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     A COLETÂNEA MP NORTE

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

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

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

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

Neste sentido, esta Coletânea compreende oito Cadernos assim distribuídos:

Caderno 1 – Introdutório

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

Caderno 3 - Metodologia da Pesquisa

Caderno 4 – Aprendizagem e Interdisciplinaridade na Formação em Saúde

Caderno 5 – Práticas Educativas em Saúde

Caderno 6 – Avaliação: processos e modelos

Caderno 7 – Políticas de Saúde e Educação

Caderno 8 – GEPPRA
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1. APRESENTAÇÃO

O objetivo deste Caderno é apresentar as principais questões relacionadas à temática
 da AVALIAÇÃO: PROCESSOS E MODELOS, discutidas no ambiente virtual e f ina-
 lizando com o Encontro Presencial, sob a responsabilidade das professoras Dra.

Otília B. Seiffert e Dra. Rosana Ap. Salvador Rossit, realizado na cidade de Manaus, estado do
Amazonas.

Para organização deste Caderno, além das professoras responsáveis pelo módulo, a Profa.
Dra. Pola Maria Poli de Araújo, a tutora do estado do Amazonas, professora Dra. Fernanda
Figueirôa Sanchez, e os mestrandos Celsa da Silva Moura Souza, Eliana Marques Gomes da
Silva, Israel Brito de Souza, Lêda Cristina Rodrigues França, Kátia do Nascimento Couceiro,
Melissa de Sousa Melo Cavalcante, Ricardo Cesar Garcia Amaral Filho, também contribuí-
ram para a sistematização das narrativas apresentadas na referida coletânea.

Sendo assim, o referido Caderno está estruturado da seguinte forma: apresentação, jus-
tif icativa, programa e cronograma do Módulo analisado, narrativas de ensino e aprendiza-
gem, que se constituem nas atividades realizadas nos períodos dos Fóruns, pré e pós-encon-
tro presencial, considerações f inais e referências bibliográf icas.
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2. JUSTIFICATIVA

A temática da Avaliação, abordada neste Caderno, privilegia o conhecimento e com-
preensão dos princípios e pressupostos da Avaliação Educacional e dos processos
avaliativos de programas e serviços em saúde. A apropriação dos conceitos, políticas

e diretrizes que fundamentam as propostas avaliativas fornecem um campo abrangente para
ações educacionais e institucionais. O campo da avaliação é algo complexo e instigante, o
que requer o envolvimento de gestores, prof issionais da saúde e educação, discentes, técni-
cos administrativos e comunidade.

A partir da implementação de ações avaliativas, os dados obtidos permitem a tomada de
decisão, o planejamento estratégico e a proposição de novas ações que proporcione mudan-
ças signif icativas na formação de prof issionais, na qualidade dos serviços oferecidos, na oferta
de serviços que responda às demandas e necessidades identif icadas nos diferentes cenários –
educacional e saúde.

Com base na relevância atribuída ao tema da Avaliação priorizaram-se nesse módulo as
temáticas que permitissem aos mestrandos do Programa de Mestrado Prof issional em Ensi-
no em Ciências da Saúde se apropriar dos referenciais teóricos e estabelecer mecanismos de
aplicabilidade nos diferentes cenários de prática.

As temáticas consideradas essenciais na formação dos mestrandos foram:

1- Aspectos conceituais sobre a Avaliação, tanto no que se refere aos aspectos da avalia-
ção nos processos de ensino e aprendizagem, como àqueles relacionados à avaliação das
Instituições de Ensino Superior (IES), aos Programas e Serviços da área da Saúde.

 2- O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que norteia e ori-
enta as Políticas e Diretrizes Públicas em Educação, fornecem os subsídios para a
implementação de ações em prol da qualidade da educação superior no país.

3- A elaboração de propostas de avaliação de programas e serviços na área da Saúde,
oferecendo a oportunidade dos mestrandos aplicarem os conhecimentos adquiridos pro-
pondo ações avaliativas.

A primeira temática versou sobre os aspectos conceituais da Avaliação. Alguns pontos
merecem ser destacados como relevantes quando a meta é a compreensão conceitual e a
aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos em diferentes cenários de atuação profissional:

• o aprofundamento conceitual e as diferentes concepções de avaliação;

• a concepção de avaliação como uma estratégia de integração e transformação das
pessoas e ações desenvolvidas;

• a concepção de avaliação como um processo dialógico, democrático, integrativo,
agregativo, formativo, continuado;

• o desenvolvimento de competências como futuros gestores para avaliar, reconhecer,
identif icar, treinar e promover pessoas colocando-as em lugares que possam ser mais
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úteis para a equipe, mantendo-as motivadas por fazer o que gostam. O olhar para a
potencialidade, para a valorização das pessoas e serviços, cuidando da equipe como
algo precioso para a qualidade do trabalho, seja na Saúde ou Educação;

• a compreensão e reflexão acerca de diferentes processos de avaliação em cenários de
formação e atuação prof issional no campo da Saúde;

• o papel do gestor das áreas da Saúde e Educação nos processos de avaliação, na inter-
pretação dos resultados, no planejamento das ações, e, na proposição, implementação e
manutenção de mudanças;

Na segunda temática, merece destaque os seguintes pontos:

• as tendências brasileiras da avaliação da Educação Superior, na perspectiva do docu-
mento Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que apresenta
informações valiosas para orientar as Instituições de Ensino Superior (IES) na organiza-
ção e planejamento de processos avaliativos internos e externos;

• a apropriação das Políticas e Diretrizes Públicas em Educação como subsídios para
compreender os processos avaliativos e para a implementação de novas ações, em busca
da qualidade da educação superior no país;

• as dimensões a serem avaliadas e os mecanismos utilizados pelas IES, no sentido de
identif icar potencialidades e fragilidades para subsidiar ações institucionais;

• a investigação dos processos avaliativos em execução nas IES, a análise crítica e
propositiva;

Na terceira temática, elaboração de propostas de avaliação de programas e serviços na
área da Saúde, merece destaque:

• a aplicabilidade dos conhecimentos em um projeto viável;

• o estímulo ao comportamento propositivo, com olhar ampliado para os diferentes ce-
nários de prática;

• a possibilidade de avaliar uma situação-problema, tomar decisões, exercitar competên-
cias comunicativas, motivacionais, de liderança e do trabalho em equipe;
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3. PROGRAMA

MÓDULO 6 - AVALIAÇÃO: PROCESSOS E MODELOS

Professores Responsáveis:
Profa. Dra. Otília B. Seiffert, Profa. Dra.Pola Maria Poli de Araújo e Profa. Dra.
Rosana Ap. Salvador Rossit

OBJETIVOS

Geral

• Compreender e refletir acerca de diferentes processos de avaliação em cenários de
formação e atuação prof issional no campo da Saúde.

Específicos

• Conhecer e compreender os princípios e pressupostos da Avaliação Educacional;

• Compreender as bases e diretrizes para a formulação de projetos e avaliação de proje-
tos e programas na área da Saúde;

• Conhecer o Sistema de Avaliação da Educação Superior – SINAES;

• Conhecer experiências de avaliação de Projetos e Programas no campo da Saúde;

• Compreender o lugar da avaliação como uma estratégia de integração e transforma-
ção das pessoas e ações desenvolvidas;

• Elaborar uma Proposta de Avaliação para determinado Projeto ou Programa que
esteja vinculado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• Princípios e Pressupostos da Avaliação – trajetória conceitual;

• Bases e diretrizes para a formulação de projetos e avaliação de projetos e programas na
área da Saúde;

• Política de Avaliação da Educação Superior Brasileira;

• Experiências de avaliação de Programas no campo da Saúde;

• Avaliação como uma estratégia de integração e transformação das pessoas e ações
desenvolvidas.

METODOLOGIA
As atividades foram desenvolvidas a partir de estudos individuais e em grupo; ex-

posição dialogada, fóruns temáticos e leituras.
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AVALIAÇÃO
O processo de avaliação do desempenho do mestrando teve como base os se-

guintes parâmetros:

• Compromisso com o desenvolvimento do Módulo, demonstrado pela participação
nas discussões em fóruns de debates e na realização das atividades solicitadas;

• Argumentação e síntese de ideias que evidenciaram conhecimento teórico no âmbito
das atividades propostas;

• Realização das tarefas indicadas;

• Frequência nos espaços pactuados.

A avaliação do desempenho dos mestrandos foi realizada por meio de cinco ativi-
dades, que constaram de:

1) TRABALHO INDIVIDUAL

a) Leitura do texto e elaboração de uma RESENHA.

- MARTINS, JP. Considerações sobre avaliação no Ensino Superior, p 19-42.  In:
ROSSIT, R. A. S.; STORANI, K. (Orgs). Avaliação nos Processos Educacionais. Editora
UNIFESP/UNICEP. 2010.

2) TRABALHO EM GRUPO POR UNIVERSIDADE E PARCEIROS NO SERVIÇO

a) Leitura dos textos:

- TAVARES, Maria das Graças M., OLIVEIRA, Maria Antonieta A. e SEIFFERT, Otília
M. L. B. Avaliação da educação superior na revista Ensaio: Avaliação e Políticas Públi-
cas em Educação: ênfases e tendências. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro,
v. 19, n. 71, p. 233-258, abr./jun. 2011.

- SINAES. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP. SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 2011. http://
www.publicacoes.inep.gov.br

b) Levantamentos de dados acerca do processo de implantação do SINAES nas nove
Universidades participantes do MPNorte, com o objetivo de verif icar como as IES têm
se organizado nos processos avaliativos.

Fundamentados na leitura sobre o SINAES, considere as atribuições da Institui-
ção de Educação Superior no sistema de avaliação e verif ique junto a Universidade
que está vinculado: ações implantadas; papel da CPA; as pessoas envolvidas; as dif i-
culdades e as facilidades; as mudanças a partir dos resultados das avaliações; e, se
possível, as impressões/opiniões de representantes da comunidade acadêmica (do-
centes; estudantes, gestores) sobre as avaliações realizadas, entre outros aspectos que
consideram relevantes.
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3) TRABALHO EM GRUPO POR UNIVERSIDADE E PARCEIROS NO SERVIÇO

a) Relato de Experiências e Fórum de Discussão. Foram formados nove grupos, cor-
respondentes a cada Universidade – docentes e prof issionais dos Serviços de Saúde com os
quais a IES mantém parceria.

Esta tarefa foi socializada no Moodle, no espaço do Fórum (Experiências de Avalia-
ção/SINAES das Universidades da Região Norte) na forma de Relato de Experiência no
sentido de favorecer a troca de experiências e comentários/reflexões.

Os relatos foram postados na Plataforma Moodle e as discussões no Fórum foram
realizadas no período subsequente.

4) TRABALHO INDIVIDUAL

a) Buscar em periódicos científ icos das áreas da Educação e Saúde um artigo que aborde
sobre experiência de avaliação de Programas/ Projetos na área da Saúde.

b) Elaborar um RESUMO descrevendo a experiência, indicando os fundamentos teóricos
e o processo avaliativo.

Estas tarefas foram socializadas com os colegas no Moodle.

5) TRABALHO EM GRUPO POR ESTADO

a) Elaboração de uma Proposta de Avaliação de Programa ou Projeto.  O processo
de planejamento foi composto pelas atividades:

• Cada mestrando escreveu um breve Relato acerca de algum Programa na área da Saúde
do qual participa;

• Escolha do Programa para o qual a Proposta de Avaliação foi elaborada. Este processo
implicou em um encontro presencial, sob a coordenação do Tutor, para a apresentação dos
Projetos e a escolha de um;

• Planejamento da Proposta de Avaliação para o Programa escolhido.

• Apresentação da proposta.

