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1. Introdução

 O presente relatório baseou-se na  dissertação de Mestrado Profissional

em Ensino de Ciências da Saúde intitulada dissertação “A multiculturalidade e o

bilinguismo no contexto da Formação Médica: Análise de uma experiência “

desenvolvida no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde

– CEDESS da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP.

Sabe-se que   atualmente as novas exigências no mundo do trabalho,

para adaptar-se e adequar-se, é necessário buscar uma formação que prepare

o profissional para enfrentar esse novo desafio. Diante deste novo panorama  é

preciso compromisso com a formação com perfis profissionais que contribuam

cada vez mais com as transformações nos cenários da Educação e Saúde.

Hoje percebe-se que há a necessidade de falar vários idiomas e que conheça

diferentes culturas, para uma formação mais integral.  Portanto esta pesquisa

baseou-se  em  uma  Universidade  que  tem  a  tendência  de  salientar  a

importância da formação de futuros profissionais dentro de diversas culturas

imbricadas no processo de ensino-aprendizagem. A Universidade Federal de

Integração Latino Americana, com a implantação do Curso de Medicina, dentro

das características da multiculturalidade e bilinguismo, constituiu-se o campo,

onde realizamos esta pesquisa . 

Considerando esta  pesquisa  como relevante  e  desafiadora  diante  de

novos paradigmas desta sociedade contemporânea, tivemos a oportunidade de

analisar  de  forma contundente  as  experiencias  vivenciadas  por  docentes  e

discentes.

Os resultados deste estudo podem permitir, em longo prazo, uma melhor

avaliação dos desafios e a proposição de soluções para melhorar a formação

destes profissionais em um cenário de multiculturalidade e bilinguismo dentro

de uma Instituição de Ensino Superior.  

 O estudo estabeleceu os seguintes objetivos:

2-  Objetivo geral

-  Descrever  as  contribuições  para  o  processo  de  ensino/aprendizagem

permeadas  pela  multiculturalidade  e  o  bilinguismo  no  desenvolvimento  do

http://www.unifesp.br/centros/cedess/
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Curso de Medicina da UNILA.

2.1-Objetivos específicos

-  Analisar  a percepção dos docentes e discentes sobre a formação médica

desenvolvida no Curso de  Medicina da UNILA, frente a DCN e o PPC.

-  Analisar  a  percepção  docente  e  discente,  e  sobre  o  processo  de

ensino/aprendizagem  desenvolvido,  no  contexto  da  multiculturalidade  e  do

Bilinguismo no  cenário de tríplice fronteira.

- Construir e validar o Instrumento Atitudinal do tipo Likert.

3- Métodos

A análise pautou-se na aplicação de um instrumento atitudinal do tipo

Likert  construído  a  partir  das   Diretrizes  Curriculares  Nacionais  -DCN e do

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da referida Universidade.

O referido instrumento foi analisado em seu conteúdo e estatisticamente

quanto a sua dispersão e confiabilidade, conforme apresentação anexa.

Para além deste recurso metodológico foram entrevistados os docentes

integrantes do Curso e os dados foram submetidos a Análise de Conteúdo do

tipo temática. 

Por  meio  da  análise  da  entrevista  semi  estruturada,  foi  possível

conhecer  e  saber  dos  docentes,  suas  vivências  e  experiências  de  uma

Educação Superior  no  contexto  da  Multiculturalidade  e  Bilinguismo.  Foram

percebidos durante a análise, quatro núcleos orientadores que organizaram o

processo da análise de conteúdo, a saber:

 Diretrizes Curriculares Nacionais- DCN e PPC 

 Multiculturalidade na Formação  Médica 

 Bilinguismo  na Formação  Médica 

 O processo de Formação  Médica  em um contexto de Tríplice 

Os docentes  por  meio  desta  análise  especificaram os  desafios  e  as

conquistas  que  vivenciam  desde  sua  concepção como  uma  Universidade

voltada para a Multiculturalidade e Bilinguismo em uma Tríplice Fronteira.



5

Para efeito de construção de um Produto exigido neste Programa de

Mestrado  Profissional,  apresentamos os  dados  obtidos  junto  a  metodologia

empregada, que entendemos, poderá contribuir sobremaneira para a avaliação

gerencial do processo de implantação do Curso de Medicina da UNILA.

4-Resultados e Discussão

4.1 – Instrumentos Atitudinal do tipo LIKERT

O instrumento atitudinal foi aplicado em uma população de 118 pessoas

sendo  111  discentes  divididos  em  primeiro  e  segundo  ano,  e  7  docentes

consistindo de 22 asserções, randomizadas por quatro dimensões: 

 Curso de Medicina da Unila e a DCN e o PPC;
 Ensino Médico e a Multiculturalidade; 
 Ensino Médico e o Bilinguismo; 
 Implantação de um curso médico em uma zona de fronteira.

Foram  considerados  os  seguintes  eixos  de  análise  sexo;  faixa  etária;

nacionalidade; categoria profissional; domínio de idiomas, tempo de docência,

tempo de profissão; titulação; regime de trabalho. Os grupos para cada eixo

citado estão apresentados na tabela 1. 
, 
Tabela I: Resultado da distribuição da população de acordo com eixos de

análise da dissertação “A multiculturalidade e o bilinguismo no contexto

da Formação Médica: Análise de uma experiência“, Foz do Iguaçu, 2016.

Eixos Opções de respostas

Categoria
profissional

Docente 7

Discente do 1º ano 60

Discente do 2º ano 51

Faixa etária = ou > que 17 e menor que 22 anos 81

= ou > que 22 e menor que 27 anos 24

= ou >que 28 e menor que 32 anos 4
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= ou > que 33 e menor que 37 anos 3

37 anos ou mais 6

Sexo
Feminino 56

Masculino 62

Nacionalidade

Brasileiro 70

Paraguaio 40

Argentino 2

Uruguaio 4

Outro país 2

Domínio de
idiomas*

Espanhol 78

Português 110

Inglês 46

Guarani 34

Alemão 1

Tempo de
docência**

Igual ou maior que 3 e menor que 8 anos 5

Igual ou maior que 8 e menor que 12 anos 0

12 anos ou mais 2

Tempo de
profissão**

Igual ou maior que 3 e menor que 8 anos 4

Igual ou maior que 8 e menor que 12 anos 0

12 anos ou mais 3

Titulação** Mestrado 3

Doutorado 2
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Pós-doutorado 2

Regime de
trabalho**

20 horas 0

40 horas 4

40 horas com dedicação exclusiva 3

*Foi considerada uma incidência para cada vez que um respondente se

declarou dominante do idioma; um respondente pode ter declarado dominância

sobre mais de um idioma; **Os eixos marcados são aplicáveis apenas para a

população de professores.

O instrumento foi validado quanto ao seu conteúdo e estatisticamente

(FERREIRA, 2004; 2012; 2013; 2012). Com relação à validação de conteúdo o

processo consistiu na observância da fraseologia empregada quanto à clareza

e  objetividade.  Foram  construídas  quatro  dimensões  à  luz  dos  objetivos

propostos para a pesquisa e para cada uma delas um número de asserções

que receberam uma pontuação numa escala de 1 a 4 ou 4 a 1.

Foram propostas quatro opções de respostas, a saber:

 Concordo Plenamente (CP)
 Inclinado a Concordar (IC)
 Inclinado a Discordar (ID)
 Discordo Plenamente (DP) 

Esta  pontuação  nos  permitiu  3  intervalos  de  interpretação,  a

saber:
 De 1 a 1,99 pontos – indica percepção ruim sobre o objeto pesquisado;
 De  2  a  2,99  pontos –  indica  percepção  moderada  sobre  o  objeto

pesquisado;
 De 3 a 4 pontos – indica boa percepção sobre o objeto pesquisado.

A seguir o instrumento foi randomizado e anexado ao mesmo uma folha

com instruções de preenchimento; foi realizado então um pré-teste e após a

inclusão das sugestões recebidas, este foi aplicado à população pesquisada.

Após  aplicação  o  referido  instrumento  foi  validado  estatisticamente

quanto a sua dispersão e confiabilidade. 
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A  literatura  (FERREIRA,  2004,  BRUNO,  1999,  RITZ,  2000,

BRANDALISE,  2005)  recomenda  que  na  validação  estatística  quanto  à

dispersão sejam acatadas perdas de até 40% do total de asserções.  

Nesta pesquisa tivemos uma perda de 31,82% o que correspondeu a

eliminação de sete das vinte e duas asserções que compuseram o instrumento.

Isto denota a boa qualidade da validação de conteúdo realizada. 

A seguir procedeu-se a validação quanto à confiabilidade por meio do

teste  de  Alfa  de  Cronbach  com  o  resultado  de  0,  736  o  que  dá  solidez

estatística aos resultados encontrados. O comportamento dos resultados das

dimensões através do teste de ANOVA com medidas repetidas, que apresentou

os seguintes resultados: a dimensão 1 é diferente da dimensão 2 e 4 e que as

dimensões 2 e 3 são diferentes da dimensão 4, respectivamente. Além disso, a

dimensão 1 tem maior média e a dimensão 4 menor. No entanto, as médias

das  dimensões  2  e  3  podem  ser  consideradas  iguais,  sendo  ambas

intermediárias em relação às demais.

É  fundamental  destacar  que  sete  asserções  foram  “excluídas

estatisticamente”  por  se  tratarem de  consensos  estruturantes  curriculares  e

obviamente não geraram uma dispersão adequada. 

Contudo  do  ponto  de  vista  qualitativo, tais  resultados  são  muito

importantes, pois, revelam consensos estruturantes curriculares propostos para

este novo Curso de Medicina. 

Portanto  estas  asserções  serão  consideradas  para  o  processo  de

avaliação dos resultados obtidos.

Na  Tabela  II  vemos  as  dimensões  e  suas  respectivas  asserções  e

médias

Tabela II: Apresentação das dimensões com suas asserções validadas e

suas  médias  finais  para  as  asserções  validadas,  da  dissertação  “A

multiculturalidade  e  o  bilinguismo  no  contexto  da  Formação  Médica:

análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.
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Dimensões Assertivas
Assertivas
validadas

Médias

Dimensão 01: Curso de Medicina da 
Unila e a DCN e o PPC

1, 5, 9, 13,
17, 21,22

13, 17,21 3,26

Dimensão 02: Ensino Médico e a 
Multiculturalidade

2, 6, 10,
14,18

10, 14,18 2,70

Dimensão 03: Ensino Médico e o 
Bilinguismo

3, 7, 11,
15,19

3, 7, 11,
15,19 2,57

Dimensão 04: Implantação de um 
curso médico em uma zona de 
fronteira

4, 8, 12,
16,20

4, 12, 16,20 2,41

No Gráfico I encontram-se as asserções não validadas estatisticamente

e suas respectivas médias.

Passaremos a análise dos resultados obtidos avaliando o Perfil  Geral

Atitudinal por Dimensão conforme nos mostra o Gráfico II.

Conforme podemos observar a dimensão 1 encontra-se em uma zona

de conforto, evidenciando um resultado muito positivo. Já as dimensões 2, 3 e

4 encontram-se em uma zona de atenção com aspectos a serem melhorados

exigindo a tomada de medidas a curto/médio prazo.

Passaremos  agora  a  análise  de  cada  dimensão  e  suas  respectivas

asserções. O Gráfico III nos mostra as médias das asserções que compuseram

a Dimensão 1 intitulada “Curso de Medicina da UNILA e a DCN e o PPC” que

teve 3,26 pontos.

