tutores sobre “o perfil do egresso/profissional 

preconizado pelas DCN para os Cursos de Medicina”, o “Projeto Político Pedagógico 

do Curso” e “informações sobre metodologias ativas, antes de ingressarem no Curso 

Médico”, aproximadamente, um terço dos tutores entrevistados declarou conhecer 

pouco estes aspectos, que comprometem o envolvimento e a contribuição desses 

tutores com o processo de mudança, fazendo-se necessário o repasse de mais 

informação/reforço ou treinamento para esses tutores. 

Os principais aspectos que influenciaram os entrevistados a se tornarem 

tutores foram os convites para assumirem a docência, reproduzindo uma tendência 

histórica de que o fato de ser um bom profissional faria dele um bom tutor. No 

entanto, percebemos, também tutores interessados e atraídos pela proposta 

pedagógica do curso. 

A cotutoria foi a principal modalidade de capacitação dos entrevistados, 

remetendo esta prática ao conceito de "aprender fazendo". No entanto, há de se 

destacar o compromisso da Comissão de Educação Médica (CEM) com as 

capacitações docentes por meio de oficinas de treinamento, congressos, cursos 

ministrados por renomados especialistas em ABP no País. Vale ressaltar que, 

infelizmente, alguns tutores não tiveram à sua disposição essas capacitações, foram 

transformados em tutores apenas observando um tutor agir.  

Quanto às considerações sobre as avaliações on-line elaboradas ao final de 

cada módulo, são realizadas baseadas nas respostas a questionários realizados nos 

laboratórios de informática do curso. Os questionários estão disponíveis para acesso 

em um programa específico na Intranet. A avaliação é feita, levando-se em conta 
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perguntas norteadoras que abrangem 18 aspectos das características dos tutores. 

Na avaliação on-line, notamos uma maior liberdade ao discente para melhor avaliar 

o tutor, já que não é preciso identificação.  

Notamos também que a avaliação dos tutores só é feita pelo grupo que 

participa das tutorias, composto de seis a oito acadêmicos; portanto, não abrange 

toda a turma e nem permite a avaliação do tutor/docente por um maior número de 

avaliadores. 

Percebemos também que tal avaliação caracteriza-se como um importante 

instrumento para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem; assertividade 

do instrumento e dos critérios para sua prática. Entretanto, é evidenciado que os 

discentes não a realizam de forma adequada, deixando de lhe conceder seu devido 

valor para transformação do curso médico. Os discentes, docentes e órgão gestor, 

em sua maioria, não se inteiram dos resultados da avaliação, não fornecendo assim 

o feedback necessário e defendido pelos próprios docentes em suas falas.  

As concepções sobre avaliação e avaliar revelaram que os tutores entendem 

a avaliação e o avaliar, conforme seu caráter objetivista e positivista; função 

reguladora; eixo norteador do processo de ensino e aprendizagem e da práxis 

docente; por permitir aos discentes e a ele próprio ter uma gestão dos erros e do 

processo de superação; instrumento norteador dos objetivos educacionais; 

possibilidade de feedback e a avaliação como caráter classificatório. 

Na percepção sobre a avaliação que o docente faz sobre seu desempenho 

como tutor no final de cada módulo, podemos perceber que alguns tutores 

interessam-se em saber como os discentes os têm avaliado, mas há tutores que não 

têm realizado a leitura da avaliação que os discentes fazem de si na Intranet. 

Emergiram pontos positivos e negativos sobre esta avaliação, destacando-se 

que pelo fato de ser uma avaliação em que o docente não se identifica, pode dar 

origem a informações pouco fundamentadas, contribuindo para o distanciamento do 

tutor e do discente. Também foram identificadas a subutilização de alguns itens e a 

necessidade de que esta seja progressiva.  

Esta avaliação ofereceu aos tutores contribuições, tanto profissionais como 

pessoais, e possibilitou identificar os aspectos que poderiam ser melhorados, a fim 

de uma melhor práxis e convívio social não só na escola, mas também no diálogo no 
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lar e nos demais ambientes de trabalho; destacando-se a necessidade de saber 

ouvir, receber e tecer críticas.  

Por último, a análise das entrevistas apresentou a necessidade de 

capacitação do discente para avaliar o tutor e do tutor para receber a avaliação do 

discente. Além disso, o fato de ser especialista no assunto ministrado não deve estar 

desvinculado do fato de exercer a tutoria, conforme a metodologia ABP. Estes 

tutores entendem a necessidade de serem vistos pelos discentes, como facilitadores 

de seu processo de formação profissional.  