• Revisão da Proposta considerando as recomendações.

• Postagem da versão f inal Proposta de Avaliação no Moodle.
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4. NARRATIVAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM

4.1. ASPECTOS CONCEITUAIS SOBRE A AVALIAÇÃO

A primeira atividade do módulo AVALIAÇÃO: PROCESSOS E MODELOS, caracterizou-
se pela leitura do texto de Martins (2010) e a produção de uma resenha que foi postada indi-
vidualmente na Plataforma Moodle. O objetivo foi introduzir a temática da avaliação, co-
nhecer e compreender os princípios e pressupostos da Avaliação Educacional.

O texto traz considerações sobre avaliação do Ensino Superior, desvelando a necessida-
de de realizar discernimento entre os termos “testar, medir e avaliar”.

Para Martins (2010), os termos são frequentemente utilizados com sentido equivalente,
entretanto é preciso diferenciá-los, a f im de evitar equívocos signif icativos, principalmente
quando se trata de assunto de avaliação nas instituições educacionais.

No sentido de permitir melhor compreensão dos termos e dar consistência a discussão
sobre a avaliação, conceitua-se cada um deles: medir é “atribuir um número a um objeto
ou acontecimento de acordo com uma regra logicamente aceitável”; testar consiste na
verif icação de certa qualidade ou traço através de instrumentos específ icos, ou conjunto
de instrumentos - os testes; e, avaliar, consiste na interpretação de dados qualitativos e
quantitativos, fundamentados em padrões e critérios def inidos, com a f inalidade de se
obter uma opinião a respeito de um acontecimento.

A avaliação deve ser entendida como um processo que se desenvolve
concomitantemente com o processo de ensino e de aprendizagem, visando detectar até
que ponto os objetivos estão sendo alcançados pelas ações desenvolvidas e fornecendo
informações importantes para o aperfeiçoamento da qualidade do processo de ensino e de
aprendizagem.

Para elucidar os conceitos sobre avaliação, apresentam-se algumas considerações so-
bre a avaliação do aprendizado escolar (BLOOM, HASTINGS E MADAU,1983): a) é um
método de coleta e processamento dos dados necessários à melhoria da aprendizagem e
do ensino; b) inclui uma grande variedade de dados, superior ao rotineiro exame escrito
f inal; c) auxilia no esclarecimento das metas e dos objetivos educacionais importantes e
consiste num processo de determinação da medida em que o desenvolvimento do aluno
está se processando da maneira desejada; d) é um sistema de controle da qualidade pelo
qual se pode determinar, a cada passo do processo de ensino e de aprendizagem, se este
está sendo ef icaz ou não, e caso não esteja, indicar que mudanças devem ser feitas a f im de
assegurar sua ef icácia; e, e) é um instrumento na prática educacional que permite verif icar
se os procedimentos alternativos são igualmente ef icazes na consecução de uma série de
objetivos educacionais.

A avaliação educacional estende-se, também, ao âmbito institucional, sendo funda-
mental apresentar um propósito a ser alcançado e contemple as dimensões, componentes
e aspectos pertinentes, permitindo estabelecer um diagnóstico passível de feedback que
promova transformações e mudanças comprometidas com as melhorias educacionais seja
no âmbito do gestor, docente, discente ou de outra ordem. Neste sentido, é essencial a
compreensão e signif icado dos termos no sentido de ampliar os horizontes a que uma
avaliação se propõe.
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Na organização escolar a avaliação do ensino e da aprendizagem pode ocorrer como:
atividade f im, de responsabilidade dos docentes, técnicos em educação,  auxiliares;
e, atividade meio, de responsabilidade da administração da escola.

Há uma expectativa da sociedade sobre a atuação da instituição escolar. Dessa forma, a
avaliação assume o papel de instrumento regulador institucional da efetividade, da ef icácia e
da ef iciência do processo educacional desenvolvido pela escola. Na organização escolar não
deve ser o diretor a fonte de ideias, mas sim o corpo docente, os especialistas em educação, os
pais, os alunos, a comunidade, ou seja, os envolvidos com a causa da educação ef iciente (que
é a comunicação entre quem ensina e quem aprende), e com a causa f inal da educação (que
se constitui nas necessidades, expectativas e interesses do educando e da sociedade).

Em seguida, discutiu-se as três modalidades de classif icação da avaliação: avaliação
diagnóstica, que deve ser realizada no início ou transcorrer do curso ou assunto novo para
verif icar o conhecimento do aluno, possibilitando colocá-lo no grau mais adequado da
sequência de ensino; avaliação formativa, que se aplica no transcorrer do processo de ensi-
no e de aprendizagem com o propósito de verif icar se os alunos estão caminhando em dire-
ção aos objetivos de ensino estabelecido e, também, identif icar as principais def iciências em
aprendizagem iniciais, necessárias à realização de outras aprendizagens; e, avaliação
somativa, que tem a função de classif icar os alunos ao f inal de um determinado período de
desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem, sendo o resultado expresso em
notas ou conceitos.

Para o aluno, a avaliação formativa disciplina o ritmo do estudo, desenvolve o hábito de
estudo constante; o motiva, funcionando como reforço; fornece um perf il de aprendizagem,
isto é, o que se aprendeu e ainda se precisa aprender; possibilita busca de medidas alternati-
vas para superar as dif iculdades encontradas. Para o professor, a avaliação formativa oferece
informações que possibilitam a modif icação no ensino ou a revisão das informações que
oferecem dif iculdades aos alunos e possibilita realizar estudos comparativos dentre o de-
sempenho dos alunos de duas ou mais turmas - de uma mesma série ou de anos ou semestres
diferentes - quanto ao programa de uma unidade de aprendizagem.

As avaliações diagnóstica, formativa e somativa devem ser conjugadas entre si a f im de
propiciar ao educador oportunidades para diagnosticar, controlar e classif icar as variáveis
que atuam no início, no transcorrer e no f inal do processo de ensino e de aprendizagem,
garantindo a ef icácia e ef iciência do sistema de avaliação.

A avaliação deve inserir-se no cotidiano pedagógico para verif icar a ef icácia de sua ação
como agente no ensino e a ef iciência de aprendizagem. É um meio através do qual são feitas
constatações que permitem ao aluno corrigir suas falhas e dif iculdades de assimilação de
conceitos fundamentais, além de facilitar novas aprendizagens a serem adquiridas no pro-
cesso educacional, oferece subsídios ao educador para aperfeiçoar sua ação pedagógica, me-
lhorando a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem.

Em nenhuma outra época da história da humanidade ocorreram tantas e tão rápidas
transformações como nos dias de hoje. Essas transformações são produtos dos avanços
tecnológicos, da reestruturação do sistema de produção, do papel do Estado, da organização
do trabalho, entre outros tantos fatores que afetam a educação, inclusive no nível universitá-
rio, cobrando uma nova postura da universidade que contemple a formação de prof issionais
mais flexíveis, generalistas, através de uma ação educativa que desenvolva novas habilidades
e competências sociais e pessoais.
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A avaliação institucional sempre foi praticada no ensino superior. É preciso avaliar
permanentemente a instituição em seus múltiplos aspectos, a f im de se promover os ne-
cessários ajustes nos processos de ensino, pesquisa, administração e extensão de serviços à
comunidade. A avaliação no ensino superior, além de abranger o desempenho do alunado,
avalia o ensino-aprendizagem e, também, o desempenho dos docentes através da avalia-
ção acadêmica departamental. Isso mostra que a avalição institucional ora objetiva a veri-
f icação do desempenho da instituição no desenvolvimento das atividades programadas,
ora visa à verif icação da melhoria da qualidade dos serviços prestados de acordo com pa-
drões de referência. Em instituições preocupadas com o aprimoramento constante da qua-
lidade do ensino, da pesquisa e da extensão, a avaliação deve estar centrada no tripé, vi-
sando o alcance dos objetivos em cada uma das instâncias.

Destaca-se ainda, a expressiva representatividade da avaliação institucional refletin-
do no compromisso da qualidade da educação superior com seus diversos indicadores e
participantes do processo (docente, discente, gestão, técnicos).

A avaliação baseada em critérios como a efetividade e a qualidade, por exemplo. A
efetividade é entendida como “a capacidade da instituição alcançar os objetivos estabeleci-
dos no seu Projeto Pedagógico”, otimizando os recursos disponíveis; e, no critério qualidade,
avaliar signif ica verif icar se o progresso é realmente alcançado pela instituição, no que tange
à qualidade dos serviços prestados, em função dos participantes internos e externos a quem
lhe compete servir.

A avaliação deve relevar padrões de referência, que analise o programado e o efetivado;
as normas e regulamentos; participação; critérios de efetividade; critérios de qualidade e
avaliação externa. A agregação deste conjunto de avaliações permitirá a revisão permanente
dos Projetos Pedagógicos e do Plano de Desenvolvimento Institucional, com possibilidades
reais de transformações na condução do processo de ensino e de aprendizagem, nos planos
acadêmicos, nas posturas e condutas dos envolvidos no processo educacional, revisões de
aspectos burocráticos e de infraestrutura, bem como, a percepção da sociedade e dos egres-
sos diante do valor atribuído à qualidade educacional.

Os dados obtidos dessas investigações permitirá a tomada de decisões, o planejamento
estratégico e a implementação de novas ações educativas que proporcione mudanças signif i-
cativas na formação de prof issionais, para que estes sejam capazes de responder às deman-
das e necessidades identif icadas e vivenciadas nos diferentes cenários de atuação.

O campo da avaliação é algo complexo e instigante. A diversidade de conceitos, as vanta-
gens e desvantagens, dentre outros aspectos relacionados à temática, fornecem um campo
abrangente para ações educacionais e institucionais, que frequentemente, estão distantes de
muitos que fazem parte desse processo. O desconhecimento sobre a relevância e a falta de
domínio em determinados aspectos podem repercutir em dif iculdades, principalmente para
os docentes, no que tange a avaliação do processo de ensino e de aprendizagem do alunado.
Dessa forma, estudos aprofundados se fazem necessários para os sujeitos envolvidos, a f im
de promover a inserção cada vez maior de gestores, docentes, discentes, técnicos e comunida-
de no contexto da avaliação educacional.
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4.2. EXPERIÊNCIAS DE AVALIAÇÃO/SINAES DAS
UNIVERSIDADES DA REGIÃO NORTE.

Um dos grandes desaf ios das Instituições de Ensino Superior – IES é avaliar a qualida-
de do desenvolvimento de suas atividades. Sabe-se que as Instituições de Ensino Superior
são autônomas para tomar iniciativas acerca do ‘como’ realizar este processo. Contudo, no
âmbito da política da educação superior brasileira, temos o Sistema de Avaliação da Edu-
cação Superior – SINAES, aprovado pela Lei no. 10.861, de 14 de Abril de 2004, que regula
também as atribuições das IES (SINAES, 2011). Com base nessa regulamentação cada
insituição precisa direcionar o critério de avaliação a ser utilizado sob a perspectiva do
planejamento, organização acadêmica e institucional, diante do papel e função do docen-
te, do técnico de educação e do discente (TAVARES et al., 2011).

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) analisa as institui-
ções, os cursos e o desempenho dos estudantes. O processo de avaliação leva em considera-
ção aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da institui-
ção e corpo docente. O SINAES reúne informações do Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade) e das avaliações institucionais e dos cursos. As informações obtidas são
utilizadas para orientação institucional de estabelecimentos de ensino superior e para
embasar políticas públicas. Os dados também são úteis para a sociedade, especialmente
aos estudantes, como referência quanto às condições de cursos e instituições (SINAES, 2011).