As asserções 1,  5  e  9 não validadas por  consenso,  traduziram uma

percepção  muita  assertiva  entre  os  atores  envolvidos  quanto  ao  papel  do

Projeto Político Pedagógico – PPC do Curso de Medicina, sua sintonia com as

Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN que juntos irão desenhar o perfil deste

futuro egresso. Para todas essas asserções foram atribuídos 4 pontos para a

concordância plena-CP e nas três os respondentes postaram-se inclinados a

concordar.

Assim respectivamente foi sustentado que “O corpo docente e discente

bem como os gestores da Instituição de Ensino Superior - IES devem fazer
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parte elaboração do Projeto Pedagógico do Curso - PPC do Curso de Medicina

da UNILA”; “O PPC deve ser o norteador do currículo do Curso de Medicina da

UNILA” e “O perfil  do egresso do Curso de Medicina da UNILA deve estar

contido  no  PPC,  norteado  pelas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  -  DCN

vigentes”.

GRÁFICO I: Valores das médias das asserções não validadas na primeira

administração, da dissertação “A multiculturalidade e o bilinguismo no

contexto da Formação Médica: análise de uma experiência”, Foz do

Iguaçu, 2016.



11

GRÁFICO II: Perfil Geral Atitudinal por Dimensão da dissertação “A

multiculturalidade e o bilinguismo no contexto da Formação Médica:

análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

Como podemos notar  os  princípios  contidos no PPC bem como nas

DCN  são  reconhecidos  pelos  respondentes  como  aspectos  presentes  no

processo de formação médica da Instituição. Dentre as asserções validadas a

A13 sustentou que 

“O  Curso  de  Medicina  da  UNILA tem eixos  formativos  que  se  enquadram

dentro  do  proposto  pela  DCN:  formação  generalista,  humanista,  crítica  e

reflexiva” com 4 pontos para CP e estes se mostraram inclinados a concordar.
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Estes perfis  são apontados pelo  PPC (2015,  p.  50-51)  encontram-se

referenciados nos objetivos previstos nas Diretrizes Curriculares reformuladas

para o curso de Medicina, 

O graduado  em  Medicina  terá  formação  geral,  humanista,  crítica,
reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de
atenção  do  processo  saúde  doença,  com  ações  de  promoção,
prevenção,  recuperação  e  reabilitação  da  saúde,  nos  âmbitos
individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com
a defesa da cidadania e da dignidade humana, objetivando-se como
promotor da saúde integral do ser humano. 

Já a asserção A17 abordou a questão da bibliografia ofertada em vários

idiomas  afirmando  que  “O  currículo  do  Curso  de  Medicina  da  UNILA usa

bibliografia em vários idiomas” com 4 pontos para a CP e os respondentes

postaram  inclinados  à  discordância,  evidenciando  que  alguns  aspectos  de

infraestrutura  como  a  disponibilidade  de  um acervo  bibliográfico  adequado,

para uma região de fronteira com alunos oriundos de outros países, não está

acontecendo a contento. Vale ressaltar que o Curso de Medicina da UNILA tem

em seu regimento uma oferta de 50% para alunos de outros países, o que

implica minimamente numa bibliografia bilíngue. Portanto a adoção da língua

espanhola  é  neste  contexto  um  aspecto  de  muita  centralidade  e  sua

inobservância  pode  comprometer  em  muito  a  qualidade  do  processo

ensino/aprendizagem. 

Na asserção A21 defendeu que “O Curso de Medicina da UNILA adota

no  seu  processo  de  ensino/aprendizagem as  Metodologias  Ativas” também

com 4 pontos para a CP, obtendo a inclinação a concordância o que evidencia

a  presença  de  metodologias  ativas,  no  processo  de  ensino  aprendizagem

aspecto importante para a formação médica na atualidade. 

Na asserção A22 defendeu que “Uma concepção curricular baseada em

eixos  formativos  proporciona  uma  formação  interdisciplinar  mais  efetiva.”

também com 4 pontos para a CP, obtendo a inclinação à concordância o que

evidencia  a  presença  de  interdisciplinaridade  no  processo  de  ensino

aprendizagem aspecto importante para a formação médica na atualidade. 
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GRÁFICO III: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas

pertencentes à Dimensão 1, “Curso de Medicina da UNILA a DCN e o

PPC”, Foz do Iguaçu, 2016.

As asserções A2 e A6 sustentaram respectivamente, com 4 pontos para

a CP que “A convivência entre várias culturas visa resistir à ideia de que “uma

cultura  vale  mais  que  outra”  e  “A  multiculturalidade  é  um  fator  de

enriquecimento e abertura de novas e diversas possibilidades no processo de

ensino/aprendizagem  na  formação  médica” e  em  ambos  os  casos  os

respondentes mostram-se inclinados á concordância. 

Em seu PPC (2015, p. 32-33) o Curso de Medicina reitera a perspectiva

de aprendizagem colaborativa/significativa em seu processo de formação,

Aprendizagem  colaborativa/interativa  e  significativa:  Práticas
colaborativas/interativas  proporcionam  aprendizagens  diversas  e
promovem  um  maior  fluxo  de  troca  de  informações.  A troca  e  a
partilha  de  experiências  faz  aumentar  de  forma  significativa  a
quantidade de soluções e ideias,  como a qualidade das atividades
realizadas. 

Freire (1996) aponta que o educando deve primeiro descobrir-se como

um construtor desse mundo em constante metamorfose, saber relacionar o real
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e o virtual, pois a cultura precisa ser redescoberta e reinventada, numa ação

dialógica  e  interativa.  Portanto,  a  aprendizagem  deve  ser  significativa,

desafiadora, problematizadora e instigante, a ponto de mobilizar o aluno e o

grupo a buscar soluções possíveis de serem discutidas e concretizadas à luz

de referenciais teóricos e práticos.

As asserções A10 e A18 receberam também 4 pontos para a CP e os

respondentes mostram-se inclinados a discordar. 
Afirmou-se que: A-10 “O corpo docente do Curso de Medicina da UNILA

utiliza  casos reais,  de várias  culturas para  exemplificar  situações de saúde

durante o processo de ensino/aprendizagem. 
Na asserção A18 foi dito que “O corpo docente do Curso de Medicina

da UNILA considera para a formação médica, os perfis epidemiológicos dos

países de origem dos discentes.”.
Consideramos de extrema importância observar que a construção e a

implantação de um currículo médico que abranja uma perspectiva multicultural

demandam aspectos como os apontados nas referidas asserções.
Desta forma é necessária à consideração dos perfis epidemiológicos dos

países  fronteiriços  por  meio  de  estudos  de  casos  reais  é  de  grande

centralidade para o desenvolvimento de um cuidar, de uma assistência de fato,

integral e neste caso multicultural.
Contudo esse aspecto não é trivial e encerra, especialmente em relação

ao Paraguai e a Argentina, uma enorme diferença, pois, os sistemas de saúde

detêm concepções muito distintas.  

GRÁFICO IV: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas

pertencentes à Dimensão 2, “Ensino Médico e a Multiculturalidade”, Foz

do Iguaçu, 2016.
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O  Gráfico  IV  Perfil  Geral  Atitudinal  sobre  as  asserções  validadas

pertencentes à Dimensão 2, “Ensino Médico e a Multiculturalidade, nos mostra

o comportamento da dimensão D-2 junto aos respondentes”.

As  asserções  que  compuseram  essa  dimensão  revelam  a  grande

dificuldade  de  formação  numa  perspectiva  multicultural  e  em  especial  na

medicina.  Duas  asserções  foram  descartadas  por  consenso  positivo,  que

entendemos,  apontam  para  uma  assertividade  conceitual  no  campo  da

multiculturalidade.

BANKS, (1999, p. 2) problematiza o modelo de educação multicultural,

delineando cinco dimensões interligadas:

-  Integração  do  conteúdo:  lida  com as  formas  pelas  quais  os  as
professores  (as)  usam  exemplos  e  conteúdos  provenientes  de
culturas  e  grupos  variados  para  ilustrar  os  conceitos-chave,  os
princípios, as generalizações e teorias nas suas disciplinas ou áreas
de atuação.

•- Processo de construção do conhecimento: propõe formas por meio
das  quais  os  (as)  professores  (as)  ajudam  os  (as)  alunos  (as)
entender,  investigar  e  determinar  como  pressupostos  culturais
implícitos,  os  quadros  de  referência,  as  perspectivas  e  os  vieses
dentro  de  uma  disciplina  influenciam  as  formas  pelas  quais  o
conhecimento é construído.

•  Pedagogia da equidade: existe quando os professores modificam
sua  forma  de  ensinar  de  maneira  a  facilitar  o  aproveitamento
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acadêmico dos alunos de diversos grupos sociais e culturais, o que
inclui a utilização de uma variedade de estilos de ensino, coerentes
com a  diversidade  de  estilos  de  aprendizagem dos  vários  grupos
étnicos e culturais.

•  Redução  do  preconceito:  essa  dimensão  focaliza  atitudes  dos
alunos em relação à raça e como elas podem ser modificadas por
intermédio  de  métodos  de  ensino  e  determinados  materiais  e
recursos didáticos.

-Uma  cultura  escolar  e  estrutura  social  que  reforcem  o
empoderamento  de  diferentes  grupos:  promove  um  processo  de
reestruturação  da  cultura  e  organização  da  escola,  para  que  os
alunos  de  diversos  grupos  étnicos,  raciais  e  sociais,  possam
experimentar a equidade educacional e o reforço de seu poder na
escola. 

Na asserção A-14 “O corpo docente do Curso de Medicina da UNILA não

utiliza avaliações orais e escritas em vários idiomas” foi  atribuído um ponto

para  a  CP  e  os  atores  envolvidos  mostram-se  inclinados  a  concordar,

denotando  um  aspecto  falho  no  desenvolvimento  do  processo  de

ensino/aprendizagem. 

O uso do espanhol neste Curso é absolutamente fundamental na medida

em  que  a  população  de  alunos  é  dividida  entre  brasileiros,  paraguaios,

argentinos e uruguaios e outros.
A questão  do  bilinguismo  acompanha  de  maneira  muito  próxima,  as

dificuldades  da  multiculturalidade.  Na  Dimensão  D-3  nenhuma asserção  foi

perdida  e  como  podemos  ver  as  respostas  tiveram  um  caráter  muito

complementar. 
Na asserção A3 e A7 ambas com 4 pontos para a CP sustentou-se

respectivamente que “A UNILA estimula os docentes e discentes a utilizarem

alternadamente sua língua de origem no processo de ensino/aprendizagem” e

“A infraestrutura da UNILA contempla a ideia de bilinguismo com a presença de

identificação dos lugares, usando mais de um idioma”.

GRÁFICO V: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas

pertencentes à Dimensão 3, “Ensino Médico e o Bilinguismo”, Foz do

Iguaçu, 2016.
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Em ambas os respondentes mostram-se inclinados à discordância o que

novamente  revela  aspectos  operacionais  insuficientes  para  o  tratamento

adequado quanto ao bilinguismo.  Na asserção A11 afirmou-se que  “O corpo

docente e funcionários administrativos do Curso de Medicina da UNILA não

dominam  os  idiomas  prevalentes  no  Curso” com  1  ponto  para  CP  e os

respondentes concordaram plenamente o que reforça a inadequação que a

Instituição tem em relação à necessidade bilíngue do Curso. 