Há necessidade de que tutores e discentes tenham a capacidade de 

compreensão das peculiaridades do programa educacional, da metodologia de 

ensino e aprendizagem, dos objetivos de aprendizagem a serem alcançados e seu 

envolvimento e compromisso com o grupo de tutoria. 

Alguns desses tutores ainda supervalorizam os aspectos quantitativos da 

avaliação e não se apresentam, como guia e orientador dos discentes, não os 

motivando a construir seu conhecimento de maneira ativa. 

Há também um predomínio da crença na imaturidade do discente. Sugerimos 

a preparação dos tutores para, como profissionais de educação e saúde, serem 

mediadores de seus conhecimentos, facilitadores de estratégias que possam ajudá-

los a retomar seu equilíbrio cognitivo e emocional, para enfrentar os desafios não só 

no ambiente de aprendizagem, mas também em seus cenários de atuação como 

futuros profissionais. Precisamos encontrar estratégias que possibilitem o 

desenvolvimento desses discentes. 

O docente também precisa ser encarado como sujeito ativo e ter valorizadas 

as suas qualidades individuais e sua importância no processo de ensino-

aprendizagem, quebrando a hierarquização que ainda há do tutor detentor do 

conhecimento e do poder; e o aluno como recipiente do conhecimento do tutor. 

Quanto aos discentes, devemos criar mecanismos que desenvolvam suas 

habilidades interpessoais na relação com o tutor, com seus pares e com a 

universidade. Ou seja, o desenvolvimento cognitivo que servirá de embasamento, 

para que os discentes façam a construção de seu próprio conhecimento como 

médico, suas ações, posturas e seu compromisso com a transformação social.  

As instâncias envolvidas no processo de avaliação do tutor e do discente 

devem redirecionar seu olhar sobre a nova prática de formação, propiciando 
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transformações na concepção, no planejamento e na construção dos conteúdos, 

objetivos educacionais. E fornecendo retorno às falhas apontadas no processo 

avaliativo, exercendo seu papel de formadores não só de profissionais, mas também 

de cidadãos críticos, reflexivos e ativos no contexto histórico-social.  

De modo geral, os resultados deste estudo contribuem para o entendimento 

da necessidade de se romper com a crença na supremacia do conteúdo em 

detrimento das habilidades de aprender a aprender. Deve ser valorizado o aprender 

a buscar, a selecionar e a realizar a análise crítica dos conteúdos, a se relacionar em 

grupo, estabelecer relações interpessoais que fortaleçam o trabalho do grupo com 

atitudes cooperativas e solidárias, estando aberto a receber e a fazer críticas. 

Sugerimos a capacitação dos atores deste Curso Médico envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, para a prática da avaliação formativa, por 

considerá-la importante ferramenta orientadora dos esforços de tutores e discentes 

no decorrer desse processo, por atrelar-se ao mecanismo de retroalimentação 

(feedback) que permite identificar deficiências e reformular seus trabalhos, visando a 

aperfeiçoá-los em um ciclo contínuo e ascendente. 

Concluímos considerando que, na nova abordagem dada ao processo de 

ensino e de aprendizagem do Curso Médico, a avaliação seja um estímulo ainda 

maior (para tutores, discentes e comissões administrativas da pedagogia adotada) 

para o desenvolvimento de habilidades que permitam a reflexão sobre o 

pensamento e a crítica, sobre a prática e a práxis, sobre o ser e considerar o outro, e 

sobre estratégias cooperativas de aprendizagem e de inteligências múltiplas e 

diferentes que permitam a convergência dos diferentes olhares e práticas da 

avaliação como instrumento de medi(ca)ção da qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem. Esperamos que esse processo possa “possibilitar aos discentes a 

qualificação profissional, habilitando-os para o exercício da medicina com formação 

humanista, com comprometimento ético, competência técnica e científica para 

atender as necessidades da sociedade, independente do tempo e lugar de atuação”, 

objetivo principal do Projeto Político-Pedagógico do Curso Médico da Universidade 

Estadual de Montes Claros. 
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ANEXO I  
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA DA UNIMONTES 
 
Estrutura curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina com a metodologia 
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP).  
Primeiro Período 

Módulos 
• Introdução ao Estudo da Medicina 
• Concepção e Formação do Ser Humano 
• Metabolismo 
• HA I (Habilidade e Atitudes) 
• IAPSC I (Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade) 

 
Segundo Período 

Módulos 
• Funções Biológicas 
• Eletivas 
• Mecanismos de Agressão e Defesa 
• Ações em Saúde 
• Habilidades e Atitudes II (HA II) 
• IAPSC II (Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade) 