A ênfase entre a interligação do desenvolvimento de uma ferramenta de avaliação
autônoma centrada na produção de conceitos de qualidade e sistemas de indicadores pode
produzir parâmetros antagônicos; tanto na construção como na desconstrução dos critéri-
os para realizar o processo do sistema de avaliação das Instituições de Ensino Superior
(BERTOLIN, 2009).

Nesse contexto é importante descrever o conceito de avaliação para Hoffmann (2008)
assim como para outros autores, é justif icado como um campo de estudo de divisões e subdi-
visões do conhecimento direcionando para alcançar um determinado avanço. Segundo Vieira
et al. (2010), os modelos de avaliação são: tradicionais, diagnósticas, processuais ou formativas
e estes, podem se interligar observando critérios semelhantes no próprio produto f inal da
avaliação.

Para Carvalho e Martinez (2005), as universidades são utilizadas na avaliação formativa,
advinda da proposta de Deliberação do Conselho Estadual de Educação (CEE), com funda-
mento na Lei Federal no 9.394, onde o instrumento-guia é essencial para a observação contí-
nua da progressão do aluno subsidiando o aperfeiçoamento do ensino praticado. E esse pro-
cesso deve sinalizar as heterogeneidades do desenvolvimento das habilidades e conhecimen-
tos entre os alunos, servindo como orientação para a própria aprendizagem dos mesmos e
para o ensino do professor.

Outros olhares a serem levados em consideração são os aspectos de resistência a mudan-
ça que se manifesta por meio dos docentes, dos alunos e técnicos de educação diante dos
resultados encontrados pelas comissões de avaliações baseadas nas legislações vigentes (BA-
TISTA, N. e BATISTA,S., 2004).

Seguindo o contexto referente ao sistema de avaliação implantado nas IES pelas Comis-
sões Próprias de Avaliação (CPA) de cada instituição na Região Norte do país foram de-
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senvolvidas, pelo grupo Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde para a Região
Norte do Brasil (MPNorte), as narrativas sobre a implantação do SINAES nas Universidades da
Região Norte. Constituíram os grupos de trabalho representantes de cada universidade partici-
pante do MP Norte e estes foram unânimes ao revelar que o contato com a experiência do
SINAES nas Universidades permitiu conhecer mais de perto as dif iculdades da consolidação
deste sistema de avaliação e a necessidade de f irmar uma cultura avaliativa nas IES da Região
Norte que contribua para o aprimoramento e planejamento de suas ações educativas e admi-
nistrativas.

Com embasamento teórico, os mestrandos do MPNorte  perceberam a necessidade de
discutir e fazer uma breve avaliação para verificar a percepção das IES   preconizada à luz da lei
regulamentadora dos critérios de avaliação, além de contribuir para o desenvolvimento
formativo e científ ico dos docentes, técnicos de ensino e discentes de suas instituições.

Este fato estimulou a todos os mestrandos a buscar uma forma de contribuir para o apri-
moramento e planejamento de ações educativas e administrativas em suas instituições, facili-
tando o método de avaliação utilizado pelas universidades. Nas discussões sobre as ferramen-
tas de avaliação e as normativas de submissão, juntamente com os critérios desenvolvidos nas
universidades estaduais e federais da Região Norte vivenciados pelos mestrandos, coube-nos
observar algumas atividades e formas de avaliação.

Na Universidade Federal do Pará (UFPA) os mestrandos realizaram uma análise conforme
os parâmetros de avaliação normativa do SINAES, os itens que contemplam a realização de
uma auto-avaliação pela CPA. No momento da investigação situacional optou-se pelo curso
de  enfermagem, utilizando a compreensão da relevância da auto-avaliação pelas IES como
ferramenta essencial a primar pela qualidade educativa, conforme proposto pelo SINAES. Para
exemplif icar algumas observações dos diagnósticos segue a descrição de um dos  grupos:

“Na UFPA a CPA, Comissão Própria de Avaliação, vem tentando desenvolver desde 2006
avaliações nos cursos de graduação da IES, enfrentando todos os desaf ios da ação auto
avaliativa de uma universidade multicampi”. O grupo da Universidade Estadual do Pará, a
partir de reunião da CPA, relatou: “Que participou uma vez das avaliações, no entanto não
teve feedback, situação esta que não favorecia a implementação de medidas de melhorias
diante das dif iculdades identif icadas”.

O exposto demonstra uma fragilidade diante da autonomia incorporada pelas IES pe-
rante a legislação vigente, caracterizando que os atores envolvidos nos cenários de auto-
avaliação ignoram a importância do feedback às partes envolvidas e, desta forma, não pos-
sibilitam o aprimoramento do ensino, da pesquisa, extensão e gestão das instituições.

Na Universidade Federal de Tocantins (UFT) o ensino é avaliado de forma discrimina-
da e fragmentada por unidades acadêmicas. Os mestrandos interessados em verif icar os
conteúdos solicitados pelo SINAES na universidade em questão encontraram muitas dif i-
culdades com alguns membros do corpo docente, com os funcionários técnicos, com os
discentes e com os coordenadores de curso, os quais não se mostraram dispostos e interes-
sados em apresentar ou aplicar qualquer tipo de instrumento para aprimorar a qualidade
de ensino. Além da fragmentação entre as disciplinas perante o corpo docente, pode ser
observado que o retorno das avaliações aplicadas não ultrapassou 10% dos atores envolvi-
dos. Como pode ser observado nas falas dos mestrandos:
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“No Relatório de Auto-avaliação da nossa Universidade (UFT, 2010), uma das principais crí-
ticas foi a pequena participação dos alunos (10%)....Outro aspecto é que a metodologia de
avaliação baseada em Grupos Focais, incialmente proposta, para avaliar o tripé da Univer-
sidade (docentes, discentes e técnicos), foi abandonada devido á complexidade da interação”.

Essas falas demonstram  que as dif iculdades da consolidação deste sistema de avalia-
ção ainda não ultrapassaram o primeiro processo, o de comunicação e preparo dos pares
envolvidos.

Os integrantes da Universidade Federal de Amapá (UNIFAP) detectaram que a IES apre-
senta uma comissão formada para coordenar e desenvolver o processo avaliativo, porém com
muitas fragilidades. Deixando visível que a CPA não desenvolve atividades de comunicação
para esclarecer a necessidade dessa avaliação pelos discentes, docentes e técnicos.  Com isso, é
possível verificar devido as falhas de informações, uma estatística  incoerente,  impossibilitan-
do o diagnóstico das principais necessidades da Universidade Federal de Amapá  (UNIFAP) na
classif icação do conhecimento e melhorias na estrutura física. Além da ausência de retorno aos
técnicos, docentes, discentes e gestão. Conforme pode ser observado em uma das falas abaixo:

“...Em entrevista com uma membro da CPA, representando a categoria técnico-administrativo,
foi demonstrado a sua preocupação com a ausência de devolutiva pós publicação do relatório,
por parte da gestão; temor pelo possibilidade que a CPA caia em descrédito pela comunidade
acadêmica considerando que são apontadas as dif iculdades e problemas porém não se observa
avanço nessas dif iculdades; os voluntários entrevistados na pesquisa já mostram um certa dúvi-
da se vale a pena mesmo opinar, sugerir, apontar dif iculdades, pois não se observou melhoria.”

De acordo com a narrativa do grupo de Rondônia é possível perceber que houve uma
CPA em 2006 que conseguiu realizar uma técnica pedagógica em forma de seminário com
adesão dos seis campos existentes na Universidade para trabalhar a importância da auto-
avaliação sob o título: Avaliação Institucional. Entretanto, a comissão montada na época não
conseguiu deliberar as propostas para que ocorresse a resolutividade.

Atualmente, a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) apresenta fragilidades seme-
lhantes às Instituições citadas anteriormente. Além da ausência de uma comissão
institucionalizada com mandato estabelecido para acompanhar um processo avaliativo da
IES e montar as ações de resolutividade para melhorar a qualidade de ensino.

 O grupo deixa explícito em uma das falas descritas na atividade do fórum que a implan-
tação de uma comissão para deliberar as avaliações não é atribuído a devida importância para
integrar as ações administrativas da Universidade:

“... avaliação institucional é desconhecida pela maioria dos gestores, sugerindo tratar-se de uma
ação que não foi institucionalizada..... Parece faltar na UNIR uma cultura sólida de avalia-
ção que contribua para o aprimoramento e planejamento das suas ações, o que só será
possível quando os sistemas de avaliação forem institucionalizados...”

A Universidade Federal do Acre (UFAC) vive também momentos de transformação
para compor uma Comissão Permanente de Avaliação, sendo vulnerável a conscientização
dos alunos e trabalhadores sobre a necessidade de uma auto-avaliação no ensino e na es-
trutura da IES para melhoria do ensino e que essa avaliação não deve ser feita somente
pelos membros da diretoria da própria instituição.
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A Universidade Federal de Roraima (UFRR) não está completamente organizada como
IES com as ferramentas de CPA extraídos dos SINAES, porém uma avaliação é realizada por
curso, compondo a estrutura geral da instituição. Apesar de existir uma comissão, poucas
informações foram deliberadas ao grupo e a comunidade universitária. As falas do grupo
transmitem essa lacuna de comunicação entre os pares:

“... Na UFRR, o tema parece que é tratado de forma muito "sigilosa", com pessoas preocupa-
das quando em "revelar" informações sobre o assunto, com rara exceção”.

No Amazonas, o sistema de avaliação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
é diferente da aplicada na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com arranjos dife-
renciados para avaliação. Na UEA a CPA pouco registrou participação da classe acadêmica.
Os funcionários referem registros de avaliações aleatórias, e quanto aos docentes, há uma
avaliação obrigatória sem haver um esclarecimento da necessidade dessa auto-avaliação
para favorecer melhorias e “graduar” o nível de conhecimento científ ico dos discentes e
docentes da referida Instituição. Esse trâmite de auto-avaliação, a avaliação formativa ain-
da está em via de desenvolvimento pela Comissão de Avaliação, deixando lacunas ainda
nesse processo.

Na UFAM existe a Comissão Permanente de Avaliação. A universidade é cobrada para
realizar, porém, uma das principais fragilidades observadas é a ausência de comunicação
entre os atores envolvidos durante a avaliação e após a avaliação executada. A comissão
delibera um relatório para que o gestor de cada faculdade faça a divulgação dos resultados
aos pares e, em seguida, estruturem propostas de ação para lacunas encontradas. Contudo,
o resultado demonstra que nem todos os gestores e prof issionais da instituição apresen-
tam uma conscientização por parte da comissão quanto a necessidade da auto-avaliação
ser de comum acordo com os membros acadêmicos, os docentes e com os trabalhadores da
instituição. É uma avaliação obrigatória e com poucas discussões para explicar a importân-
cia do processo para educação de nível superior, de modo que a maioria dos atores envol-
vidos desconhece o quanto esse procedimento poderia contribuir para melhoria no ensino,
nos setores da universidade e em sua própria infraestrutura. Esta auto-avaliação é necessá-
ria para poder gerar um produto f inal, mas na rede, os detalhes de como elas são processa-
das, não f ica claro, sendo até sigiloso, e o produto f inal será difundido em notas, gerando
muita polêmica devido o percentual alcançado.

Observou-se que após as atividades lidas e discutidas no fórum sobre Sistema Nacio-
nal de Avaliação de Ensino Superior (SINAES) e sobre seus instrumentos na Comissão Per-
manente de Avaliação (CPA), todas as universidades envolvidas, tanto estaduais como fe-
derais possuem mecanismos fragilizados na aplicação desse tipo de atividade, os quais
precisam de um novo método que envolva com seriedade a necessidade de ser realizada
com clareza e conf iabilidade: a avaliação dos cursos, do aprendizado dos alunos, do modo
como os professores estão ou não atingindo seus objetivos e de como a universidade en-
quanto instituição está dando condições de desenvolver os trabalhos por parte dos profes-
sores e dos alunos, e de que forma viabiliza o desenvolvimento intectual e científ ico dos
alunos, juntamente com a parceria dos trabalhadores da instituição para um atendimento
dignif icado a todos, tendo essas instituições uma infraestrutura física em condições ade-
quadas a todos.

