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1 INTRODUÇÃO 
Frente às mudanças nos cursos de graduação, decorrentes da promulgação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) no ano de 2001, diversas 

universidades vivenciam uma fase de implantação e implementação de seus 

Projetos Políticos Pedagógicos. 

Nesse contexto, se insere a Universidade Federal do Pará (UFPA), a qual 

vem tentando trabalhar as novas propostas curriculares em seus cursos da área da 

saúde. 

A partir das discussões acerca das diretrizes pedagógicas do novo currículo 

do Curso de Enfermagem da UFPA, sob o olhar dos discentes, resultante da 

dissertação: O estudante universitário: um estudo no Curso de 

Enfermagem da Universidade Federal do Pará ,  foram evidenciados 

diversos aspectos positivos e negativos em relação às vivências dos estudantes 

frente à nova proposta curricular.  

Dentre as facilidades constatou-se o importante papel dos docentes e da 

instituição em relação ao despertar de competências dos discentes no que se refere 

às suas atuações enquanto sujeitos do processo ensino/aprendizagem, o que pode 

potencializar diretrizes como a interdisciplinaridade e a articulação entre ensino 

pesquisa e extensão. 

No campo das fragilidades evidenciou-se que apesar do curso apresentar 

um currículo integrado ainda há uma fragmentação disciplinar e dificuldade de 

articulação entre teoria e prática. Outro entrave observado foi o desconhecimento, 

por parte dos estudantes, acerca da nova proposta curricular e o relato, por aqueles 



que conhecem parcialmente a nova proposta, de se tratar de um período de 

adaptação. 

Tanto as potencialidades como os entraves sinalizam para a relevância de 

fornecer apoio aos estudantes por meio da implantação de um núcleo capaz de



 orientá-los para sua efetiva inserção nas propostas curriculares vigentes nos cursos 

da área da saúde da UFPA. 

Trenche, Barzaghi e Pupo (2008, p. 699) enfatizam que as reformulações 

curriculares necessitam de mudanças que: 
não ocorrem de forma linear e imediata, porque demandam um longo 
processo de planejamento, ação e reflexão. Nem sempre o que foi decidido 
será realizado, nem tampouco tudo o que é realizado resulta da 
concretização do que foi pensado. 
 

Entende-se que realmente se trata de um período de transição e que o apoio 

aos estudantes nesse momento poderá contribuir para a consolidação dos currículos 

integrados, onde a gestão, os docentes e os discentes precisam compreender o seu 

papel e se articularem para que a formação dos profissionais seja cada vez mais 

próxima do perfil comum de egresso que as DCNs exigem para os cursos de 

graduação em saúde. 

 Sob essa perspectiva, foram identificadas experiências nacionais que situam 

a importância de núcleos de apoio ao universitário. Jorge e Rodrigues (1995) 

realizaram uma pesquisa exploratória envolvendo 103 escolas de enfermagem 

brasileiras visando identificar os tipos de atendimentos oferecidos aos estudantes.  

Outros estudos abordam programas de tutoria a estudantes de cursos 

médicos. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

possui um serviço de atendimento ao estudante com enfoque nas áreas psicológica 

e psicopedagógica; esse serviço desenvolve atividades de tutoria tendo, dentre 

outros, os objetivos de desenvolver a construção da identidade médica dos alunos, 

prevenir eventuais dificuldades acadêmicas e emocionais, promover a discussão de 

questões institucionais, como carga horária, ensino e integração entre os discentes 

de outros cursos da instituição (COLARES, PERES, [2004?]).  

Na Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), após o processo de 

reformulação curricular e implantação do método da Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP), foi criado um programa de orientação aos estudantes que fornece 

acompanhamento e apoio durante a graduação (CHIES, SIQUEIRA JÚNIOR, 

GUILHEN, [2004?]). Para os autores, trata-se de uma ação estratégica, 

considerando “que uma adequada assistência aos discentes é imprescindível em 

uma metodologia centrada no estudante”. 

Millan e Vaz de Arruda (2008) relataram a experiência do Grupo de 

Assistência Psicológica ao Aluno da Faculdade de Medicina da Universidade de São 



Paulo, vinte e um anos após a sua criação, descrevendo os aspectos referentes à 

implantação e as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento da experiência. 

Nesse sentido, entende-se que o núcleo de apoio aos estudantes do Instituto 

de Ciências da Saúde (ICS) poderá contribuir efetivamente com os mesmos. Dessa 

forma, apresentam-se, a seguir, os objetivos pretendidos para o Núcleo de 

Orientação aos Discentes do ICS da UFPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OBJETIVOS: 
2.1 Objetivo Geral 

Orientar os discentes dos cursos da área da saúde da UFPA no 

desenvolvimento de competências e habilidades referentes às diretrizes 

pedagógicas: aluno como sujeito, interdisciplinaridade e pesquisa associada ao 

ensino e à extensão, presentes nos currículos integrados.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Orientar os estudantes acerca de sua inserção nos currículos integrados dos 

cursos de graduação em saúde da UFPA.  

• Constituir um espaço permanente de discussões sobre a formação em saúde e as 

diretrizes pedagógicas dos currículos integrados. 

• Propiciar atividades de integração entre os estudantes dos cursos da área da 

saúde da UFPA e entre as diferentes áreas do conhecimento em saúde. 

• Incentivar a realização de atividades articuladoras entre ensino, pesquisa e 

extensão ao longo da graduação, nos cursos da área da saúde da UFPA. 

• Promover a troca de experiências entre os estudantes e os docentes da área da 

saúde envolvidos no Núcleo, intencionando ressaltar a importância do professor e 

do aluno como sujeitos do processo ensino/aprendizagem. 

 



3 DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO 
3.1 Equipe 

Docentes dos cursos de Enfermagem, Medicina, Farmácia, Nutrição, 

Odontologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia do Instituto de Ciências da Saúde 

da UFPA, que tenham interesse pelas atividades do núcleo. 

Pretende-se montar uma equipe com um coordenador geral e sete tutores, 

sendo um de cada curso da área da saúde, além de professores colaboradores 

dependendo da demanda de interesse pela inserção no núcleo. 

 

3.2 Local 
As atividades ocorrerão nas faculdades da área da saúde, de acordo com o 

planejamento de cada uma. As reuniões ocorrerão no Instituto de Ciências da 

Saúde, tendo periodicidade mensal ou quinzenal (a definir). 

 

3.3 Público Alvo 
Discentes dos cursos de Enfermagem, Medicina, Farmácia, Nutrição 

Odontologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia da UFPA, interessados em 

participar das atividades do núcleo. 

 

3.4 Atividades 
Pretende-se realizar oficinas, rodas de conversa, discussões coletivas, 

jornadas e seminários interdisciplinares, visando o desenvolvimento de temáticas 

previamente estabelecidas. 

Inicialmente serão enfatizados aspectos referentes à: 

• Formação em saúde; 

• O currículo integrado; 

• Relação professor-aluno: os papéis dos sujeitos do processo 

ensino/aprendizagem; 

• Práticas interdisciplinares na formação em saúde. 



4 PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
Serão elaborados e aplicados instrumentos de avaliação, sendo realizados 

fóruns com vistas à reflexão acerca do andamento do projeto e sua funcionalidade, 

bem como proporcionando o aprimoramento das atividades ao longo do seu 

desenvolvimento.  

Nesse contexto, será incluída a autoavaliação, tanto por parte dos docentes 

como dos discentes do Núcleo, com o objetivo de melhorar o envolvimento de 

ambos com suas respectivas propostas curriculares. 
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