 

Terceiro Período 

Módulos 
• Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento 
• Percepção, Consciência e Emoção 
• Processo de Envelhecimento 
• Habilidades e Atitudes III (Habilidades e Atitudes) 
• IAPSC III (Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade) 

 

Quarto Período 

Módulos 
• Proliferação Celular 
• Eletivas 
• Locomoção 
• Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e Planejamento Familiar 
• H.A IV (Habilidades e Atitudes) 
• IAPSC IV (Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade) 
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Quinto Período 

Módulos 
• Enfermidades resultantes da agressão ao meio ambiente 
• Dor 
• Dor abdominal, diarréia, vômitos e icterícia 
• H.A V (Habilidades e Atitudes) 
• IAPSC V (Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade) 

 

Sexto Período 

Módulos 
• Febre, inflamação e infecção 
• Eletivas 
• Problemas mentais e de comportamento 
• Pele e tecidos moles 
• H.A VI (Habilidades e Atitudes) 
• IAPSC VI (Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade) 

 

Sétimo Período 

Módulos 
• Fadiga, perda de peso e anemia 
• Iatrogenia 
• Dispnéia, dor torácica e edema 
• H.A VII (Habilidades e Atitudes) 
• IAPSC VII (Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade) 
 

 

Oitavo Período 

Módulos 
• Optativas 
• Apresentações Clínicas 

 

9°, 10°, 11° E 12° PERÍODOS 
 
Internato  
Atividades hospitalares 
Apresentações clínicas 
Eletivas (ambulatórios especializados) 
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ANEXO IV  
 
 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

Título da pesquisa: A receptividade dos docentes quanto às avaliações realizadas pelos discentes 
na Intranet no Curso de Medicina da Unimontes 

Instituição promotora: Universidade Estadual de Montes Claros  
Patrocinador: Não se aplica 
Coordenador: Nair Amélia Prates Barreto  
Atenção:  
Antes de aceitar participar desta pesquisa, é importante que você leia e compreenda a seguinte 
explicação sobre os procedimentos propostos. Esta declaração descreve o objetivo, 
metodologia/procedimentos, benefícios, riscos, desconfortos e precauções do estudo. Também 
descreve os procedimentos alternativos que estão disponíveis a você e o seu direito de sair do estudo 
a qualquer momento. Nenhuma garantia ou promessa pode ser feita sobre os resultados do estudo. 
1- Objetivo: Analisar o modo pelo qual o docente recebe sua avaliação realizada pelos discentes, 

na Intranet, sobre o seu desempenho no Curso de Medicina da Unimontes ao final dos módulos 
de conhecimento específico do 1º e 7º períodos, no ano 2009. 

2- Metodologia/procedimentos: Pesquisa qualitativa, o instrumento de coleta de dados será a 
análise documental das avaliações on-line elaboradas pelos discentes ao final de cada módulo e 
entrevista com o tutor que será realizado assim que terminar o módulo em que ele atuou. 

3- Justificativa: Por entender que a avaliação do processo pelo docente e discente como o 
principal mecanismo mediador de qualidade da proposta pedagógica do Curso. Considerando 
também que as características particulares e individuais dos docentes e dos grupos podem ser 
capazes de direcionar suas decisões e comprometer seu potencial participativo no planejamento 
e execução destas atividades. 

4- Benefícios: Conhecer e analisar a avaliação on-line elaboradas pelos discentes ao final de cada 
módulo e Identificar, junto aos professores, a percepção, dessas avaliações em sua conduta 
docente; 

5- Desconfortos e riscos: Esta pesquisa não acarretará desconfortos/riscos para nenhum dos 
envolvidos. 

6- Danos: A pesquisa não tem nenhum risco previsto 
7- Metodologia/procedimentos alternativos disponíveis: Não se aplica 
8- Confidencialidade das informações: Asseguramos que todas as informações prestadas são 

sigilosas e serão utilizadas somente para esta pesquisa. A divulgação das informações será 
anônima e em conjunto com as respostas de um grupo de pessoas. 

9- Compensação/indenização: Não se aplica 
10- Outras informações pertinentes: Não se aplica 
11- Consentimento: 

Li e entendi as informações precedentes. Tive oportunidade de fazer perguntas e todas as minhas 
dúvidas foram respondidas a contento. Este formulário está sendo assinado voluntariamente por 
mim, indicando meu consentimento para participar nesta pesquisa, até que eu decida o contrário. 
Receberei uma cópia assinada deste consentimento. 