A decorrência direta disso evidentemente é constatada na asserção A19

que também teve 1 ponto para CP onde os respondentes reiteram que o idioma

de fato, se constitui numa barreira para o aprendizado, com a inclinação para a

concordância; “A língua tem sido uma barreira para o aprendizado dos alunos

no Curso de Medicina da UNILA”.

Por último na asserção A15 fica claro o “esforço” que o corpo docente

faz no sentido de minimizar os problemas apontados anteriormente. 

Foi  dito  com 4  pontos  para  CP  que  “O corpo  docente  do  Curso  de

Medicina  da  UNILA mostra-se  disposto  a  explicar  novamente  um conteúdo

quando  o  aluno  não  compreende  em  função  do  idioma,  substituindo  a
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explicação na língua de domínio do discente” com a inclinação à concordância

dos atores envolvidos. 

Em seu PPC (2016, p. 1) quando aponta a sua vocação a UNILA diz
que,

A missão da UNILA é a de contribuir para o avanço da integração da
região,  com  uma  oferta  ampla  de  cursos  de  graduação  e  pós-
graduação  em  todos  os  campos  do  conhecimento  abertos  a
professores,  pesquisadores  e  estudantes  de  todos  os  países  da
América Latina. Como instituição federal pública brasileira pretende,
dentro  de  sua  vocação  transnacional,  contribuir  para  o
aprofundamento  do  processo  de  integração  regional,  por  meio  do
conhecimento compartilhado, promovendo pesquisas avançadas em
rede e a formação de recursos humanos de alto nível, a partir de seu
Instituto  Mercosul  de  Estudos  Avançados  (IMEA),  com  cátedras
regionais nas diversas áreas do saber artístico, humanístico, científico
e tecnológico.

A  expressão  “integração  latino-americana”  não  se  restringe  à
concepção de uma América Latina como um continente nascido da
colonização ibérica. A América Latina compreende todos os países do
continente americano que  falam espanhol, português ou francês,
bem  como  outros  idiomas  derivados  do  latim. Compreende  a
quase totalidade da América do Sul, exceto a Guiana e o Suriname,
fortemente influenciados pela cultura anglo-saxã.  Engloba todos os
países da América Central e também alguns países do Caribe como
Cuba, Haiti e República Dominicana.

Segundo Harmers  e Blanc (2000,  p.124)  “o  fator  mais  importante na

experiência  bilíngue  é  que  ambas  as  línguas  devem  ser  igualmente

valorizadas. Para aqueles que optaram por um modelo de educação bilíngue é

necessário o estudo e planejamento permanente de como isto será realizado”. 

Jesus (2015, p.246) nos fala sobre a importância do idioma apontando
para, 

A escola  precisa  levar  em  consideração  a  diversidade  cultural  e
linguística, no que diz respeito às orientações curriculares, pois essas
duas dimensões necessitam ser vistas como bens culturais a serem
adquiridos pelo  educando.  Quanto  às práticas  docentes  com essa
modalidade  de  ensino  nos  desafia  a  trabalhar  com currículos  que
ampliem a sensibilidade intercultural dos educandos, formando alunos
capazes  de  interromper  fronteiras  linguísticas  e  culturais.  Já  em
relação à estrutura curricular,  é necessário  abordar conteúdos que
desenvolvam não simplesmente as habilidades das diversas áreas do
conhecimento,  mas  que  propiciem  levantamentos  de  discussões
críticas sobre assuntos que afetam abertamente a sociedade.

Assim, é importante destacar que a questão da língua, em especial do

bilinguismo, atualmente se constitui um sério problema para o desenvolvimento

do processo de implantação do Curso de Medicina.   
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O Gráfico VI nos mostra o perfil de respostas junto à dimensão D-4 que

trata da implantação de um curso médico numa região de fronteira.

A asserção A4 aponta para uma questão no âmbito  da avaliação do

ensino/aprendizagem  infelizmente  ainda  muito  recorrente  na  pedagogia

universitária  e que num contexto multicultural  ganha mais dimensão.  Diz-se

que  “O corpo docente  do Curso de Medicina  da UNILA não reconhece os

conhecimentos  prévios  dos  discentes,  por  meio  de  avaliações  diagnósticas

antes de iniciar os módulos” com 1 ponto para CP e percebe-se uma inclinação

à concordância. 

Ferreira  e Batista  (2013,  p.  1250)  em estudo sobre um programa de

Mestrado  Profissional  realizado  na  Região  Norte  encontraram  resultados

opostos  evidenciando  o  aspecto  contributivo  que  o  uso  de  uma  avaliação

diagnóstica tem sobre o processo de ensino/aprendizagem conforme podemos

observar na fala do tutor T1, 

[…] um segundo destaque, aponta para a qualidade do ensino no MP
Norte  que  não  segue  os  moldes  tradicionais  e  sim  vivencia  as
metodologias ativas, que possibilitam a autonomia do aluno, traz suas
vivencias e  a  partir  destas  e  do seu conhecimento  prévio  inicia  o
processo de ensino-aprendizagem, isso impregna de sentidos e torna

o ensino mais eficaz e solidificado.

Na asserção A8 afirmou-se que “A implantação do Curso de Medicina,

na UNILA é relevante socialmente para a população local e especialmente para

a tríplice fronteira” com 4 pontos para a CP e os respondentes postaram-se

inclinados à concordância. O mesmo aconteceu na asserção A12 “A integração

ensino/serviço  no  âmbito  da  Atenção  Básica  –  AB  e  na  Rede  de

Urgência/Emergência dos Sistemas de Saúde local e regional, contribuem para

o processo de formação médica desenvolvido na UNILA”. 

O  reconhecimento  pelos  atores  envolvidos  quanto  à  importância  do

referido Curso para os países da tríplice fronteira e para o município de Foz do

Iguaçu em especial  para a qualificação da Atenção Básica é extremamente

contributivo para o fortalecimento do SUS.
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Sabemos  que  os  índices  de  morbimortalidade  decorrentes  das

emergências e urgências situam-se entre os cinco grupos mais prevalentes em

nosso país e na América do Sul e Latina.

Portanto o olhar mais atento para esta especificidade de nosso sistema

é uma ação qualificadora para esse processo de formação médica  ora em

implantação.

Nas asserções A16 e A20 ambas com 1 ponto para a CP sustentou-se

respectivamente  que  “A UNILA ainda  não  oferece  cenários  de  prática  nos

países  que  compõem a  tríplice  fronteira,  o  que  enfraquece  o  processo  de

integração  entre  os  países  na  formação  médica”  e  “É  ainda  insuficiente  a

discussão  curricular  para  a  formação  médica  junto  aos  países  da  tríplice

fronteira” e na A16 os respondentes evidenciaram uma concordância plena e

na A20 postaram-se inclinados a concordar.

Novamente, os aspectos de infraestrutura no campo do currículo médico

são grandiosos e de longa duração.
Os cenários de prática, a oferta nos três níveis de atenção e a própria

construção de um currículo pautado por aspectos como a multiculturalidade e o

bilinguismo, exigem um planejamento acurado e o necessário trabalho coletivo.
Vasconcellos (2006) nos diz que “o ato de planejar se constitui numa mediação

teórico-metodológica para uma ação consciente e intencional“.
Por fim, entendemos que a dimensão D-4 reúne a complexidade que um

processo de formação carrega em si  e Batista  & Batista  (2002,  p.134)  nos

iluminam quando apontam que, 

Formação  traz  em  si  uma  intencionalidade  que  opera  tanto  nas
dimensões  subjetivas  (caráter,  mentalidade)  como  nas  dimensões
intersubjetivas, aí incluídos os desdobramentos quanto ao trajeto de
constituição  no  mundo  de  trabalho  (conhecimento  profissional).
Portanto, não se trata de algo relativo a apenas uma etapa ou fase do
desenvolvimento  humano,  mas  sim  como  algo  que  percorre,
atravessa  e  constitui  a  história  dos  homens  como  seres  sociais,
políticos e culturais (p.134).
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GRÁFICO VI: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas

pertencentes à Dimensão 4, “Implantação de um curso médico em uma

zona de fronteira”, Foz do Iguaçu, 2016.

4.2- Entrevista semiestruturada

A segunda  etapa  da  coleta  de  dados  compreendeu  a  aplicação  de

entrevista semi-estruturada. 

Foram convidados  a  participar  das entrevistas  todos  os  docentes  do

Curso de Medicina  da UNILA.  A população envolvida,  foi  composta  por  11

docentes, que compareceram atendendo o horário previsto e o local designado.

A entrevista constou das seguintes perguntas:

1 – Qual a sua percepção sobre a formação Médica desenvolvida no Curso de
Medicina da UNILA, frente as: Diretrizes Curriculares Nacionais- DCN e Projeto
Político Pedagógico- PPP Institucional?

2  –  Como  você  vê  a  questão  da  multiculturalidade  na  Formação  Médica
desenvolvida no Curso de Medicina da UNILA?

3 – Como você avalia o uso de mais de uma língua (bilinguismo), no processo
de Formação Médica desenvolvida no Curso de Medicina da UNILA?
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4 – Como você avalia o processo de Formação Médica desenvolvida no Curso

de Medicina da UNILA em um contexto de Tríplice Fronteira?

Os  entrevistados  elogiaram  a  temática  da  pesquisa  e  relataram  a

importância  desta  para  a Universidade,  o  Curso de Medicina,  os  docentes,

funcionários  e  discentes.  Responderam  as  perguntas  referidas  com  muito

entusiasmo, firmeza e segurança sobre a temática da pesquisa.

Conforme a entrevista, portanto, identificamos que os docentes dessa

pesquisa estão na faixa de 29 a 60 anos, referente ao ano de atuação no Curso

de Medicina entre 2014 a 2016, todos os entrevistados são de nacionalidade

brasileira, o tempo de docência revelou que 9 entrevistados estavam na faixa

de: entre 3 a 7 anos, sendo 2 entrevistados com  mais que 12 anos  e tempo de

profissão variou entre 3 a mais de 12 anos, conforme Gráficos correspondentes

Gráfico VII – Idade dos Profissionais docentes do Curso de Medicina da UNILA

– 2016

Fonte: Dados da pesquisa
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Gráfico VIII  – Tempo de Docência dos Profissionais docentes do Curso de

Medicina da UNILA - 2016

Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico  IX–  Tempo  de  profissão  dos  Profissionais  docentes  do  Curso  de

Medicina da UNILA - 2016

Fonte: Dados da pesquisa

Para  analisar  os  dados  oriundos  das  entrevistas  nos  apoiamos  na

técnica de análise de conteúdo por Bardin. Bardin(2006, p. 38) onde refere que

a análise de conteúdo consiste em:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações,  que utiliza
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens. ... A intenção da análise de conteúdo é a inferência de
conhecimentos  relativos  às  condições  de  produção  (ou
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eventualmente,  de  recepção),  inferência  esta  que  recorre  a
indicadores (quantitativos ou não).

Após análise aprofundada do material, emergiram 17 categorias, sendo

de 3 a 5 categorias agrupadas em quatro núcleos norteadores.  

No  Quadro II  - Apresenta-se  as  categorias  apreendidas  a  partir  dos

núcleos  orientadores:  DCN  e  PPP  do  curso  médico  da  UNILA,

Multiculturalidade na Formação  Médica, Bilinguismo  na Formação  Médica  e

O processo de Formação  Médica  em um contexto de Tríplice Fronteira. 

Núcleo orientador Categorias

Diretrizes
Curriculares
Nacionais- DCN e
PPC 

1- Formação humanista,  visão integral,  ênfase na atenção

primária pautada nas necessidades da região,

2-Uso de metodologias ativas que propiciam autonomia e a

educação permanente,

3-Enfase na promoção da saúde e nas ações comunitárias

4- Baixa carga horária na atenção primária,

5- Formação médica Generalista versus especialização.