As dif iculdades revelam os desaf ios de um sistema de avaliação desta natureza, onde
o processo ainda é fragmentado e apresenta falhas que podem comprometer a qualidade
do ensino das IES.  Muitas Universidades no Norte do país encontram entraves para im-
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plantar sua CPA e, portanto desenvolver o seu papel de avaliação e elaboração do relató-
rio, um instrumento central do SINAES de avaliação institucional; outras nem apresentam
CPA, revelando o total desconhecimento de uma CPA dentro do meio acadêmico, além da
falta de compreensão da importância e dimensão do processo por parte dos gestores; resis-
tência dos professores e alunos à forma e conteúdo de avaliação proposta pelo SINAES: a
falta de cultura avaliativa no meio acadêmico, dentre outras.

Partindo do princípio que o processo de avaliação deve contribuir para redef inir me-
tas e ações, contribuindo para a melhoria do ensino, e, portanto, constituindo um dos
eixos estruturantes do fazer educativo, este deveria ser incorporado por gestores, docentes
e técnicos das IES de forma mais compromissada, uma vez que a partir da prática avaliativa,
será permitido levantar dados de uma trajetória e subsidiar as decisões para o aprimora-
mento e compromisso necessário com a qualidade de ensino das IES, dos cursos e com o
desempenho dos estudantes.

Embora exista uma preocupação com os processos avaliativos (Desempenho acadêmi-
co, cursos, instituições, programas e serviços, opinião do usuário), e uma coleta de dados a
respeito do objeto avaliado, os resultados não estão sendo efetivamente divulgados para a
comunidade acadêmica e incorporados na implementação de mudanças.

Como cada IES tem seu próprio processo de amadurecimento e autonomia para dese-
nhar e construir seus processos de mudanças, uma cultura sólida de avaliação de suas ativida-
des só será possível quando os sistemas de avaliação forem institucionalizados. Por enquan-
to, as IES seguem com o desaf io de avaliar a qualidade do desenvolvimento de suas atividades
f ins a partir de interesses institucionais internos, gerando inquietações por parte dos avalia-
dos e da sociedade acadêmica que o desconhece.

As narrativas sobre as instituições de ensino superior públicas do Norte demonstram
que todas as CPAs têm uma carência de métodos resolutivos e diferenciado para expandir os
meios de comunicação entre os pares dentro das IES, e ainda, a questão f inanceira para o
processo de aplicabilidade dos novos projetos político pedagógico. Esse desconhecimento na
grande maioria, pelos docentes, técnicos e discentes favorece a falta de plano de ação para
ampliar a estrutura física e aplicabilidade do investimento conforme as novas propostas para
o ensino superior.  Essa divergência entre os critérios legislativos e a aplicabilidade de uma
nova forma de ensinar, demonstra que nem sempre os docentes, principalmente, estão pre-
parados para quebrar esses paradigmas, onde ele passa a ser um facilitador na busca do
conhecimento.



25

4.3. ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE AVALIAÇÃO
DE  PROGRAMAS OU PROJETOS DE SAÚDE:
TRABALHO EM GRUPO POR ESTADO DA REGIÃO NORTE

A atividade constou da elaboração de uma proposta de avaliação de um programa ou
projeto de saúde. Para realizar a atividade proposta, os seguintes passos foram orientados
para compor o processo de planejamento:

a) cada mestrando deveria escrever um breve relato acerca de algum programa na área
da Saúde do qual participa;
b) o grupo organizado por Estado da Região Norte, deveria escolher um programa ou
projeto para o qual a Proposta de Avaliação seria elaborada. Essa etapa do processo
implicou em um encontro presencial, sob a coordenação do Tutor, para a apresentação
dos programas ou projetos e a escolha de apenas um;
c) planejamento da proposta de avaliação para o programa escolhido;
d) apresentação da proposta no momento presencial;
e) revisão da proposta considerando as recomendações e sugestões do momento
presencial; e,
f) postagem da versão f inal da proposta de avaliação na Plataforma Moodle.

Avaliar é uma atividade intrínseca do ser humano, que a realiza desde os primórdios da
humanidade. No cotidiano, a avaliação acontece quando damos valor às coisas ou às situa-
ções, quando fazemos estimativas, apreciações e análises e também quando julgamos.

A avaliação, enquanto processo formal ocorre de forma variada e é aplicada a inúmeros
setores que vão desde a educação (avaliação da aprendizagem) até a administração (avalia-
ção de produção).

A avaliação de programas públicos surgiu após o período de guerras pela necessidade de
garantir a ef icácia da aplicação dos recursos governamentais (UCHIMURA e BOSI, 2002). É
comumente realizada considerando fundamentação teórica de acordo com as necessidades e
interesses da empresa ou instituição que a realiza. Nesse sentido, a avaliação pode se basear
na qualidade do programa ou do projeto, na efetividade de suas ações, nas atividades e tarefas
desempenhadas pelos funcionários, na equidade de atendimento dos benef iciários e até da
universalidade dos serviços prestados (BURSZTYN e RIBEIRO, 2005, MARTINS, 2010).

A partir da década de 1980, começaram a surgir propostas de educação participativa em
crítica ao modelo tradicional até então perpetuado (BURSZTYN e RIBEIRO, 2005). Este se
baseia na verticalidade das ações, na detenção do conhecimento pelo grupo técnico e na
conduta prescritiva, enquanto aquele se baseia na horizontalidade das ações e no
compartilhamento de poder.

No Brasil, a década de 1980 foi cenário de transformações intensas das políticas públicas
de saúde que culminaram na criação de um sistema de saúde que requer, dentre seus princí-
pios, a participação popular nas decisões tomadas.

Hartz (1999) apresenta os princípios avaliativos que estão inseridos nos Padrões de Ava-
liação de Programas. Tais princípios contêm quatro atributos básicos, que quando emprega-
dos, podem resultar em uma melhor avaliação de programas:
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1) Utilidade: a avaliação atende às necessidades de informações dos interessados;
2) Praticabilidade: a avaliação é realista, prudente, hábil e econômica, justif icando
os recursos gastos;
3) Propriedade: a avaliação é conduzida de forma legal e ética, preocupando-se com
todos os envolvidos por seus resultados; e,
4) Precisão: a avaliação produz informações tecnicamente adequadas sobre os ele-
mentos que determinam o valor ou o mérito do programa.

As ações intersetoriais desenvolvidas pelo setor saúde contribuem para a distribuição
de responsabilidades e fortalece uma rede de serviços mais articulada. O trabalho em equipe
é essencial no sistema por entende-se que o trabalho em conjunto garante a atenção inte-
gral ao indivíduo e à coletividade.

As seguintes propostas foram apresentadas, algumas em caráter de projeto e
outras já em andamento:

1 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PET-SAÚDE
MORTALIDADE MATERNO-INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ.
Proposta apresentada pelo grupo do Estado do Amapá.

A proposta versou sobre os indicadores de saúde utilizados pela Saúde Pública para ava-
liar as condições de vida de uma população. A mortalidade é considerada um dos mais sensí-
veis desses indicadores. Conhecer o perf il da mortalidade materno-infantil é fundamental
para a formulação de estratégias que permitam o seu controle. A Atenção Básica do municí-
pio de Macapá desenvolve ações de promoção, prevenção e recuperação à saúde desde o ano
de 1999, quando aderiu ao Programa de Estratégia da Saúde da Família. O pacto de redução
deste indicador de mortalidade é uma das estratégias prioritárias do Ministério da Saúde
para a Região Amazônica e, este projeto insere-se numa linha de ação pactuada entre a Secre-
taria Municipal de Saúde (SEMSA) e Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade
Federal do Amapá (UNIFAP).

O Programa PET-Saúde da Família, que estuda mortalidade materno-infantil, vem sen-
do desenvolvido desde maio de 2010, por uma equipe que viabiliza a execução do projeto,
com um responsável acadêmico, a participação de cinco preceptores (sendo uma médica,
duas odontólogas e dois enfermeiros) e 11 alunos (sendo dez alunos do curso de medicina e
um do curso de enfermagem).

A população de óbito infantil identif icada no período estudado foi de 750 crianças, con-
tudo, o preenchimento completo do formulário de pesquisa foi de apenas 289.

A mortalidade materno-infantil é diretamente influenciada por diversas condições, as
quais compõem os pontos cruciais deste estudo: acompanhamento pré-natal e evolução
da gravidez, ruptura precoce de membrana, gemelaridade, idade materna, consanguinidade,
procedimentos perinatais, mortalidade perinatal, condições e tipo de parto, síndrome da
morte súbita, estado marital, intervalo entre partos, fatores interpartais, etnia, condições
sócio econômicas e ambientais, escolaridade materna, oferta de serviços de saúde para o pré-
natal, doenças maternas de especial relevância como hipertensão arterial, diabetes, infecção
por HIV, síf ilis e infecção por streptococcus do grupo B, presença de prematuridade, baixo peso
ao nascer, más formações congênitas, e as doenças infecto contagiosas, dentre outros.
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A mortalidade infantil é um indicador bastante utilizado e tradicionalmente dividido
em: mortalidade infantil neonatal e mortalidade infantil tardia que ocorrem respectivamen-
te antes e após 28 dias. A mortalidade infantil neonatal é, por sua vez, dividida em mortalida-
de infantil neonatal precoce que compreende os óbitos ocorridos entre zero e seis dias e em
mortalidade infantil neonatal tardia que ocorre entre sete e 28 dias de vida.

A proposta teve como objetivos:
a) Analisar o fluxo da atenção à saúde ao binômio mãe-f ilho na cidade de Macapá;
b) Analisar os determinantes da mortalidade materna e infantil;
c) Conhecer como se distribuem os óbitos no primeiro ano de vida, segundo as causas
básicas de mortes e os fatores de risco associados a sua prevalência; e,
d) Validar as informações obtidas através da busca de dados secundários.

Aspectos metodológicos.

As atividades do projeto foram realizadas na comunidade das áreas de abrangência das
Unidades de Saúde da Família, onde os alunos desenvolvem suas atividades curriculares, com
acompanhamento dos preceptores e tutor. A coleta de dados ocorreu sob a forma de questio-
nário elaborado com a participação de alunos, preceptores, tutor acadêmico e coordenador. As
informações foram obtidas através da investigação em maternidades e hospitais de Macapá. A
carga horária prevista para esta atividade específica foi de oito horas semanais, sendo enqua-
drada como atividade extracurricular.

No decorrer do trabalho foram realizados encontros teóricos em Unidades partícipes do
Programa PET-Saúde, com temáticas voltadas ao objeto da pesquisa, dentre os quais, citam-se:

a) Mortalidade materna e infantil;
b) Bioética;
c) Metodologia científ ica aplicada;
d) Epidemiologia em saúde coletiva;
e) Fontes de informação em saúde e os métodos básicos de coleta, processamento,
análise e interpretação dos dados epidemiológicos para análise da situação;
f) Informações básicas sobre vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde do
trabalhador;
g) Ações de vigilância à saúde em território delimitado;

h) Conceito de risco em epidemiologia e seu emprego no planejamento das ações de
saúde;
i) Situação de saúde da população brasileira e seus determinantes; e,
j) Os sistemas de informação em saúde no Brasil: implantação de dados e utilização nos
serviços de saúde.