     
Nome do participante  Assinatura do participante  Data 

     
     

Nome da testemunha  Assinatura da testemunha  Data 
     

Nair Amélia Prates Barreto     
Nome do coordenador da pesquisa  Assinatura do coordenador da 

pesquisa 
 Data 
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APÊNDICE I 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CCBS 

 

 
Ofício Nº. 000/CCBS                     Montes Claros, ___de_________________. 

 

Ilmo. Docente: ______________________________________ 

 

Assunto: Convite 

 

 

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos convidá-lo (a) para participar 

de uma pesquisa que estou realizando como projeto de pesquisa de meu 

mestrado que estou cursando na UNIFESP que tem como objetivo de analisar as 

avaliações que são realizados pelos discentes, via intranet, como parte integrante 

do processo avaliativo do Curso de Medicina. Sua participação é importante e 

ajudará a efetivação de uma política avaliativa criteriosa. 

Sua participação se dará no final de cada módulo que se encerra no 

primeiro semestre. 

 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________________ 

Profª Nair Amélia Prates Barreto 
Comissão de Educação Medica e 

Comissão de Desenvolvimento Docente 
 

 

De acordo: _______________________________________ 
Assinatura por extenso 
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APÊNDICE II 
 

Roteiro para entrevista 
 

Por favor, informe: 

1 - Ano de Nascimento:  |__|__|__|__| Sexo:  [   ] Masculino [   ] Feminino 
2 - Ano de graduação:  |__|__|__|__|  Curso__________________________________ 
3 - Ano Início na docência universitária:  |__|__|__|__|  
4 - Ano de admissão na Unimontes:  |__|__|__|__| 
5 - Você é tutor há quanto tempo?   |__|__|__|__| - anos e meses 
6 - Regime de Trabalho na Unimontes: 
 [   ] inferior a  20h semanais [   ] 20-40h semanais [   ] 40h semanais [   ] Dedicação exclusiva 
 

7 - Inserção Departamental 
[  ] Clínica Medica 
[  ] Clínica Cirúrgica 
[  ] Saúde da Mulher e da Criança 
[  ] Saúde Mental e Coletiva 

[   ] Fisiopatologia 
[   ] Biologia 
[   ] Odontologia 
[   ] Enfermagem 

[   ] Educação Física 
[   ] Outros 

8 - Titulação Acadêmica: 
[   ] Especialista (especialização ou residência médica)Área______________ 
[   ] Mestrado. Área__________________ 
[   ] Doutorado. Área_________________ 

[   ] Pós-doutorado. Área______________ 
[   ] Outro. Qual?____________________ 

 

9 - Ano da última titulação:  |__|__|__|__| 
 

10 - Trabalha em outros locais?  [   ] Sim [   ] Não 
 

11 -  Carga Horária Total  
 [   ] inferior a  20h semanais [   ] 20-40h semanais [   ] 40h semanais [   ] Dedicação exclusiva 

 
12 - Você já tinha alguma informação sobre metodologia ativa antes de trabalhar na Unimontes? 
 [   ] Sim  [   ] Não 

 
13 - Você conhece o perfil do egresso/profissional médico preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Medicina?   
[   ] Não conheço [   ] Conheço pouco [   ] Conheço bem [   ] Conheço muito 
 

14 - O quanto você conhece o Projeto Político Pedagógico do Curso de Medicina da Unimontes? 
[   ] Não conheço [   ] Conheço pouco [   ] Conheço bem [   ] Conheço muito 

 
15 - Quais os motivos que levaram você a se tornar um Tutor? 
16 - Você já fez capacitação em tutoria? 
17 - Você lê a avaliação que o discente faz sobre o seu desempenho como tutor no final de cada módulo? 
18 - Qual a sua concepção de avaliação? 
19 - Qual a sua autoavaliação enquanto tutor? 
20 - Como você acha que deveriam ser as avaliações que o discente faz do docente (tutor) nas seções 

tutoriais? 
21 - Identifique pontos positivos na avaliação que o discente faz na Intranet do tutor. 
22 - Identifique pontos negativos na avaliação que o discente faz na Intranet do tutor. 
23 - Comente o diferencial entre os pontos positivos e negativos. 
24 - Quais os itens que você considera importantes na ficha de avaliação que os discentes fazem sobre o tutor 

além dos existentes? 
25 - Em sua opinião quais itens deveriam ser retirados da ficha de avaliação que os discentes fazem sobre o 

tutor? 
26 - Qual a contribuição que esta avaliação oferece para sua vida acadêmica e pessoal? 
27 - Quais as suas sugestões quanto a avaliação realizada pelo discente na Intranet? 

OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO 
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