Multiculturalidade
na  Formação
Médica 

1-Integração de diferentes culturas e saberes e compromisso

com bem estar social,

2-  Compreensão  ampliada  da  situação  de  saúde  latino-

americana,

3- Desafios de criar barreira, isolamento, segregação e piores

resultados acadêmicos,

4- A multiculturalidade como troca de conhecimento e

estabelecimento de vínculos.

Bilinguismo  na
Formação  Médica 

1- Preponderância da língua nativa em relação á hispana,

2-  A inserção  de  uma segunda  língua  amplia  o  acesso  a

bibliografia e melhora a prestação nos serviços de saúde,

3-  Formação  médica  bilíngue  contribui  na  comunicação  e

interação com pacientes de diferentes países.

O  processo  de
Formação   Médica
em um contexto de

1-Aprimoramento da formação com a Visão de três contextos

sociais e epidemiológicos, 
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Tríplice 2-Fomento de parcerias internacionais para a formação em

saúde,

3-  Aprimoramento  na  Formação  e  desenvolvimento  de

competências para a atenção a saúde, 

4-Necessidade de adequação da legislação sobre revalida de

diplomas e jurisdição da prescrição.

Núcleo orientador O PPP da UNILA e sua relação com a DCN

Com relação ao primeiro núcleo orientador, os docentes são unanimes

ao enfatizar a adequação do PPP do curso médico da UNILA às DCN, isto

acontece desde a sua elaboração e através de sucessivas adequações produto

do debate da comunidade acadêmica. As seguintes expressões exemplificam

este entendimento: “o Curso de Medicina da UNILA, já nasceu pautado sobre

as novas diretrizes” (P6), “Embora a gente tem algumas mudanças ao longo do

processo desde o inicio do Curso em Agosto de 2014, posso dizer que o curso

de uma forma geral esta bem adequado, esta consonante com as DCN “ (P2.)

UR 15 - A gente esta com um curso novo, e isso trouxe uma facilidade
para fazer o PPC, já alinhado com as diretrizes nacionais, então a
gente esta  tendo a oportunidade de estar  conseguindo fazer  esse
ajuste das ações, dos módulos do curso, das inovações... P8

Porém o processo de implantação do PPP enfrenta também desafios e

dificuldades que serão abordadas mais embaixo,

UR 18 - Eu acho que em relação às DCN, eu acho que o Curso de
medicina da UNILA, ele está se esforçando para conseguir implantar
seu curso de acordo com as novas Diretrizes. Mas acho que ainda
tem muitas dificuldades, P4

UR 20-  o  PPP da  UNILA pode ser  plenamente  contemplado  pela
perspectiva do Curso de Medicina e estamos comentando aqui que e
um desafio enorme para docentes, pra funcionários, pra alunos e pra
outros cursos da área de saúde que compartilham o mesmo espaço
com a gente, mas esse caminho deve ser trilhado, né P1

Na análise temática deste núcleo orientador, identificamos 30 UR das

quais emergiram as seguintes categorias:

No  Quadro  III  - Apresenta-se  as  categorias  apreendidas  a  partir  do

núcleo orientador:  Diretrizes Curriculares Nacionais



26

Núcleo orientador Categorias

Diretrizes  Curriculares

Nacionais- DCN e

PPC 

1-  Formação  humanista,  visão  integral,  ênfase  na

atenção primária pautada nas necessidades da região.

2-Uso de metodologias ativas que propiciam autonomia

e a educação permanente

3-Enfase  na  promoção  da  saúde  e  nas  ações

comunitárias

4- Baixa carga horária na atenção primária

5- Formação médica Generalista versus especialização

Na categoria formação humanista, visão integral, ênfase na atenção

primária  pautada  nas  necessidades  da  região, observamos  que  os

respondentes, estão de acordo que o Curso enfatiza uma formação humanista

e com visão integral. E partindo do principio que esta caraterística é ressaltada

na DCN, torna-se de grande relevância, para os propósitos de uma Educação

Universitária nos moldes atuais, atendendo as necessidades da população. O

que é ressaltado nas seguintes expressões dos docentes entrevistados:

UR 1  Curso de Medicina da UNILA, promove, uma formação mais
humanística  do  medico  no  contexto  de  integração  internacional
envolvendo países da  América latina e  do Mercosul - um desafio
enorme  para  docentes,  pra  funcionários,  pra  alunos  e  pra  outros
cursos da área de  saúde P1

UR 4 -  Então eu acho assim que a nossa principal  missão nesse
curso é formar um indivíduo que tenha uma base solida, daquilo que
é hoje o necessário não só para a sua área, região, ligado ao pais, a
tríplice fronteira ,com  capacidade de interagir, com outros atores do
processo da saúde não só aquelas áreas tradicionais da saúde. P 11

UR 11 - Penso que é uma formação medica (... )que visa formar um
medico antes do especialista. Pensando no SUS como ordenador do
serviço  e  que  determina  quais  são  as  necessidades  do  novo
profissional a ser formado, P3

Considerando  as  questões  relacionadas  sobre  a  atenção primária  a

importância deste, para os discentes em uma perspectiva de tríplice fronteira, é

evidente  as  características  dos usuários  que acedem ao serviço  de saúde.

Com relação a esta temática, os respondentes afirmam:

UR 15 - Então a gente tá vendo se consegue levar os estudantes
para atenção primaria, já no cenário de pratica desde o primeiro ano,
eles tem contato os diferentes cenários como as unidades básicas de
saúde,  em contato  com o  hospital,  então  ele  tem contato  com a
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realidade, P8

Na categoria  Uso de metodologias ativas que propiciam
autonomia  e  a  educação permanente,  os  docentes  destacaram em
seus discursos que:

UR 03 a utilização de metodologias ativas de ensino e que visem
então a formação de um egresso que seja condizente com que a
realidade do sistema SUS de saúde P6 

UR  16  tornar  o  aluno,  não  um  personagem  mais  uma  pessoa
efetivamente,  ativa  na  construção  do  conhecimento  (...)  que  o
capacite também para buscar continuamente conhecimento P11

Nesta percepção,  o  aprender  deve constituir  um aprendizado onde é

possível, vivenciar, construir e reconstruir.  Assim, sobre metodologias ativas,

Mitre et al(2008,   p.2136) nos diz que: 

As metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de
ensino-aprendizagem,  com  o  objetivo  de  alcançar  e  motivar  o
discente,  pois  diante  do  problema,  ele  se  detém,  examina,reflete,
relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. A
problematização  pode levá-lo  ao  contato  com as  informações  e  à
produção  do  conhecimento,  principalmente,  com  a  finalidade  de
solucionar os impasses e promover o seu próprio desenvolvimento.
Ao perceber que a nova aprendizagem é um instrumento necessário
e  significativo  para  ampliar  suas  possibilidades  e  caminhos,  esse
poderá exercitar a liberdade e a autonomia na realização de escolhas
e na tomada de decisões.

Sendo  então  importante  e  relevante  promover  as  metodológicas  no

contexto  educacional  a  fim  de  melhorar  as  estratégicas  de  ensino-

aprendizagem. Alguns respondentes nos informam o seguinte: 

UR 12 - Procuram implantar as metodologias ativas de ensino. P4

UR16 envolvimento de todos os professores, com isso. Talvez assim
buscar ferramentas de metodologias ativas, do ser professor, da parte
pratica  do  ser  professor,  dedicação  muito  grande  do  grupo
(....)precisamos nos desenvolver, precisamos nos aprimorar. P11

Mitre et al(2008,   p.2135)nos contempla com seu pensamento onde nos
diz que: 

Considerando-se, ainda, que a graduação dura somente alguns anos,
enquanto  a  atividade  profissional  pode permanecer  por  décadas e
que  os  conhecimentos  e  competências  vão  se  transformando
velozmente,  torna-se  essencial  pensar  em  uma  metodologia  para
uma prática de educação libertadora, na formação de um profissional
ativo e apto a aprender a aprender.

E nos indica também que: 

[…]  as  abordagens  pedagógicas  progressivas  de  ensino-
aprendizagem vêm sendo construídas e implicam formar profissionais



28

como sujeitos sociais com competências éticas, políticas e técnicas e
dotados  de  conhecimento,  raciocínio,  crítica,  responsabilidade  e
sensibilidade para as questões da vida e da sociedade, capacitando-
os para intervirem em contextos de incertezas e complexidades.

Com relação à Categoria Ênfase na promoção da saúde e nas ações

comunitárias, vê-se que é uma importante ressalva dentro do contexto do

Curso, onde os respondentes enfatizam que:

UR 8 - O PPP, proposto pelo Curso de Medicina da UNILA, envolve a
educação baseada na comunidade, inserção do aluno na rede desde
o  primeiro  momento,  foco  no  enfoque  preventivo,  prevenção  de
doenças, principalmente a promoção da saúde,. P2

UR 10 -  E a formação enfoca numa abordagem de prevenção de
doenças e mais do que isso promoção da saúde,. P2

As  reflexões  acima  estão  expressas  nas  Diretrizes  Curriculares

Nacionais para o egresso dos discentes no Curso da Medicina (BRASIL, 2001,

p. 1):

Médico,  com  formação  generalista,  humanista,  crítica  e  reflexiva.
Capacitado  a atuar,  pautado em princípios éticos,  no processo  de
saúde doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de
promoção,  prevenção,  recuperação  e  reabilitação  à  saúde,  na
perspectiva  da  integralidade  da  assistência,  com  senso  de
responsabilidade  social  e  compromisso  com  a  cidadania,  como
promotor da saúde integral do ser humano.

Dá-se, portanto, uma educação, com priorização na promoção de acordo

as  necessidades,  onde  neste  caso  está  no  contexto  de  tríplice  fronteira,

envolvendo  uma  população  multicultural.  Estas  características  peculiares

devem direcionar a condução da sua atividade profissional, dentro de cenários

condizentes com as características de países da América Latina. 

Na categoria  Baixa carga horária na atenção primária,  observamos

com as respostas dos docentes fragilidades ainda neste direcionamento: 

UR 6 - Mas acho que ainda tem muitas dificuldades. Nos ainda temos
uma carga horaria que é relativamente baixa de atenção primaria. P4

UR 5 – Nos módulos de atenção primaria os alunos valorizam muito e
a gente consegue dar a verdadeira relevância para esses módulos.
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Em relação às DCN eu acho que nos ainda temos a caminhar. P4

Partindo desta premissa, sabemos da importância que consiste ter um

currículo baseado e comprometido com a atenção primária desde o começo do

Curso até a finalização do mesmo, onde o direcionar para este campo, facilitará

mais a atenção do egresso na assistência a saúde. 

Na categoria,  Formação médica Generalista versus especialização,

enfatiza-se conforme as opiniões dos respondentes que: 

UR 27 - A formação médica tem dado um enfoque na atenção básica,
de certa forma deixa alguma dúvida com relação às especialidades
P5

UR 28 - quais são exatamente os níveis de profundidade da formação
de este profissional. P5

Nesta concepção, é fundamental ressaltar que a realidade condizente no

momento  reforça  o  comprometimento  com  as  necessidades  da  população.

Pessotti,( 1996  p. 446)nos diz que: "Certamente, a formação que lhe servirá,

agora, não se pode limitar à boa informação teórica e ao bom treino clínico.