Resultados Esperados

O presente projeto foi destinado a proporcionar melhoria da atenção básica em saúde que
precisa de um trânsito assegurado à comunidade acadêmica e ao serviço de saúde, com vistas à
prevenção e à possibilidade de oportunizar a elaboração de um conhecimento acadêmico vol-
tado para os princípios do SUS. Para a Universidade, no que se refere a docentes e discentes, o
estudo poderá contribuir com a aprendizagem signif icativa a medida em que os participantes
f izerem uma reflexão teórica a ser acrescida ao conhecimento prévio já adquirido. A oportuni-
dade de estabelecimento dessa via de mão dupla, por meio do desenvolvimento do Programa
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de Educação pelo Trabalho para a Saúde- PET-Saúde possibilitará a troca de saberes sistemati-
zados, acadêmicos e popular, e terá como consequências a produção do conhecimento resul-
tante do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento
acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. Possibilitará
também aos alunos o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar que favorecerá a visão
integrada do social.

O produto deste projeto será a elaboração de relatório técnico e publicação científ ica.
Será realizado seminário municipal com a participação dos Conselhos Municipal e Estadual de
Saúde, SEMSA, SESA, UNIFAP e outros atores para apresentação dos resultados e encaminha-
mentos.

Concluindo, há necessidade de avaliar o desenho e a planif icação do projeto, sua adequa-
ção ao contexto político do país, a disponibilidade de informações que permitam o desenvol-
vimento de processos de avaliação das atividades bem como a necessidade de desenvolver
processos de avaliação externa. Recomenda-se a sistematização de experiências em um mes-
mo contexto, estudos pilotos e avaliações que possam ajudar a tomar decisões sobre o desen-
volvimento de novos projetos. Nesse sentido, a avaliação deveria ser pensada desde o momen-
to da concepção do projeto, examinando as premissas e os métodos a serem adotados.

2 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE.
Proposta apresentada pelo grupo do Estado do Acre.

O Programa de Residência Multiprof issional é uma modalidade de educação prof issio-
nal pós-graduada, latu senso, realizada na forma de treinamento em serviço, destinada a
prof issionais da área de saúde, de caráter interdisciplinar, desenvolvidas nos serviços da rede
pública, sob a orientação de prof issionais a partir da prática prof issional, em diálogo perma-
nente com a reflexão teórica aplicada ao cotidiano das ações de saúde.

O Programa de Residência Multiprof issional Integrada em Saúde da Família e Comuni-
dade do Acre foi concebido num processo de construção coletiva, realizado com a participa-
ção ampla de prof issionais, em quatro of icinas, que tiveram como produto o projeto do Pro-
grama. As of icinas aconteceram no período de 2004 a 2005, e somente no ano de 2007, foi
lançado o Edital de seleção para a primeira turma, com ingresso no ano de 2008.

Os prof issionais representavam unidades de saúde, instituições formadoras e conselhos
de classe de oito prof issões da área da saúde: Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social, conforme quadro das vagas por
área prof issional.

A escolha destas áreas baseou-se na participação dos prof issionais nas of icinas, na pre-
sença dos mesmos nas unidades e serviços contemplados no Programa, assim como, no per-
f il de preceptoria que deveriam apresentar.

O Programa de Residência Multiprof issional em Saúde da Família e Comunidade tem a
duração de dois anos e foi criado por meio da Lei nº 2.011 de 10 de julho de 2008. O seu
f inanciamento, até o momento, é realizado pela SESACRE.

O Programa tem como objetivo geral: formar prof issionais na área de saúde da família
com habilidades de trabalho em equipe, de forma interdisciplinar, e com capacidade de
gerenciar o cuidado integral e humanizado do individuo, família e comunidade, em con-
formidade com os princípios do SUS. Seus objetivos específicos são: 1) exercer ações in-
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tegradas com a rede institucional e informal, buscando alternativas intersetoriais e de re-
des de apoio social para a melhoria da qualidade de saúde da população; 2) aprimorar
técnicas voltadas para a formação de prof issionais com perf il de atuação interdisciplinar;
e, 3) desenvolver pesquisas que fomentem a interdisciplinaridade na área de saúde.

Aspectos metodológicos.
A avaliação proposta utiliza a abordagem participativa que, segundo Martins (2010), ga-

rante uma maior aceitação dos resultados, bem como uma participação mais afetiva nas ações
programadas, já que o processo avaliativo ocorre coletivamente. Desde sua concepção, o pro-
grama aponta a característica dialógica-participativa, tendo sido construído coletivamente,
sendo campo propício para a avaliação participativa. A ênfase do modelo de avaliação está nas
equipes multiprofissionais e na articulação ensino-serviço. Para a construção do modelo foram
utilizadas técnicas participativas e elementos das metodologias rápidas (Rapid Assessment
Procedures - RAP), que têm como características o baixo custo dos processos, a devolução dos
resultados em tempo ágil, a utilização de questionários curtos e objetivos aplicados a infor-
mantes-chave e a grupos focais (BURSZTYN e RIBEIRO, 2005).

O modelo de avaliação envolve os seguintes passos:

Passo 1. Constituição da matriz de avaliação.

Esta matriz compreende os objetivos do programa e, por conseguinte, suas atividades,
que def inirão questões norteadoras de avaliação. A seguir, seguem exemplos de possíveis
critérios que serão def inidos pela of icina:

Eixos Questões Norteadoras

1. Desenvolvimento de Ações integradas com a rede institucional e
ações integradas informal foram realizadas?

As atividades buscaram alternativas intersetoriais

             e de redes de apoio social?

A rede de serviços está melhor articulada?

2. Aprimoramento de Foram utilizadas e aprimoradas técnicas de formação e
técnicas trabalho em saúde?

As técnicas propiciaram a atuação interdisciplinar?

3. Desenvolvimento de Foram realizadas pesquisas no campo da
 pesquisas interdisciplinaridade em saúde?

As pesquisas resultaram produtos aplicáveis

na realidade local?

Passo 2. Realização de grupos de trabalho (GTs).

Reunir todos os atores envolvidos no processo para a realização de GTs que avaliarão o
programa de forma participativa. Os GTs deverão ser formados por representantes das diver-
sas áreas envolvidas, de forma que todos os grupos contemplem a maior diversidade possível
de atores. Cada GT discutirá os três eixos utilizando a matriz como roteiro e elaborará um
relatório conciso de avaliação a partir da discussão em grupo. Pontos-chave da discussão
deverão se extraídos e apresentados em forma de tarjetas.
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Passo 3. Construção do painel de avaliação.

Cada GT apresentará seus pontos-chave (em tarjetas) retirados da discussão dos eixos
e socializará sua avaliação com os demais GTs. Durante a apresentação dos GTs será
construído um painel de consolidação da avaliação que poderá ser visualizado por todos. A
necessidade do emprego dessa técnica de visualização deve-se à heterogeneidade dos par-
ticipantes e diminui o risco de monopolização da discussão ou mesmo de repetição dos
pontos-chave mais prementes (BURSZTYN e RIBEIRO, 2005).

O modelo proposto permite a avaliação do programa considerando a opinião e a
vivência dos atores envolvidos no processo.

3 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA HIPERDIA.
Proposta apresentada pelo grupo do Estado de Rondônia.

As doenças cardiovasculares são as causas mais comuns de morbidade e mortalidade em
todo o mundo e, entre os fatores de risco para a doença cardiovascular, encontramos o diabe-
tes mellitus e a hipertensão arterial.

A hipertensão arterial, cuja prevalência estimada na população brasileira adulta é de 15 a
20%, sendo que, entre a população idosa, esta cifra chega a 65%. Entre os hipertensos, cerca
de 30% desconhecem serem portadores da doença.

O estudo multicêntrico sobre prevalência de diabetes mellitus no Brasil apontou um
índice de 7,6% na população brasileira entre 30-69 anos, atingindo cifras próximas a 20% na
população acima dos 70 anos. Cerca de 50% dessas pessoas desconhecem o diagnóstico, e
25% da população diabética não fazem nenhum tratamento.

Para o controle de ambas as patologias, são necessárias medidas que envolvem mudan-
ças no estilo de vida do indivíduo. O manejo do diabetes mellitus e da hipertensão arterial
deve ser feito dentro de um sistema hierarquizado de saúde, que se destaca pela Estratégia
Saúde da Família.

Para desenvolver o controle dos hipertensos e diabetes, o Ministério da Saúde, em 1994,
implantou o Programa Saúde da Família (PSF), com o objetivo de proceder à reorganização
da prática assistencial a partir da atenção básica, em substituição ao modelo tradicional de
assistência, orientado para a cura de doenças. O Programa de Saúde da Família, atualmente é
Estratégia Saúde da Família e pretende promover a saúde através de ações básicas que possi-
bilitam a incorporação de ações programáticas de forma mais abrangente.

O Programa Hiperdia abrange o desenvolvimento de ações para a hipertensão e o diabe-
tes a partir da essencialidade da Estratégia Saúde da Família, que ocorre de forma mais
abrangente e busca a promoção da qualidade de vida e intervém nos fatores que colocam em
risco os usuários portadores de hipertensão ou diabetes, buscando a identif icação mais acurada
e um melhor acompanhamento destes usuários (BRASIL, 2002).

A proposta tem como objetivo geral: Conhecer o nível de satisfação do usuário do Pro-
grama Hiperdia em relação a assistência prestada pelos prof issionais da Estratégia Saúde da
Família, capacidade dos serviços, auto-conhecimento das medidas de intervenção e expec-
tativas de melhora com a intervenção recebida; e como objetivos específicos: a) Levan-
tar o nível de conhecimento dos usuários do Hiperdia sobre as ações de controle para a
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hipertensão e o diabetes; b) Avaliar se as instalações físicas das Unidades de Saúde têm
influência no nível de satisfação dos usuários e se são capazes de intervir positivamente
em respostas de adesão e continuidade ao tratamento da hipertensão e diabetes; c) Identi-
f icar se os usuários do Hiperdia responderam positivamente às medidas de intervenção
apresentadas pelos prof issionais da Estratégia Saúde da Família, para a melhoria das suas
respostas à hipertensão e ao diabetes; e, d) Relacionar se a assistência prestada pelos pro-
f issionais da Estratégia Saúde da Família foram capazes de provocar mudanças nos hábitos
dos usuários hipertensos e diabéticos visando a melhoria da qualidade de vida destes usu-
ários.

Aspectos metodológicos
Para a avaliação do Hiperdia, optou por avaliar apenas os eixos que se referem à satis-

fação dos usuários, dentre eles destacam-se as seguintes categorias:

1) Satisfação do usuário: apresentada em proporção de pacientes que responderam
positivamente se houve resolutividade para seu problema e se ele considera-se satisfei-
to com a assistência atual.

2) Estilo de vida: busca avaliar se questões como dieta, atividade física, hábitos de
beber ou fumar podem sofrer alterações a partir das orientações fornecidas pelos
prof issionais de saúde.

3) Qualidade da consulta: aspectos tanto da consulta médica quanto de enfermagem
são avaliados no tocante à avaliação da anamnese, do exame físico e da orientações
fornecidas pelos prof issionais.

4) Capacidade instalada dos serviços: aspectos dos serviços com relação a estrutura
física (serviços acolhedores, com consultórios e salas para palestras com boa
ambiência) e sua qualidade são avaliados para se entender se existe correlação entre a
infra-estrutura dos serviços e o retorno dos usuários para estes.

Para a avaliação do Programa Hiperdia, optou-se por uma pesquisa do tipo qualitativa
através de questionário composto por questões com respostas em escala de satisfação, vari-
ando de extremamente satisfeito, bastante satisfeito, mais ou menos satisfeito, pouco satis-
feito e nada satisfeito. O questionário será respondido pelos usuários do Hiperdia que fre-
quentam uma unidade de saúde da família, no município de Porto Velho, estado de Rondônia,
após assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido.