Agora,  formar  o  médico  é  preparar  alguém  para  exercer  uma  atividade

complexa, fundamental para a vida e as realizações da espécie humana".m r

Núcleo  orientador:  A  Multiculturalidade  na  Formação  Médica preciso
formar um m

Na  análise  temática  deste  núcleo  orientador,  observamos  com  as

respostas dos respondentes que a multiculturalidade é um fator preponderante

para o novo cenário em que o mundo se depara hoje.  A multiculturalidade,

neste contexto, permite a troca de conhecimento, as novas questões inerentes

dos sistemas de saúde em uma região de tríplice fronteira,  mas ao mesmo

tempo, conforme as respostas é um desafio, em que muitas questões devem

ser revistas. Identificamos 28 UR das quais emergiram as seguintes categorias:

Quadro  IV  – Apresenta-se  as  categorias  apreendidas  a  partir  do  núcleo

orientador:    Multiculturalidade na Formação  Médica tido  com da  saúde  e  a

prevenção de doenças, além dotá-lo de uma na

Núcleo orientador Categorias

Multiculturalidade na 1-Integração  de  diferentes  culturas  e  saberes  e
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Formação  Médica compromisso com bem estar social

2-  Compreensão  ampliada  da  situação  de  saúde  latino-

americana

3-  Desafios  de  criar  barreira,  isolamento,  segregação  e

piores resultados acadêmicos, 

4- A multiculturalidade como troca de conhecimento e

estabelecimento de vínculos.

 a não p

Na  categoria  Integração  de  diferentes  culturas  e  saberes  e

compromisso  com  bem  estar  social,  segundo  os  respondentes  é

caraterizado por percepção de uma formação de profissionais esclarecidos, em

uma concepção de multiculturalidade voltada para um comprometimento mais

amplo com o bem estar social. Essa categoria destaca não só a capacidade

humanística,  mas  a  atuação  pensada  no  social.  Destaco  as  seguintes

respostas:

UR 31  -  viver  num mundo  mais  compartilhado,  viver  experiências
inerentes  a  universidade.  A  universidade  ela  tem  que  congregar
valores das diferentes áreas e diferentes, saberes. P1

UR 32 - Então nesse sentido incorporar um curso de medicina que
tenha  essa  concepção  (multicultural)  trazer  gentes  de  diferentes.
Culturas diferentes. Lugares da América latina só tem a contribuir no
sentido  de  formar  profissionais  mais  esclarecidos  e  dentro  da
concepção mais humanística, P1

UR 33 - Então o fator multicultural que a gente encontra presente no
ambiente  da  UNILA é  extremamente  favorável  para formação  de
médicos e outros profissionais  da área de saúde mais engajado e
comprometido  com  o  bem  estar  social,  como  o  bem  estar  da
comunidade P1

UR 43 - Questão 2 como eu vejo a questão da multiculturalidade na
formação medica, Eu acho isso extremamente fantástico, porque, nos
permite explorar cenários ate então não vistos em outros ambientes,
P6

UR 41 - permite aos alunos uma compreensão, das diferenças não só
sociais, mas sambem culturais, que eles vão encontrar ao longo de
suas atividades. P5

 Segundo, Contreras (2016, p. 461): 



31

El  análisis  multicultural  da  cuenta  de  la  diversidad  de  intereses,
motivaciones,  prejuicios  entre  individuos,  facilita  caracterizar  la
comunicación,  apreciar  las diferencias de  clase,  grupos,  y  género.
Posibilita visualizar los patrones culturales que portan los individuos
procedentes  de  la  socialización  primaria,  mediada  por  el  contexto
histórico-cultural.
Por  tanto  multicultura  e  interculturalidad  como  categorías
antropológicas-  sociológicas  aportan  al  currículo  una  educación
abierta,  participativa, crítica, sustentada en una profunda ética hacia
las  diferencias,  asumiendo posiciones emic  y  etic.  Ellas posibilitan
asumir  una  visión  dialéctica  de  las  diferencias,  para  establecerlas
como recurso pedagógico, y alcanzar aprendizajes significativos.

Na categoria  Compreensão ampliada da situação de saúde latino-

americana, dá-se a real importância que de fato a articulação teoria e prática

no contexto de uma formação neste contexto ampliam a visão dos discentes

com a possibilidade de um conhecimento além do proposto.

O  processo  formativo  está  imbricado,  em  uma  concepção  mais

abrangente  e,  portanto  dentro  do  multicultural  deve  existir  uma  educação

voltada  para  uma  educação  que  haja  respeito,  motivação  e  principalmente

abertura para novos conhecimentos. É nesse sentido que os discursos dos

respondentes nos revelam que: 

UR 37 - a questão de inserção de alunos de outras nacionalidades
enriquece muito a compreensão dos estudantes, dos alunos ate dos
professores  com  relação  aos  principais  problemas  de  saúde
prevalentes na América Latina. P2

UR 44 - As discussões elas se ampliam e a gente sai do foco Brasil.
E aumenta e deixa esse ambiente mais rico e discutindo em nível de
América latina Ne. P6

UR  47-  permite  aos  alunos  ver  diferentes  realidades  sociais  e
culturais o que permite a construção de um imaginário muito mais
diversificado eles conseguem de certa forma entrar um pouquinho na
cultura do outro e conseguem com isso fazer com que eles tenham
uma visão mais ampla, P7

UR 49 - E se nos formos realmente abertos, abraçar esse outro tão
distinto  da  gente,  ela  da  possibilidade  de  aprendizado  do  que
acontece em outros locais, Mas que existe possibilidade imensa de
crescimento pessoal, individual, do coletivo, . P11 

Os  respondentes  expressam  algumas  das  limitações  presentes  no

multicuturalismo  com a  categoria:  Desafios  de  criar  barreira,  isolamento,

segregação e piores resultados acadêmicos, como a formação de guetos
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entre os discentes, principalmente os hispano hablantes:

UR 52 - E tem desafio porque as pessoas chegam aqui e a maior
parte dos professores não falam o espanhol,  então os alunos que
falam  o  português  também  não  falam  o  espanhol.  Então  a  uma
tendência  a  criar  uma  barreira  do  idioma  que  isola  os  hispano
hablantes. P8

 UR 53 -  E que se  o  professor  e  os outros  alunos  não tomarem
cuidado com isso, não se disporem a falar em espanhol, a prestar
atenção nas dificuldades dos hispano hablantes,  essa  barreira  vai
tornando uma cisão na turma e os resultados acadêmicos eu vi que
eles são piores. P8

UR 54 - As pessoas tem mais dificuldades de acompanhar, tanto é
que os alunos reprovados são os hispano hablantes, Eu acho que
isso ai a gente esta com desafio, P8

UR 69 -a uma certa segregação não oficial,  que a gente nota ate
mesmo em sala de aula. Isso e uma dificuldade muito importante, que
nos estamos encontrando dificuldade na resolução da mesma. P9

Os desafios em um campo de complexas características denota que as

estruturas devem ser alicerçadas dentro do padrão de pretensões claras de

uma educação com ideologia  de  tolerância,  inclusão  e  convivência  em um

mundo cada vez mais adepto a interculturalidade. 

Conforme  Canclini  (2004,  p.15)  traça  a  seguinte  distinção  entre

multiculturalismo e interculturalidade:

Concepções  multiculturais  admitem  a  diversidade  de  culturas,
salientam  as  suas  diferenças  e  propõem  políticas  relativistas  de
respeito que, frequentemente, reforçam a segregação. A intercultural
idade, por outro lado, aponta para o confronto e o entrelaçamento,
para  o  que  ocorre  quando grupos estabelecem relações e  trocas.
Ambos  os  termos  supõem  dois  modos  de  produção  do  social:  a
multiculturalidade  supõe  a  aceitação  do  que  é  heterogêneo;  a
interculturalidade  implica  que  os  diferentes  são  o  que  são  em
relações de negociação, conflitos e empréstimos recíprocos.

Por  outro  lado  na  categoria  A  multiculturalidade  como  troca  de

conhecimento e estabelecimento de vínculos, observa-se a importância da

multiculturalidade dentro dos contextos atuais,  revelando a essência  para o

caminhar  favorecendo  as  possibilidades  de  resoluções  dos  problemas

enfrentados. 

UR 56 - o que a gente vivencia e uma troca de conhecimento, e bem
como uma formação técnica contribuindo para a Universalização do
conhecimento e formação de um conhecimento integrado e universal
em toda América latina. P9
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UR  57  -  Com  respeito  a  questão  2,  eu  acho  que  a  questão  da
multiculturalidade, e importante em todas as atividades humanas, não
só na questão da formação medica do Curso de Medicina, porque eu
acho  que  e  o  caminho  para  a  solução  da  imensa  maioria  dos
problemas, que acontece no mundo .P10

UR 40 - Mas o que a gente vê também pelo menos em termos dos
acadêmicos  que  a  gente  vê  que  essa  questão  das  diferentes
nacionalidades parece que isso não e um impeditivo para formação
de vínculos de amizades eles são muitos amigos uns dos outros .P4

Faz-nos  pensar  que  as  multifacetas  da  cultura  agregam  valores

universais  e  impar,  dentro da educação multicultural.  Onde a realidade dos

grupos insta a pensamentos únicos: 

[…]  nem as  sociedades,  nem as  culturas  devem ser  vistas  como
dadas,  integradas  por  alguma  essência  interna,  um  fundamento
organizacional, ou um plano mestre. Antes, grupos culturais e grupos
de  grupos,  estão  em  contínua  construção,  desconstrução  e
reconstrução, sob o impacto de processos múltiplos que operam em
amplos campos de conexões socioculturais (WOLF, 2001, p. 313).

Núcleo orientador O Bilinguismo  na Formação  Médica 

A  análise  temática  deste  núcleo  orientador  pressupõe  uma  atitude

positiva diante da particularidade da linguística construir amplo diferencial e ao

mesmo tempo referenciar um desafio para os respondentes em sala de aula.

Identificamos 24 UR das quais emergiram as seguintes categorias 

Quadro V:  Apresenta-se as categorias apreendidas a partir do núcleo

orientador:   Bilinguismo  na Formação  Médica 

Núcleo orientador Categorias

Bilinguismo  na

Formação Médica 

1- Preponderância da língua nativa em relação á hispana

2- A inserção de uma segunda língua amplia o acesso a

bibliografia e melhora a prestação nos serviços de saúde

3- Formação médica bilíngue contribui na comunicação e

interação com pacientes de diferentes países

Na categoria Preponderância da língua nativa em relação á hispana,

vê-se que no contexto do Curso de Medicina ocorrem desafios inerentes e
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perceptíveis nas falas dos respondentes que prejudicam o processo de ensino-

aprendizagem e levam, em alguns casos, à desistência do curso:

UR 59  -.  Eu  vejo  fator  do  bilinguismo,  como  um fator  a  mais  no
multiculturalismo  existe  alguns  desafios  a  questão  do  bilinguismo
português e espanhol dentro de uma universidade como a UNILA, P 1

UR 60  -  Eu  acho  que  esse  e  um ponto  também que ainda  esta
pendente de algumas melhorias, algumas reformas, por exemplo, nos
temos alunos que fala espanhol e que não são da região de fronteira,
portanto ele não entende bem o português não falam português, e
acho que a maioria dos professores ainda tem dificuldades em se
comunicar com esses alunos. P4

UR 63 - Se torna um processo que dificulta ate que todos estejam
bem inseridos nesta questão. Uma vez que questão do domínio das
línguas não e algo que ainda esta perfeitamente sedimentado dentro
do curso. P3

UR 64 - ainda não conseguimos avançar muito neste sentido, Nos
temos agora alguns professores cuja língua mãe e o espanhol, então
eles contribuem para o bilinguismo do corpo docente, Mas aqueles
professores de língua portuguesa original,  salvo um professor  que
também  domina  o  espanhol  os  outros  professores  ainda  tem
dificuldades de manejar o espanhol em sala de aula. P4

UR 65 - Falar em sala de aula às vezes e um fator de inibição ainda,
Eu me sinto inibido para falar e dar aula em espanhol. P4

UR  68  -  muitos  acadêmicos  acabam  abandonando  né.  O  curso
justamente pela língua ser um fator que para ele ate então possibilite
a seguir em frente. P6

UR 72 - Por que assim é meu entendimento que todos os professores
que trabalham na UNILA, independente do curso que eles estão nos
mesmos  estivéssemos  a  fluência  na  nossa  língua  natal  e  nessa
segunda língua,  então  eu acho  que ainda  carece  do processo  de
formação continuado, de aperfeiçoamento para nos que ainda não
dominamos  a  segunda  língua,  que  falamos  e  entendemos,  mas
falamos pouco, P11

Percebe-se,  portanto  similaridades  de  que  existem  desafios  e  que

muitos  caminhos  existem e  devem ser  alicerçados  por  todos  para  que  em

conjunto  possam aprimorar  e  melhorar  o  ambiente da formação médica  no

contexto do bilinguismo. De acordo a fala dos participantes um dos aspectos

primordiais  na  superação  deste  quesito  está  relacionada  a  processos  de

formação docente.

Na  consolidação  de  fatores  que  desencadeiam  o  favorecimento  de
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adquirir a Segunda língua, sabe-se que é imprescindível o apoio e a motivação

para que aconteça. Pereira (2011, p.18) nos relata que: 

A escola, como espaço de educação e de aprendizagem, tem ainda o
papel  crucial  de  consolidar  e  amplificar  os  efeitos  do  bilinguismo,
através da educação para a biliteracia, entendida esta, não como o
mero domínio da leitura e da escrita em duas línguas diferentes, mas
antes como um conjunto de capacidades e de práticas presentes em
“toda e qualquer instância em que a comunicação ocorre em duas (ou
mais) línguas através da escrita ou em torno dela”. 

E nos acrescenta da importância de: 

É um olhar que favorece, naturalmente, a educação bilíngue nas suas
diferentes  modalidades,  assentando  no  pressuposto  de  que  o
bilinguismo não só deve ser considerado com o respeito devido aos
falantes  bilíngues,  mas  também deve  ser  praticado,  incentivado  e
promovido junto dos monolíngues, pelas múltiplas vantagens que dele
advêm  a  nível  social,  cultural,  acadêmico  e  em  muitos  domínios
cognitivos e linguísticos. Pereira (2011, p.17)

Na categoria A inserção de uma segunda língua amplia o acesso a

bibliografia  e  melhora  a  prestação  nos  serviços  de  saúde, tem-se  a

reflexão  de  uma  valorização  centrada  no  conhecimento  de  que  é  preciso

reforçar o bilinguismo para melhor prestação de serviço na tríplice fronteira.

Neste sentido, Godijns (1996, p. 174) observa que: 

La mayoría de los estudios actuales apuntan hacia la idea de que un
bilingüismo óptimo conduce al desarrollo de habilidades cognitivas. A
partir de los años sesenta, los estudios bien realizados defienden casi
siempre  una  ventaja  cognoscitiva  y  una  conciencia  metalingüística
más  elaborada  tanto  en  los  niños  bilingües  precoces  simultáneos
como en los niños bilingües sucesivos.

Para os respondentes, o bilinguismo: 

UR 76 - Sem duvida o domínio de mais uma língua além da língua
nativa, tornara de certa forma a prestação de serviços na área medica
muito melhor.  P5

UR 77 - O bilinguismo no processo de formação medica como algo
essencial apesar de termos hoje em dia poucos espaços nos quais os
alunos possam utilizar o espanhol e o português em sala de aula, nos
estamos fazendo com o que a maioria dos nossos professores eles
optem pelo bilinguismo, quer dizer que tanto o conteúdo desenvolvido
em espanhol ela possa ser desenvolvido em português e vice-versa
P7

UR 78 - Além disso, como parte da integração do corpo discente do
corpo  docente  a  formação,  a  inserção  de  uma  segunda  língua  e
extremamente  positiva  no  desenvolvimento  de  habilidades,  no
desenvolvimento de competência e na compreensão e na questão da
multiplicação dos conteúdos e dos temas que são trabalhados porque
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nos  podemos  trabalhar  com  literaturas  de  outros  países,
principalmente  com  América  latina  que  tem  uma  literatura  e
quantidades de livros e materiais mais vastas P2

O bilinguismo deve ser estudado, em todo o ciclo vital da vida onde o

desenvolvimento é marcado por caraterísticas sociais e emocionais. Vygotsky,

(2000, p. 346), diz o seguinte: 

Todos los datos citados hasta ahora demuestran que su solución será
extremadamente compleja, que dependerá de la edad de los niños,
de  la  coexistencia  de  ambas  lenguas  y,  finalmente,  de  la  acción
pedagógica que constituye el factor más importante en el desarrollo
de la lengua materna y de la otra. No obstante, hay algo que ya está
fuera de toda duda, y es que las dos lenguas que el niño domina no
se interfieren entre sí de manera mecánica ni se subordinan a las
simples leyes de la inhibición recíproca 

Na categoria Formação médica bilíngue contribui na comunicação e

interação  com  pacientes  de  diferentes  países,  realmente  percebe-se  a

eloquência das afirmações a respeito que nos relata que: 

UR 80 - Acho que e um diferencial dentro do processo de formação
do nosso medico e que isso vai trazer a longo prazo médicos que
consigam se comunicar melhor com os países vizinhos, visto que o
Brasil e o único pais que não fala espanhol. P7

UR 81 - O uso de mais de uma língua no processo, de formação
medica no Curso de Medicina da UNILA, muito importante porque,
quanto  mais  de  uma  língua  falar  ele  tem  possibilidades  de  no
momento  da  assistência  interagir  com  os  pacientes  ajudando  no
atendimento, então além de ele poder ter na sua formação acesso as
diferentes fontes bibliográficas, que eu acho que é uma vantagem. P8

UR 82 - O espanhol e um idioma mais importante na América latina,
mais o inglês e o idioma oficial que todos os estudantes deveriam
saber. Então o ideal seria o trilinguismo. Deveria ter o trilinguismo No
Curso de Medicina da UNILA, Seria o espanhol, inglês e o português.
A questão  de  ele  poder  atuar  na  pratica  futuramente,  com maior
capacidade  e  gerando  possibilidades  de  atuar  em  diferentes
mercados de trabalho principalmente da questão global.  P8

Em termos gerais Siguan (2001, p. 357) nos indica que: 

Son  precisamente  los  bilingües,  porque  están  familiarizados  con
varias lenguas, los que pueden situarse encima de los conflictos entre
los que las hablan y abrir así caminos de entendimiento mutuo. De
manera que corresponderá a  maestros,  pensadores y  gobernantes
bilingües  o  plurilingües  la  tarea  de  construir  un  orden  mundial
tolerante y solidario.
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Núcleo orientador  O processo de Formação Médica em um contexto de
Tríplice Fronteira

Na  análise  temática  deste  núcleo  orientador,  identificamos  20  UR

revelou  que  a  prática  vivenciada,  na  tríplice  fronteira  tende  a  aprimorar

parcerias  e   enriquecer  o  conhecimento.  Onde  emergiram  as  seguintes

categorias 

Quadro VI: Apresenta-se as categorias apreendidas a partir do núcleo

orientador:    O processo de Formação  Médica  em um contexto de Tríplice

Núcleo orientador Categorias

O processo de Formação

Médica  em um contexto

de Tríplice 

1-Aprimoramento  da  formação  com  a  Visão  de  três

contextos sociais e epidemiológicos 

2-Fomento de parcerias internacionais para a formação

em saúde,

3- Aprimoramento na Formação e desenvolvimento de

competências para a atenção a saúde, 

4-Necessidade  de  adequação  da  legislação  sobre

revalida de diplomas e jurisdição da prescrição

A  categoria  Aprimoramento  da  formação  considerando  três

contextos sociais e epidemiológicos refere que esta formação está pautada

e com compromisso para atuação dentro dos parâmetros de uma assistência

integral e de cooperação. 

UR 58 - E também acho que essa localização de Foz do Iguaçu numa
tríplice  fronteira,  pode  levar  a  uma revisão  do  que  são  fronteiras.
P10

UR  84  -  A formação  medica  na  tríplice  fronteira  tem  cuidado  de
questões  importantes  principalmente  relacionados  à  diversidade
cultural.  Eu acredito que os moldes que o Curso de Medicina vem
sendo formado na formação de atenção básica principalmente, vai de
encontro  com  as  necessidades  que  nos  temos  aqui  na  região
fronteiriça de Foz do Iguaçu. P5

UR 85 - O processo de formação medica do Curso de Medicina daqui
da  UNILA,  desenvolve  eu  acredito  que  neste  contexto  de  tríplice
fronteira esta cada vez se inserindo neste contexto Eu acredito, que a
processo  de  formação  medica  fica  bastante  melhorado  nessa
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situação,  porque  nos  temos  contatos  com  esses  profissionais  e
discutimos itens que são comuns e também baseados em questões
culturais próprias e questões sociais e questões econômicas o que da
bastantes divergências e muitas diferencias e discussões em relação
a tudo isso. P3

Na categoria  Fomento de parcerias internacionais para a formação

em saúde, percebe-se a importância para a região de fronteira a relevância

das parcerias que traduz em um cenário múltiplo e enriquecedor, para além do

contexto inserido.  Segundo Giovanella L et al.(2007, p. S262) relata que: 

[…] necessário firmar acordos entre o município brasileiro e a cidade
estrangeira  vizinha  para  tratar  de questões  de  saúde na  fronteira,
principalmente nas áreas de: (i) vigilância epidemiológica de diversos
agravos,  como  dengue,  malária,  AIDS,  tuberculose,  hepatites;  (ii)
prestação  de  serviços  bilaterais  e  circulação  de  pacientes  para
atenção  básica,  pré-natal,  parto,  serviços  hospitalares  e
especializados; e (iii) exercício profissional.