Para tanto, optou-se pela utilização de uma f icha validada, apoiada por HALFOUN et al.
(2008), inicialmente utilizada no município do Rio de Janeiro, para avaliação de usuários em
unidades de saúde daquele município, e que retrata prioritariamente indicadores sobre a
satisfação de usuários do Programa Hiperdia.

As questões versarão sobre informações sobre os serviços, conforto nas instalações, qua-
lidade do prof issional; compreensão sobre a dieta, medicação; atendimento do serviço de
saúde, consulta com hora marcada, tempo de espera de consulta; compreensão sobre o trata-
mento a ser recebido, expectativas de melhora com a dieta e com a consulta dentre outras que
avaliarão prioritariamente a satisfação do usuário do Hiperdia.

Resultados esperados
A partir das questões respondidas e para a análise dos resultados alguns indicadores
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poderão ser selecionados para posterior monitoramento do nível de satisfação do usuário,
bem como implantação da f icha de avaliação e dos indicadores estabelecidos para o con-
trole do Hiperdia em outras unidades de saúde do município de Porto Velho.

A proposta de avaliação do Programa Hiperdia surge como uma possibilidade de le-
vantamento de dados a respeito de um programa de saúde pública, que ocorre
concomitantemente com a Estratégia Saúde da Família.

Avaliar a satisfação de usuários cadastrados em um programa de saúde é sinônimo
para o alcance de metas que dizem respeito sobre respostas e assiduidade de usuários ao
que está proposto nas diretrizes de programas de saúde, e que são executadas pelos prof is-
sionais das equipes de saúde da família para a melhoria das condições de saúde de usuários
cadastrados e acompanhados nos programas.

A opção de se avaliar a impressão de usuários é importante porque estabelece o en-
contro com a representação social de atores que recebem o serviço fornecido pelo Sistema
Único de Saúde.

4 AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
DESTINADO A PACIENTES COM DIABETES MELLITUS.
Proposta apresentada pelo grupo do Estado do Pará.

É crescente a percepção mundial quanto a importância e efetividade de programas e estraté-
gias de serviços de saúde baseados no modelo de promoção da saúde. A Conferência de Alma-Ata
(1978) já orientava governos e instituições no sentido da implementação deste modelo. Esse mo-
delo prioriza a capacitação da comunidade objetivando a melhoria da qualidade de vida, desen-
volvendo ações múltiplas, destacando-se dentre elas a educação em saúde. Através de processos
educativos em saúde podemos provocar mudanças no estilo de vida, melhoria na qualidade de
vida e impacto positivo na saúde geral de portadores de doenças crônicas.

A educação em saúde é fundamental para as intervenções preventivas em âmbito comuni-
tário particularmente no que se refere às doenças crônicas. Tais enfermidades, por sua alta
prevalência e morbimortalidade, têm despontado como problema de saúde pública digno de
políticas voltadas para a elaboração de programas educativos, os quais contemplem as reais
necessidades dos indivíduos afetados, bem como, dos familiares e profissionais envolvidos
(BRASIL, 2001).

Dentre as enfermidades crônicas degenerativas com maior incidência destaca-se o Diabe-
tes Mellitus tipo 2 (DM2) que afetava cerca de 5 milhões de brasileiros em 2000.   Estima-se
que em 2025 existirão 11 milhões expostos a complicações como: infarto agudo do miocárdio,
acidente vascular encefálico, cegueira, amputações de pernas e pés, abortos, mortes perinatais
e insuficiência renal crônica (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2002).

O conhecimento do DM2 como uma enfermidade crônica que afeta milhões de pesso-
as em todo o mundo tem motivado a busca de enfoques e metodologias que favoreçam
uma visão real do problema principalmente no que diz respeito aos conhecimentos, às
percepções, às atitudes, aos temores e às práticas do paciente no contexto familiar e comu-
nitário (PERES; FRANCO; SANTOS, 2006).

A educação em saúde tem se mostrado muito ef iciente no auxílio para prevenção e no
tratamento de doenças crônicas, através da conscientização dos indivíduos e mudança de



33

hábitos. É reconhecida pelo seu potencial para a redução de custos junto a diversos contex-
tos da assistência, por favorecer a promoção do auto-cuidado e o desenvolvimento da res-
ponsabilidade do paciente sobre decisões relacionadas à saúde (CHAVES; LÚCIO; ARAÚ-
JO; DAMASCENO, 2006; MACHADO et al., 2007). Em relação ao diabetes mellitus existe
um consenso da importância da educação em saúde visando alcançar um controle metabó-
lico e prevenir as complicações tardias (MIYAR, 2003).

Este estudo tem a meta de avaliar um programa de educação em saúde sobre uma
população de diabéticos diante da relevância com a qual a patologia se destaca no cenário
da saúde pública. No limiar destaca-se a necessidade de avaliação mediante o af irmado
por Tyler (1974): a avaliação é um processo que se desenvolve concomitantemente com o
processo de ensino-aprendizagem visando detectar até que ponto os objetivos estão sendo
alcançados pelas ações desenvolvidas. Portanto, na proposta incita-se a necessidade de
identif icar se os parâmetros utilizados na realização do programa de educação em saúde
apresentam os reflexos ansiados que ele gere na população alvo e seus envolvidos.

O projeto tem como objetivo geral identif icar modif icações biológicas e atitudinais
em um grupo de pacientes diabéticos submetidos a uma intervenção de educação em saú-
de. Em função do caráter educativo do projeto, tem-se como objetivos específicos verif i-
car o alcance das metas de controle metabólico; o índice de absenteísmo às consultas; a
apreensão dos conteúdos ministrados; e a modif icações na convivência cotidiana com a
doença.

Aspectos metodológicos

Estudo descritivo, transversal, com características prospectivas e abordagem quantitativa
e qualitativa.

Um Curso de Atualização e Educação em Diabetes (CAED) é executado a cada seis meses
pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), tendo como público alvo, pacientes diabéticos
atendidos no Centro de Saúde e Escola do Marco em Belém do Pará (CSE-Marco). Vinte e cinco
a trinta pacientes, acompanhados por pelo menos um familiar, recebem 12 aulas expositivas
ministradas por estudantes de medicina integrantes de uma Liga Acadêmica, a Liga Acadêmica
de Endocrinologia e Metabologia (LAEMPA). Com supervisão ativa e constante de um profes-
sor do curso de medicina da UEPA, estes alunos montam (a partir de dados e orientações
fornecidas pelo docente) cada uma das 12 aulas como uma atividade da Liga.

Os objetivos do Curso são: a) Divulgar técnicas atuais de tratamento e boa convivência
com a doença; b) Promover melhora no controle diário e aceitação da doença; c) Conscientizar
sobre a importância da automonitoração e prevenção das complicações crônicas; d) Motivar e
integrar pacientes e familiares no cumprimento das metas do tratamento, e, e) Desmitif icar a
doença, derrubar tabus sobre o tratamento e as complicações.

Duas aulas são ministradas por dia, sempre com a presença do professor orientador. Cada
exposição dura 20 minutos, seguida por 40 minutos de debates com a audiência.  Os debates
são sempre desencadeados a partir de questões propostas durante a exposição.

Além das aulas expositivas, ocorrem duas reuniões de uma a duas horas de duração, onde
cinco pacientes, cada qual acompanhado por um familiar, reúnem-se com três alunos, com a
presença do professor. Nestas reuniões os pacientes trazem temas de seu interesse e a discussão
transcorre livremente. Em sua grande maioria estes temas dizem respeito a situações cotidia-
nas e problemas práticos do dia-a-dia dos diabéticos.
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Dentre as 12 aulas, na última exposição reserva-se espaço para a apresentação de relatos de
experiência pessoal de diabéticos (integrantes do grupo ou não). Os temas de cada aula são:

1) Def inições, Conceitos e Classif icação: O papel da Educação;

2) Fisiopatogenia. Mecanismos das complicações;

3) Tratamento: Dietoterapia;

4) Tratamento: Drogas Orais (tipo 2 ) e injetáveis não insulina;

5) Tratamento: Insulinização;

6) Tratamento: Exercício;

7) Automonitoração e Metas de Controle;

8) Complicações: Diabetes e Doenças Cardio-Vasculares;

9) Complicações: Retinopatia e Nefropatia (prevenção e tratamento);

10) Complicações: Neuropatia e Pé diabético (prevenção e tratamento);

11) Novidades e perspectivas futuras; e,

12) Relatos de experiência pessoal.

A pesquisa será realizada com pacientes diabéticos, cadastrados no programa HIPERDIA
do Centro de Saúde Escola do Marco (CSE MARCO) há pelo menos um ano. Será realizado
grupo controle com pareamento de sexo, idade e tempo de evolução da doença, utilizando-se
os mesmos parâmetros em pacientes que ainda não tiveram a oportunidade de participar do
grupo onde ocorre a intervenção educativa. A pesquisa será desenvolvida nas dependências do
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado Pará (UEPA), onde
já são ministradas as aulas aos pacientes e familiares, e também no Centro de Saúde Escola do
Marco (CSE MARCO), onde os pacientes são rotineiramente acompanhados no ambulatório
de endocrinologia.

Antes do desenvolvimento do curso de educação em saúde destinado à pacientes diabéti-
cos obteremos dados biológicos de todos os participantes, que serão submetidos à inspeção
física e exames laboratoriais para verificação de medidas antropométricas e taxas metabólicas.
Para obtenção de dados referentes a comportamentos, atitudes e conhecimentos dos partici-
pantes, será aplicado entrevista semi-estruturada.

Almejando o acompanhamento dos participantes e a verificação das mudanças, ou não,
ocorridas, após a participação dos pacientes diabéticos neste Programa de Educação em Saúde,
todos os procedimentos (exames físicos, laboratoriais e entrevistas) serão repetidos com os
participantes em 30, 90 e 180 dias após a participação no curso de educação em saúde para
diabéticos. Paralelamente, o grupo controle será acompanhado e submetido aos mesmos pro-
cedimentos sobre os dados biológicos nos mesmos intervalos, sem mais realização de entrevistas.

Para a análise dos dados quantitativos será realizado cálculo das médias das variáveis biológicas
(IMC, CC, Glicemia, Hb. Glicada, Triglicerídeos, Colesterol) nos quatro tempos: Antes: 30 dias pós-
curso, 90 dias pós-curso, 180 dias pós-curso. Cálculos executados nos 2 grupos e após seram realizadas
comparação intra-grupo de intervenção (nos 4 tempos) e comparação  intergrupos (nos 4 tempos).
Para a análise dos dados qualitativos será utilizada a Análise de Conteúdo, que segundo Bardin
(1977) aparece como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, e utiliza procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.
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Espera-se identif icar modif icações biológicas e atitudinais no grupo de pacientes dia-
béticos submetidos à intervenção de educação em saúde.

5 RELATO DE EXPERIENCIA: TELESSAÚDE AO ALCANCE
DOS PROFISSIONAIS E A DIFUSÃO DE NOVAS TÉCNICAS.
Proposta apresentada pelo grupo do Estado do Amazonas.

Visa o aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais que atuam com a Atenção Primária à
Saúde (APS) nos municípios do estado do Amazonas, tendo como suporte tecnológico e educaci-
onal o Polo de Telemedicina da Amazônia da Universidade do Estado do Amazonas (PTA/UEA).