Com relação a este tema os respondentes consideram que: 

UR 87  -  Eu  acho  que  e nosso  papel,  enquanto  corpo  docente,  e
enquanto membros da universidade procurar e firmar acordos entre
diversos  espaços  de  ensino  aprendizagem  nessa  toda  tríplice
fronteira.  Para que eles possam fazer  os seus estágios em vários
lugares,  Existem  alguns  acordos  em  andamento  nem  relação  ao
Paraguai, mas também parece que ainda não se concretizou. P4

 UR 88 - Mas eu acho que e um grande potencial, o fato da formação
medica na tríplice fronteira. Eu acho que a gente ainda precisa fazer
mais  acordos,  encontrar  mais  esses  espaços,  aproximar  esses
espaços que não tem vínculos com a universidade tradicionalmente
falando para aproximar da gente. Eles tem muito o que contribuir com
a gente e a gente tem muito a contribuir com eles. P4

UR 89 - Eu acho que o fato da UNILA, estar localizado nessa posição
estratégica  ela,  nos  permite  relação  de  parceria,  uma  serie  de
instituições, não só do Brasil, como também Argentina e Paraguai. P6

UR 90 - Eu acho meio recente para a gente isso porque o Curso ele e
relativamente  novo,  mas  nos  mesmo  nesse  tempo  curto  já
conseguimos e relação de parceria em pesquisa, extensão, com a
UNE, que a Universidade Nacional do Paraguai e com o Instituto de
pesquisa  da  Argentina,  essa  cidade  próxima,  agora  não  lembro  o
nome. P6

UR 92 - Existem alguns projetos já no campo da residência medica
que tentam que exista uma mobilidade estudantil interessante entre
os países e as parceiras que estão sendo construídas hoje. P7

UR 93 - E essa posição estratégica nossa, de tríplice fronteira só vem
a colaborar com isso, tanto no ensino, com a vinda de professores de
fora  para  palestras,  para  aulas  magnas,  pra  cursos,  como  na
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interação  com laboratórios  de  pesquisa,  grupos e  trabalhando em
conjunto em projetos de extensão então eu só vejo como positivo a
localização da UNILA nessa região. P6

Na categoria  Aprimoramento  na  Formação  e  desenvolvimento  de

competências para a atenção a saúde o olhar do saber perpassa fronteiras e

adentra  nas  diferentes  culturas  onde  este  leva  consigo  sua  bagagem  de

experiência   vivência e praticas profissionais ao campo de trabalho. 

UR 93  -  e  enriquece  muito  sim,  na  formação  desses  medico  né,
porque  ele  mesmo  os  alunos  brasileiros,  tendo  professores
estrangeiros,  colegas  estrangeiros,  então  a  bagagem  de
conhecimento, as competências que ele acaba desenvolvendo e no
âmbito de América latina, P6 

UR 98 -  a  nossa universidade aqui  talvez desenvolver  um projeto
especifico, para essa questão ai,  de como avaliar esses diferentes
aspectos  culturais,  do  idioma,  e  das  praticas  medicas  da América
latina. . P8

UR 99 -  A formação medica  do Curso de Medicina  da UNILA No
contexto da tríplice fronteira vai ser muito bem vindo uma vez que na
nossa  região,  temos  uma  carência  muito  grande  de  profissional
medico qualificado, tanto no atendimento básico da saúde, quanto no
atendimento  especializado  e  temos  muitos  profissionais  sem
capacitação técnica, que a UNILA, vai passar a oferecer e vai colocar
no mercado profissional com uma capacidade ética e técnica muito
grande o que e que a gente se dispor a oferecer. P9

UR 100 -  Eu acho que a UNILA vai  trazer  um salto  de qualidade
medica na região da tríplice fronteira uma vez que vai enviar  médicos
com essas mesmas características de  formação não só para o Brasil,
para o Paraguai, Argentina, enfim para toda América latina,  P9

Na  categoria  Necessidade  de  adequação  da  legislação  sobre

revalida  de  diplomas  e  jurisdição  da  prescrição,,  podemos  observar  a

importância de que se volte a percepção de atuação em outros parâmetros,

onde será importante o alicerçamento de parcerias e convênios entre todos os

países  envolvidos.  Giovanella  L  et  al.(2007,  p.  S264),  enfatiza  para::"

necessidade  de  que  os  mecanismos  para  acesso  devem  ser  facilitados  e

uniformes, dando pouca margem a diferentes interpretações, pois obstáculos

burocráticos  podem  incidir  negativamente  sobre  o  direito  do  paciente  ser

tratado em outro país". E os respondentes relatam que: 

UR 102 - E voltando a questão da tríplice fronteira esse profissional,
para ele poder a atuar, algumas questões tem que ser reavaliadas,
por exemplo, a questão qual é a jurisdição do ponto de vista do poder
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de  uma  prescrição  de  um  medico  brasileiro  no  Paraguai,  na
Argentina, e vice-versa, solicitação de exames da própria passagem
da fronteira, de um pais para o outro de um professorem exercício de
sua  função,  exige  né  que  essa  viagem  seja  publicada  no  Diário
Oficial,  Então  essa  situação  e  muito  complicada,  são  aquelas
situações em que a realidade obriga a que toda pratica,  teórica e
conceitual seja revista, P10

UR 97 - Que a gente tem um contexto aqui de tríplice fronteira, de
bilinguismo  que  a  gente  possa  criar  algum  tipo  de  curso  para
qualificar o processo de revalidação. Essa historia de vir médicos da
América latina, de Cuba, e outros lugares, e simplesmente entrarem,
eu acho que seria interessante eles passarem por uma universidade.
P8
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5- Considerações Finais

Ferreira  (2015,  p.  67)  nos  fala  que  nos  últimos  20  anos  “o  governo

brasileiro vem, paulatinamente, implementando programas de qualificação da

formação de recursos humanos em saúde”. BRASIL (2000; 2001; 2004; 2005;

2009; 2011). Esses programas têm alicerçado seus pilares em duas grandes

áreas: a Saúde e a Educação.

A interlocução que as mesmas têm neste tipo de trabalho é evidente e

sua complementaridade cada vez mais, é reconhecida felizmente.

A Constituição Federal do Brasil aponta que saúde entre outros aspectos

da vida social, é direito de todo (a) brasileiro (a) e obrigação do Governo nas

suas três esferas.

Neste processo de transição passamos a compreender que saúde se faz

de forma sustentável,  com intersetorialidade,  ênfase na promoção à  saúde,

bem como atenção à sua prevenção e recuperação.

Novos  saberes  e  novas  perspectivas  nasceram para  atender  a  este

direito/dever à saúde; um grande desafio se impôs a Academia na tarefa de

formar recursos humanos à luz desta perspectiva ampliada de saúde (PATTON,

2005).

O processo de formação médica encerra uma grande centralidade para

todo o exercício da saúde. Conceber e implantar um Curso de Medicina numa

região de fronteira indiscutivelmente agrega mais dificuldades.

A questão  da  multiculturalidade  e  do  bilinguismo neste  cenário  é  de

enorme importância, pois, interferem de maneira aguda no processo de ensino

e aprendizagem.

Esta pesquisa evidenciou os desafios e as perspectivas que compõem o

processo de implantação do Curso de Medicina da UNILA quanto aos dois

temas citados anteriormente.

Assim podemos sustentar que:
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 Os  pressupostos  e  princípios  contidos  no  PPC  do  Curso  são

reconhecidos pelos respondentes que os vem alinhados as DCN, e a

interação dos mesmos devem nortear a perfil do egresso;

 A multiculturalidade enquanto princípio da formação médica é defendido

pelos atores envolvidos que a consideram qualificadora para o exercício

médico; contudo os aspectos de infraestrutura para que a mesma possa

ser vivenciada não são providos pela IES,

 O bilinguismo como condição necessária para o desenvolvimento de um

trabalho  multicultural  não  encontra  na  referida  Instituição  condições

plenas de exercício, com dificuldade de domínio do espanhol por parte

do  corpo  docente  e  funcionários,  oferta  insuficiente  de  bibliografia

bilíngue entre outros.

 O processo de implantação é reconhecido como inadequado quanto à

profundidade de discussão sobre o aspecto curricular e insuficiência de

cenários de prática nos países que compõem a tríplice fronteira.

Por  meio  da  análise  da  entrevista  semi  estruturada,  foi  possível

conhecer  e  saber  dos  docentes,  suas  vivencias  e  experiências  de  uma

Educação  Superior  no  contexto  da  Multiculturalidade  e  Bilinguismo.  Foram

percebidos durante a analise, quatro núcleos orientadores que organizaram o

processo da análise de conteúdo, a saber:

 Diretrizes Curriculares Nacionais- DCN e PPC 

 Multiculturalidade na Formação Médica 

 Bilinguismo na Formação Médica 

 Processo de Formação Médica em um contexto de Tríplice 

Os docentes  por  meio  desta  análise  especificaram os  desafios  e  as

conquistas  que  vivenciam  desde  sua  concepção  como  uma  Universidade

voltada para a Multiculturalidade e Bilinguismo em uma Tríplice Fronteira.

Nesta  perspectiva  podemos  reiterar  a  percepção  que  obtivemos  na

entrevista semiestruturada destacando que:
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1. A percepção  da  normatização  vigente  do  PPC nos  indica  que  neste

cenário o perfil do egresso na Atenção primaria já no cenário de prática

desde o primeiro ano, favorece uma vivencia dentro das necessidades

da  comunidade  ampliando  sua  compreensão  das  dimensões  de  um

padrão de saúde sustentável; Este processo é reconhecido como algo

permeado  por  metodologias  ativas  dentro  do  processo  ensino-

aprendizagem,  que  propiciam  autonomia  e  a  educação  permanente;

Contudo  apontam  que  esta  carga  horária  de  vivência  poderia  ser

aumentada; 

2. O multiculturalismo como uma característica do Curso de Medicina é

defendida como troca de conhecimento e estabelecimento de vínculos,

assim como, integração de diferentes culturas e saberes e compromisso

com bem estar social. Mas ao mesmo tempo salientam que encontram

desafios a serem superados, pois esta condição multicultural  também

gera  barreiras,  isolamento,  segregação  e  contribui  para  piores

resultados acadêmico.

3. O bilinguismo como parte do processo de uma Educação Multicultural,

revela  a  existência  de  desafios  quanto  ao domínio  do  espanhol,  por

todos  os  envolvidos.   Por  outro  lado,  observa-se  que  para  os

respondentes  é  importante  o  Bilinguismo  dentro  de  uma  Educação

Universitária. Sua inserção amplia o acesso à bibliografia e melhora a

prestação  nos  serviços  de  saúde.  E  uma  formação  médica  bilíngue

contribui  na  comunicação  e  interação  com  pacientes  de  diferentes

países.

4. O processo de implantação em um contexto de Tríplice denota que o

aprimoramento  da formação com a visão de três contextos sociais  e

epidemiológicos  só  tem  a  contribuir  para  um  cuidado  de  qualidade.

Ressalta  a  relevância  do  fomento  de  parcerias  internacionais  para  a

formação em saúde, aprimoramento na formação e desenvolvimento de

competências para a atenção a saúde e a necessidade de adequação

da  legislação  sobre  os  processos  de  revalidação  de  diplomas  e

jurisdição da prescrição. Os respondentes caracterizaram a importância
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fundamental de estar inserido em uma zona de tríplice fronteira, o que

favorece o vinculo de parcerias e acordos. 

Diante  de  todo  processo  educacional  inovador,  existem  e  coexistem

determinados  componentes  de  funcionalidade  do  processo  ensino

aprendizagem  que apontam para um olhar mais apurado a fim de atenuar os

desafios que dela compõem. Em  uma  formação  multicultural  percebe-se,

portanto como salienta Contreras et al( 2016  p.465) que: 

La  multiculturalidad  se  emplea  como  elemento  descriptivo  de  la
diversidad  social,  clasista  y  étnica,  aunque  también  destaca  otros
indicadores como la procedencia, los rasgos epiteliales y los propios
elementos de la cultura. Se hace evidente la estrecha relación entre
los procesos culturales y las diferenciaciones socioculturales que se
construyen  en  los  grupos  humanos  a  partir  de  sus  prácticas
históricas, sociales, etnoculturales y económicas

Estas  diferenciações  são  importantes  no  meio  da  educação,  onde  a

convivência deve ser de tolerância e reconhecimento. 

Ruiz-Moreno (2014, p. 95), defende que:

A implementação de propostas educativas inovadoras que incluam o
diálogo,  a  construção  coletiva  de  conhecimentos  e  a  parceria,
contribui  no  desafio  de  formar  cidadãos solidários,  participativos  e
comprometidos com as mudanças pessoais, institucionais e sociais
que nossa realidade demanda.