A presente proposta tem como objetivo geral atualizar as competências das equipes em
atenção básica de saúde, por meio de uma proposta educacional tecnológica que visa o desen-
volvimento profissional contínuo, qualitativo, resolutivo e com foco na prevenção dos agravos
e na promoção da saúde. Como objetivos específicos, pretende-se: a) familiarizar os profis-
sionais com a proposta e a estrutura do curso, a metodologia da EaD e a utilização das ferra-
mentas e materiais a serem disponibilizados; b) possibilitar aos profissionais de saúde que
atuam em APS nos municípios do estado do Amazonas, o acesso à educação com menores
custos, mediados pelas tecnologias da informação e comunicação, reduzindo os custos de for-
mação a médio e longo prazo; c) estimular a criação de infraestrutura nos centros universitári-
os e UBS`s e a formação de recursos humanos para atuarem com Educação Online e sua
institucionalização no tocante à educação continuada; d) fortalecer o processo de educação
permanente para os profissionais da atenção básica no Amazona; e, e) superar as desigualda-
des regionais nos procedimentos da atenção a saúde com auxílio de teleconferências.

Aspectos metodológicos
A sala de teleconferência do Pólo de Telessaúde da IES-UEA será utilizada para receber as

equipes multiprofissionais com nível superior que atuam na atenção básica nos municípios de
São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Parintis, Tabatinga, Boca do Acre, Envira, Nova Olinda, Amatura,
Ipixuna, Itamarati. Estima-se a participação de 70 profissionais de nível superior.

A videoconferência (PTA-UEA) consiste na utilização de procedimentos didáticos própri-
os da educação à distância integrados aos princípios da tele-educação em saúde, aplicados ao
ambiente web por meio das ferramentas tecnológicas e de telecomunicações disponíveis no
Programa Telessaúde.

O uso das ferramentas tecnológicas busca favorecer a construção colaborativa da forma-
ção por meio de estratégias que promovam a interatividade e a aprendizagem em rede.

Os recursos didáticos correspondem a Ciclos de Aprendizagem (Módulos) que com-
põem o curso, disponibilizado na web nos formatos de vídeo-aulas, em textos de apoio, textos
complementares e apresentações em Power Point. As aulas serão gravadas e disponibilizadas
em vídeo no site institucional do Polo de Telessaúde da UEA, e os aprofundamentos e debates
serão feitos nos ambientes de aprendizagem via internet. Um cronograma de atividades foi
elaborado para o período onde constava a temática para cada um dos dez encontros.

A avaliação do presente projeto será realizada baseando-se nos pontos observados desde o
diagnóstico situacional para implantação do programa e prevê: a) Contato prévio com os muni-
cípios do interior do estado do Amazonas que dispõem de pontos de telemedicina; b)
Ambientação técnica dos prof issionais dos municípios atingidos para familiarização com a
técnica utilizada; c) Alcance aos locais de difícil acesso e que despenderia gastos altos e muito
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tempo de locomoção com os profissionais técnicos para realização in loco; d) Agendamento
prévio com os responsáveis pelos pontos de teletransmissão; e) Aplicação de um pré-teste
sobre os conhecimentos prévios acerca dos temas escolhidos; f) Realização de uma primeira
teleconferência para discussão do calendário e programa a ser trabalhado junto aos municípi-
os; e, g) Boa abrangência de quantitativo de profissionais de nível superior, suficiente para
realização das atividades.

Para cada ciclo foi previsto momentos de avaliação e monitoramento, como parte de um
processo de auto-avaliação, coletando informações de fundamental importância para o apri-
moramento contínuo da proposta.

Para os protocolos de avaliação, as opiniões foram marcadas com um X, observando a
indicação (1) ruim, (2) regular, (3) bom e (4) muito bom. Destinou-se um espaço para justif ica-
tivas e sugestões.

Para a avaliação e monitoramento de cada ciclo foi preparada uma folha de respostas com
itens que versou sobre os objetivos da videoconferência, o programa desenvolvido, a aborda-
gem teórica, carga horária, instalações e recursos utilizados, aproveitamento pessoal, coorde-
nação e instrutor de cada ciclo e a possibilidade de aplicabilidade dos conhecimentos na práti-
ca profissional. Outras questões abertas investigaram os campos específicos para a realização
de treinamentos na atenção básica de saúde e as contribuições da Educação Permanente para o
município.

Para a avaliação do projeto o seguinte procedimento foi utilizado: a) Aplicação de pós-
teste ao final de cada ciclo para avaliar a percepção quanto a troca de informações geradas; b)
Discussão quanto a melhora e aquisição de novas técnicas; c) A discussão em teleconferência
possibilitou/favoreceu ao esclarecimento de dúvidas em tempo real; d) Os grupos de interesse
tiveram a oportunidade de trabalhar em conjunto os temas abordados; e) Os conferencistas
puderam vivenciar esse instrumento tecnológico (teleconferência); e, f) Atualização desses
profissionais de forma rápida, prática e atuante.

Com as grandes distâncias geográficas do Estado do Amazonas, a possibilidade da implan-
tação do Telessaúde permite o aperfeiçoamento das equipes multiprof issionais que atuam
com a Atenção Primária à Saúde (APS) criando oportunidades para a Educação Permanente
das equipes e a atenção à saúde da população.

6 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO PARA O PROGRAMA DE  RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE.
Proposta apresentada pelo grupo do Estado do Tocantins.

Desde o f inal de 2009, o Estado do Tocantins, em uma parceria que envolve a Secretaria
Estadual de Saúde (SESAU), a Secretaria Municipal de Saúde da capital Palmas (SEMUS), o
Ministério da Saúde (MS) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT) desenvolve o Programa
de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade no Estado do Tocantins
(RMPf). Este programa visa formar profissionais especializados em Atenção Primária, especi-
almente na Estratégia de Saúde da Família, buscando assim efetivar o conceito de educação
permanente para o serviço. A coordenação pedagógica deste programa está a cargo da UFT, e a
administrativa, a cargo da SESAU. No momento, participam da RMPf seis preceptores
(supervisores), oito tutores (supervisores locais nas Unidades de Saúde) e 19 residentes
(seis enfermeiros, seis psicólogos, cinco assistentes sociais e dois cirurgiões-dentistas).
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A organização curricular da RMPf foi articulada através de temas centrais que agrupam
componentes disciplinares similares f ilosoficamente e no que diz respeito a linhas de ação. Os
eixos temáticos são: a) Estado, Saúde e Sociedade; b) Saúde e o Processo de Viver Humano,
Individual, Social e Coletivo – Tutorial; e, c) Construção do Conhecimento e do Processo de
Trabalho em Saúde. O Curso tem um total de 5.625 horas, distribuídas em 60 horas semanais,
divididas em 960 horas de carga horária disciplinar e 4.665 horas de atividades de estágio
obrigatórias, e sua duração é de 24 meses.

As atividades planejadas para cumprir os objetivos do programa são executadas por dife-
rentes métodos pedagógicos:

Atividades Teóricas: consistem em encontros disciplinares e/ou interdisciplinares de Pro-
dução Coletiva de Conhecimentos desenvolvidos no formato de of icinas, seminários, labora-
tórios, apresentação de temas pelos preceptores e/ou residentes, seminário com participação
de convidados; e Experiências de Produção Científ ica através de participação e desenvolvi-
mento de eventos científicos, produção e publicação de artigos e outras formas de trabalhos
científ icos, participação em grupos de estudo.

Atividades de Educação em Serviço: vivência das experiências práticas de planejamen-
to, desenvolvimento, execução e avaliação das estratégias de cuidado à saúde. Tais atividades
são desenvolvidas em âmbitos diferentes de atenção à saúde, (1) Atenção Primária, (2) Atenção
Secundária e (3) Gestão em Saúde.

a) Atividades compartilhadas: atividade desenvolvida pela equipe de residentes e tuto-
res de maneira inter e transdisciplinar através de processos de produção coletiva de
conhecimentos, o planejamento local em saúde, o processo educativo em saúde, o aco-
lhimento, acompanhamento de famílias e o controle social;

b) Atividade específica: atividade específica a cada profissional na atenção à saúde da
população, através de atendimento individual ou familiar, sempre acompanhadas dire-
tamente pelos tutores através de atenção preventivo-curativa, processo educativo em
saúde e acompanhamento de famílias.

A avaliação do programa, atualmente, consiste em um Portfólio a ser confeccionado pelos
residentes e, também, por um Trabalho de Conclusão de Curso que deve ser elaborado na
forma de um artigo científ ico.

Os estudos sobre educação revelam que a melhoria da aprendizagem humana envolve o
aperfeiçoamento de distintos componentes dos processos de ensino. Não desmerecendo a im-
portância de um currículo bem desenhado ou da inovação oferecida por práticas educativas
criativas, não há como se negar, entretanto, que é a avaliação o componente que tem justif ica-
do um dos mais frutíferos debates nos meios acadêmicos. É ela que se constitui num compo-
nente ímpar em termos de possibilidade de contribuição para o aperfeiçoamento da ciência
educativa, e é ela, a avaliação, que serve como bússola para que os demais integrantes (currícu-
lo e práticas educativas) exerçam seu papel qualif icador dos programas de ensino-aprendiza-
gem.

Segundo Martins (2010), avaliação é “um processo contínuo de coletas de dados e fornecimen-
to de informações sobre o desenvolvimento do projeto institucional visando a melhoria da qualidade
do mesmo”. A avaliação possui objetivos, não apenas relacionados a aferição das capacidades
adquiridas por um aluno, mas além disso, é parte fundamental para o desenvolvimento do
ensino por si.  Desta maneira, as duas missões da avaliação seriam seu papel no processo de
ensino-aprendizagem proposto por uma instituição, e sua função na avaliação da própria
instituição de ensino.
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A proposta de avaliação do PRMPf deverá contemplar: avaliação do plano pedagógico; do
cenário do programa; dos docentes; e, do produto do programa (o residente). Entretanto para
efeito desse trabalho, o objetivo é realizar um processo de avaliação do plano pedagógico em
consonância com os propósitos do PRMPf.

Aspectos metodológicos

Propõe-se a construção de um instrumento quali-quantitativo que avalie se os objetivos
específicos do PRMPf foram atingidos e as justificativas dos avaliadores para tais resultados.

O primeiro passo seria a construção do instrumento, contendo a pergunta: “Em que grau
você acha que o objetivo relacionado abaixo foi atingido?”. Os objetivos específ icos do PRMPf
serão listados, seguidos de uma escala do tipo Likert com cinco graus de concordância variando
de “discordo totalmente; discordo parcialmente; indiferente; concordo parcialmente; e, con-
cordo plenamente.” Abaixo de cada objetivo será destinado um espaço para as justificativas da
escolha. O segundo passo seria a validação deste instrumento. Para isso, deve-se seguir os pro-
cessos de validação de um instrumento, no que requer a ajuda de um estatístico. O terceiro
passo envolve a aplicação do instrumento aos residentes. O quarto passo envolve a sistemati-
zação dos resultados, e o aproveitamento deles no aperfeiçoamento do PRMPf. Entende-se
que este processo deve ser aplicado no mínimo a cada dois anos, ou seja, ao término do curso de
cada turma. Este processo envolve algumas etapas: a) sistematização dos dados quantitativos
em software (EPI-INFO, por exemplo); b) sistematização dos dados qualitativos para apresen-
tação; c) apresentação e discussão dos achados com uma Comissão de Avaliação (corpo docen-
te, corpo discente e gestores das instituições parceiras); d) elaboração de um plano de atitudes
a serem tomadas para aperfeiçoamento do programa; e, e) avaliação do impacto da
implementação destas atitudes.

Resultados esperados
Avaliar um programa educativo não é tarefa simples. Em um programa composto de vári-

os momentos pedagógicos distintos, talvez seja interessante incluirmos instrumentos de avali-
ação em cada um destes momentos e não apenas ao f inal de um ciclo de formação. Teríamos,
então, uma fotografia de cada componente curricular do Programa, e isso poderia alimentar a
discussão na avaliação geral bianual proposta inicialmente. A avaliação interna é essencial,
mas a avaliação externa não pode ser esquecida, por pelo menos dois motivos: 1) a comparação
com instituições pares permite ampliar a visão de uma instituição em relação à eficácia de seus
processos educativos; e 2) qualquer programa educativo deve estar sintonizado com as orienta-
ções dos órgãos reguladores, nesse caso, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional
(BRASIL, 2011). Espera-se dessa forma, avaliar o Programa de Residência Multiprofissional em
Saúde da Família e Comunidade e produzir indicadores para as reformulações necessárias.

7 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO FINAL DOS RESIDENTES DO
PRIMEIRO ANO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM CLÍNICA
MÉDICA DO HOSPITAL GERAL DE RORAIMA
Proposta apresentada pelo grupo do Estado de Roraima.

A abordagem integral ao paciente pelo prof issional médico passa por um conheci-
mento amplo dos processos f isiopatológicos nos diversos sistemas. Desde o relatório Flexner
em 1910 (PAGLIOSA e DA ROS, 2008), a graduação em Medicina tem-se f irmado na frag-
mentação do conhecimento em disciplinas especializadas e consequente fragmentação do
cuidado. Tal modelo tem sido intensamente questionado quanto a sua ef icácia e adequa-
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ção para o Sistema Único de Saúde sendo revisto através das Diretrizes Curriculares Naci-
onais publicadas em 2001, as quais trazem o uso de metodologias ativas como estratégias
de ensino e formação para a atenção básica em saúde.

O modelo Flexneriano também ressoa na estruturação do programa de residência em
Clínica Médica, o qual se baseia no rodízio em módulos pelas diversas especialidades clíni-
cas. Embora as atividades sejam bem estabelecidas, como visitas com discussão dos casos à
beira-leito, análise de artigos, supervisão em procedimentos e tomada de decisão entende-
mos que o cenário utilizado tem prejudicado o raciocínio holístico, “do todo para a parte”,
fundamental no médico clínico geral.

Neste contexto, propomos uma reorganização do modelo de avaliação a f im de reforçar
a atuação do médico clínico geral, com abordagem integral do paciente na tomada de decisão
em todos os seus processos de doença.

A Lei nº 6932 de 7 de julho de 1981 def ine a Residência Médica como “modalidade de
ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, ca-
racterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições
de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de prof issionais de elevada qualif icação
ética e prof issional”.

Diferentemente de outros programas de especialização lato sensu, a residência médi-
ca traz uma carga horária maior, de 60 horas semanais, incluindo um plantão semanal,
durante no mínimo dois anos conforme a área da Medicina em questão, consistindo majo-
ritariamente de “treinamento em serviço”. A Resolução CNRM nº 02, de 17 de maio de 2006
def ine as atividades do programa:

“Art. 9º. Os programas de Residência Médica serão desenvolvidos com 80 a 90% da carga
horária sob a forma de treinamento em serviço, destinando-se 10 a 20% para atividades
teórico-complementares.

§ 1º. Entende-se como atividades teórico-complementares: sessões anátomo-clínicas,
discussão de artigos científ icos, sessões clínico-radiológicas, sessões clínico-
laboratoriais, cursos, palestras e seminários.

§ 2º. Das atividades teórico-complementares devem constar, obrigatoriamente, temas
relacionados a Bioética, Ética Médica, Metodologia Científ ica, Epidemiologia e
Bioestatística. Recomenda-se a participação do Médico Residente em atividades relacio-
nadas ao controle das infecções hospitalares.”

Tais atividades, já estabelecidas pelas resoluções específ icas, encontram-se em anda-
mento. Entretanto, não é clara nos documentos of iciais a melhor forma de avaliação durante
o programa de residência. Consideramos necessário formular uma proposta de avaliação
direcionando o foco da aprendizagem para a resolução holística dos problemas clínicos.

Aspectos metodológicos
Na estrutura modular atual do programa, a avaliação atualmente é realizada em cada

subespecialidade clínica durante o rodízio abordando os quesitos: 1) Avaliação do Desem-
penho; 2) Avaliação Teórica; 3) Apresentação de Artigos. Ao f inal do 1º ano, faz-se uma
média dos valores obtidos em cada item e soma-se a uma prova teórica com 20 questões
objetivas e discursivas em Medicina Interna, seguindo-se nova média.
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Visando atingir uma avaliação que proporcione perceber a habilidade do médico resi-
dente como clínico, propomos acrescentar à estrutura atual um método de avaliação
observacional e atitudinal que considere: 1) Condução dos casos; 2) Tomada de decisão clíni-
ca; 3) Conhecimento teórico para resolução do problema clínico; 4) Relacionamento multi/
interprof issional; e, 5) Relação médico-paciente.

Será associada à avaliação, utilizando-se os itens do modelo Miniexercício Clínico
Avaliativo (Mini-CEX), a ser realizado no último mês do 1º ano de residência em Clínica
Médica na enfermaria de Medicina Interna. O exame avaliativo ocorrerá ao longo do de-
senrolar de três casos clínicos. Def inimos o limite do 5º ao 7º dia de cuidados médicos do
residente para avaliação, seguida de discussão para feedback conforme critérios pré-def ini-
dos.

Na avaliação de desempenho serão avaliados os seguintes quesitos com os respectivos
pesos: pontualidade (0,5); assiduidade (0,5); Iniciativa/Interesse (3,0); Habilidade/Compe-
tência (3,0); e, responsabilidade (3,0), totalizando 10,0 pontos. Além desses quesitos, seguirá
a Avaliação teórica e a Apresentação de artigos. O resultado f inal será a média simples das
três notas: Desempenho, de Avaliação teórica e de Apresentação de artigos.

Para complementar a avaliação a FICHA MINIEXERCÍCIO CLÍNICO AVALIATIVO (Mini-
CEX) será aplicada em cenários de prática diversif icados (ambulatório, internação, outros).
Os quesitos avaliados serão: Habilidades de comunicação médicas, Habilidades de exame
clínico; Qualidades humanísticas/Prof issionalismo; Julgamento clínico; Habilidades de
aconselhamento; Organização/Ef iciência, Competência clínica global, além de avaliar a sa-
tisfação do examinador e do residente com o Mini-CEX. Os critérios avaliativos são qualitati-
vos (insuf iciente de 1 a 3, suf iciente de 4 a 6, superior de 7 a 9 ou não observado).

Resultados Esperados
Espera-se com essa proposta poder mudar o foco da avaliação, contemplando o conheci-

mento teórico, as habilidades e técnicas específ icas da prof issão, assim como, as atitudes
perante as situações de ensino, aprendizagem, cuidado ao paciente e relacionamento com a
equipe prof issional. A def inição de critérios e a clareza dos aspectos a serem avaliados, per-
mite ao médico residente atuar em conformidade com as expectativas do avaliador e/ou
facilitador da aprendizagem. Em caso de desempenho insuf iciente, o médico residente terá
seu tempo de atividades acadêmicas prolongado pelo período de um mês em enfermaria de
Medicina Interna, seguindo-se nova avaliação nos mesmos moldes.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos anos, com a emergência de um mercado educacional globalizado, as
reformas na Educação Superior se dinamizaram, de modo especial diversif ican
do os provedores, os tipos de instituições, os perf is dos docentes, disponibilizando

novas ofertas educativas, ampliando as matrículas e apresentando um aumento crescente
das demandas e da competitividade. Esse retrato sinaliza o enorme desaf io de a educação
superior conciliar as exigências de qualidade e inovação com as necessidades de ampliar o
acesso e diminuir as assimetrias sociais.

Na área da Saúde, avaliação de programas públicos surgiu após o período de guerras pela
necessidade de garantir a ef icácia da aplicação dos recursos governamentais. No Brasil, a
década de 1980 foi cenário de transformações intensas das políticas públicas de saúde, que
culminaram na criação de um sistema de saúde, que têm dentre os seus princípios, a partici-
pação popular nas decisões tomadas. As ações intersetoriais desenvolvidas pelo setor saúde
contribuem para a distribuição de responsabilidades e fortalece uma rede de serviços mais
articulada. O trabalho em equipe é apontado como essencial para o sistema, por entende-se
que o trabalho em conjunto garante a atenção integral ao indivíduo e à coletividade.

Os aspectos conceituais sobre a Avaliação, tanto no que se refere aos aspectos da avalia-
ção nos processos de ensino e aprendizagem, como àqueles relacionados à avaliação das IES,
aos Programas e Serviços da área da Saúde permitiram uma imersão sobre a temática e a
consecução dos objetivos propostos na compreensão e reflexão acerca de diferentes proces-
sos de avaliação em cenários de formação e atuação prof issional no campo da Saúde.

A reflexão sobre a relevância da avaliação nas áreas da Saúde e Educação e a aplicabilidade
de conceitos e princípios por parte dos mestrandos, permitiu também, conhecer e compre-
ender: os princípios e pressupostos da Avaliação Educacional; o Sistema de Avaliação da
Educação Superior – SINAES; as bases e diretrizes para a formulação e avaliação de projetos
e programas na área da Saúde; a troca de experiências de processos avaliativos de projetos e
programas no campo da Saúde; e, o lugar da avaliação como uma estratégia de integração e
transformação das pessoas e ações desenvolvidas.

A consecução desses objetivos possibilitou a reconstrução da percepção sobre a Avalia-
ção e a ampliação do olhar, entendendo a avaliação como processo formativo, qualitativo,
permanente, transformador, construtivo, planejado e desenvolvido em parceria com os dife-
rentes atores envolvidos nos cenários (educacional ou de saúde). Essa nova compreensão
sobre os processos avaliativos, suas funções e contribuições geradas terão sentido, se
estruturados e executados em sintonia com a realidade vivenciada. Esse novo olhar
desmitif ica o caráter ameaçador, punitivo, controlador e “terrorista” da avaliação e permi-
te entender esses processos como desaf iadores, propositivos e coadjuvantes da gestão, para
a implementação de ações que atendam às necessidades e demandas da comunidade, seja
da educação e/ou da saúde.

Embora as IES, estejam cumprindo a exigência da constituição das comissões de avaliação
interna observa-se que na prática as ações de planejamento, execução e auto-avaliação ainda
são incipientes, pois com frequência, observa-se que as ações avaliativas são fragmentadas e
descontínuas. Os resultados frequentemente são divulgados de forma restrita, o que implica
em desconhecimento por parte da comunidade acadêmica dif icultando a implementação de
mudanças para a melhoria da qualidade da educação superior no país.
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A partir das informações obtidas na temática da Avaliação, apoiada no referencial
teórico, nas experiências avaliativas das IES e nas propostas de avaliação de programas e
serviços de saúde apresentadas pelos tutores e mestrandos de cada estado da Região Norte
do país, observa-se que na sua maioria, as IES públicas demonstram uma carência de méto-
dos resolutivos e diferenciados para estruturar os processos de avaliação interna e para
expandir os meios de comunicação dos resultados entre os pares.

As IES apresentam queixas de carência de recursos (f inanceiro e humanos) e estrutura
institucional para o processo de planejamento, implementação, continuidade dos progra-
mas avaliativos e, principalmente a aplicabilidade, no sentido de deflagrar iniciativas de mu-
danças apropriadas à realidade local. Observa-se, também, que há um esforço das IES em
atender às determinações e recomendações das políticas nacionais de avaliação interna e
externa, embora esteja claro nas experiências relatadas, algumas fragilidades e dif iculdades
na estruturação de propostas avaliativas formativas e continuadas.
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