Pode-se observar, tanto no instrumento atitudinal LIKERT bem como nas

entrevistas  semiestruturadas  um  grande  ponto  de  convergência  que  é  a

necessária  convergência  das  DCN  e  o  PPC,  onde  o  processo  de  ensino

aprendizagem está  alinhado  ao  perfil  do  egresso do Curso  de Medicina,  a

multiculturalidade  como  fator  preponderante  em  uma  zona  de  fronteira

fortalecendo vínculos e aprimorando o conhecimento, o bilinguismo com uma

importância única, pois possibilita a existência de acervo bibliográfico ampliado

e uma melhor interação com os pacientes de países latinos americanos e por

último uma formação em uma tríplice fronteira que fomenta parcerias, acordos,
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aprimoramento com o conhecimento do Sistema de Saúde de outros países

dentro de uma competência ímpar. 

Por outro lado à pesquisa revelou tanto no instrumento atitudinal do tipo

LIKERT como na entrevista semi-estruturada, alguns desafios que devem ser

analisados com maior atenção, como: baixa carga horária na atenção primária,

escasso acervo bibliográfico bilíngue, formação de barreiras, isolamento, piores

resultados acadêmicos, falta de parcerias e legislação vigente do Revalida. 

Finalizando reitero que esta pesquisa, realizada na cidade de Foz do

Iguaçu,  retrata  inúmeras  dificuldades  quanto  à  Multiculturalidade  e  o

Bilinguismo  num  contexto  de  Formação  Médica.  Contudo  vários  avanços

puderam ser localizados, como a amplitude da formação, o conhecimento de

vários perfis epidemiológicos e todos os sentimentos e atitudes positivas que

uma aprendizagem intercultural pode trazer.

Acredito  serem  importantes  as  interpretações  e  analises  realizadas

nesta pesquisa que evidenciam as dificuldades e soluções encontradas para

uma formação médica em processo de implantação numa zona de fronteira. 

Esta  constatação  ancora-se  na  percepção  inequívoca  do

comprometimento da Instituição, de docentes e discentes permeando todo o

leque de adversidades que um processo dessa magnitude encerra. 

O aprender, o educar dentro desta vivência aprimora o conhecimento, as

habilidades  e  as  atitudes.  O  sentido  da  tolerância,  do  reconhecimento  da

diferença e da convivência respeitosa,  ética e cidadã devem ser  uma fonte

inesgotável  para  a  formação  de  médicos  autônomos  e  ciosos  de  seu

importante papel na conquista e manutenção de um padrão de saúde de fato

cidadão para todos! 
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 GRÁFICO  4  [página  20]:  Perfil  Geral  Atitudinal  sobre  as  asserções

validadas pertencentes à Dimensão 1, “Curso de Medicina da Unila e a

DCN e o PPC”, Foz do Iguaçu, 2016.
 GRÁFICO  5  [página  21]:  Perfil  Geral  Atitudinal  sobre  as  asserções

validadas  pertencentes  à  Dimensão  2,  “Ensino  Médico  e  a

Multiculturalidade”, Foz do Iguaçu, 2016.
 GRÁFICO  6 [página  22]:  Perfil  Geral  Atitudinal  sobre  as  asserções

validadas pertencentes à Dimensão 3, “Ensino Médico e o Bilinguismo”,

Foz do Iguaçu, 2016.
 GRÁFICO  7  [página  23]:  Perfil  Geral  Atitudinal  sobre  as  asserções

validadas pertencentes à Dimensão 4, “Implantação de um curso médico

em uma zona de fronteira”, Foz do Iguaçu, 2016.
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2. INTRODUÇÃO

O principal objetivo deste trabalho foi validar a dissertação intitulada “A

multiculturalidade e o bilinguismo no contexto da Formação Médica: análise de

uma experiência”, utilizando um instrumento de percepção do tipo atitudinal ou

Likert. 
Foram  distribuídos  118  instrumentos  entre  profissionais  específicos,

sendo  parte  professores  e  parte  alunos,  com  22  asserções  cada.  Foram

validadas 15 das 22 asserções, apresentando um percentual  de 31,82% de

perda.

O percurso metodológico de validação de conteúdo e estatística ocorreu

da seguinte forma:

 Processo de validação do instrumento 
o Validação da fraseologia:
o Validação das asserções – correlação linear;

 Resultados da Pesquisa:
o Valores médios por asserção validada; 
o Valores médios por asserção não validada; 
o Valores médios por dimensão;
o Incidência da população pelos eixos de análise.

 Os recursos estatísticos utilizados foram: 
o Teste de Correlação Linear (r); 
o Análise de variância – ANOVA;
o Gráficos de Barras.

3. DESENVOLVIMENTO

O instrumento atitudinal foi aplicado em uma população de 111 alunos,

da área da dissertação “A multiculturalidade e o bilinguismo no contexto

da  Formação  Médica:  análise  de  uma  experiência”, e  consistia  em  22

asserções, randomizadas por quatro dimensões: Curso de Medicina da Unila e

a  DCN e o PPC;Ensino Médico e a Multiculturalidade;  Ensino Médico e o

Bilinguismo; Implantação de um curso médico em uma zona de fronteira.

Foram considerados os seguintes eixos de análise: gênero; faixa etária;

nacionalidade; categoria profissional; domínio de idiomas, tempo de docência,

tempo de profissão; titulação; regime de trabalho. Os grupos para cada eixo

citado estão apresentados na tabela 1.
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A seguir, a Tabela 1 apresenta a distribuição da população de acordo

com os eixos de análise:

Tabela 1: Resultado da distribuição da população de acordo com eixos

de análise da dissertação “A multiculturalidade e o bilinguismo no contexto

da Formação Médica: Análise de uma experiência“, Foz do Iguaçu, 2016.

Eixos Opções de respostas

Categoria
profissional

Professor 7

Aluno do 1º ano 60

Aluno do 2º ano 51

Faixa etária

Igual ou maior que 17 e menor que 22 anos 81

Igual ou maior que 22 e menor que 27 anos 24

Igual ou maior que 28 e menor que 32 anos 4

Igual ou maior que 33 e menor que 37 anos 3

37 anos ou mais 6

Gênero
Feminino 56

Masculino 62

Nacionalidade

Brasileiro 70

Paraguaio 40

Argentino 2

Uruguaio 4

Outro país 2

Espanhol 78
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Domínio de
idiomas*

Português 110

Inglês 46

Guarani 34

Alemão 1

Tempo de
docência**

Igual ou maior que 3 e menor que 8 anos 5

Igual ou maior que 8 e menor que 12 anos 0

12 anos ou mais 2

Tempo de
profissão**

Igual ou maior que 3 e menor que 8 anos 4

Igual ou maior que 8 e menor que 12 anos 0

12 anos ou mais 3

Titulação**

Mestrado 3

Doutorado 2

Pós doutorado 2

Regime de
trabalho**

20 horas 0

40 horas 4

40 horas com dedicação exclusiva 3

*Foi considerada uma incidência para cada vez que um respondente se

declarou dominante do idioma; um respondente pode ter declarado dominância

sobre mais de um idioma; **Os eixos marcados são aplicáveis apenas para

a população de professores.

3.1 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO ATIDUDINAL

A validação do instrumento atitudinal foi  baseada em BRUNO (1999),

FERREIRA  (2004;  2012;  2013)  e  consta  de  validação  de  asserção  do

instrumento.
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3.1.1. ANÁLISE DA VALIDAÇÃO DAS ASSERÇÕES

Esta análise visa assegurar que houve dispersão mínima de respostas

entre  os  respondentes  em relação  à  escala  atitudinal  proposta,  que  existe

consistência entre pontuação baixa na asserção e pontuação total  baixa no

instrumento  e  vice-versa.  Esta  análise  foi  feita  utilizando-se  o  recurso

estatístico do cálculo do coeficiente de correlação linear (r), uma vez que, como

se pode observar na fórmula abaixo, (x) refere-se à resposta do respondente

na asserção em análise e (y) refere-se à pontuação total do respondente no

instrumento.

O valor de (r)  é calculado para todas as asserções na simulação da

primeira  administração,  visando  à  sua  depuração  com  a  eliminação  das

asserções com correlação linear inferior a 0,30. Na sequência, o valor de (r) é

calculado novamente no que se denomina segunda administração, levando-se

em consideração apenas as asserções validadas na primeira administração,

envolvendo todos os instrumentos respondidos. Caso alguma asserção ainda

apresente correlação linear inferior a 0,20, essa deve ser eliminada do cômputo

final de pontos por respondente. Associa-se à escala atitudinal de concordância

plena e discordância plena, com termos intermediários, inclinado a concordar

ou  inclinado  a  discordar,  uma escala  numérica  de  intervalo  constante  que,

neste caso, será de 4, 3,2, 1, ou 1, 2, 3, 4, dependendo do fato de a asserção

ser favorável  ou desfavorável,  visando possibilitar  a aplicação de estatística

paramétrica, cálculo das médias e coeficientes de correlação linear (r).
A Tabela 2 mostra os resultados da análise das asserções da primeira

administração do instrumento.

Tabela 2: Resultado das correlações das asserções para a primeira e

segunda administrações, da dissertação“A multiculturalidade e o bilinguismo
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no contexto da Formação Médica: Análise de uma experiência”,  Foz do

Iguaçu, 2016.

1ª
Administração

2ª Administração

Asserçã
o

Média Correlação 1 Correlação 2

A1 3,75 0,24 -

A2 3,66 0,11 -

A3 2,86 0,48 0,49

A4 2,18 0,44 0,49

A5 3,26 0,24 -

A6 3,75 0,19 -

A7 2,68 0,44 0,42

A8 3,76 0,19 -

A9 3,73 0,08 -

A10 2,93 0,43 0,48

A11 1,92 0,48 0,54

A12 3,79 0,30 0,21

A13 3,69 0,34 0,29

A14 2,44 0,54 0,55

A15 3,18 0,50 0,49

A16 1,65 0,41 0,50

A17 2,84 0,46 0,46
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A18 2,73 0,45 0,52

A19 2,24 0,50 0,54

A20 2,02 0,44 0,50

A21 3,25 0,31 0,31

A22 3,74 0,19 -

Nº de Asserções Validadas 15

3.1.1.1. PRIMEIRA ADMINISTRAÇÃO

O coeficiente de correlação linear calculado é uma medida resumo de

como é a relação, de uma forma geral, entre a pontuação de cada um dos

respondentes naquela asserção e sua pontuação total no instrumento. 

Na tabela3 podemos ver os resultados da média de cada asserção na

primeira  e  segunda  administrações  e  sua  média  geral.  Após  a  primeira

administração foram eliminadas 7 asserções e validadas as restantes. Uma vez

eliminadas as asserções não validadas, foi realizada uma nova administração

com as asserções restantes e suas médias foram recalculadas, gerando os

resultados apresentados abaixo.

Tabela  3: Resultado  das  médias  das  asserções  validadas,  da

dissertação “A multiculturalidade e o bilinguismo no contexto da Formação

Médica: Análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

Asserções - Média
Geral

 
 Asserções não

validadas - Média
Geral

 Asserções validadas - Média Geral

Asserção Média  Asserção Média  Asserção Média

A1 3,75  A1 3,75  A3 2,86

A2 3,66  A2 3,66  A4 2,18

A3 2,86  A5 3,26  A7 2,68

A4 2,18  A6 3,75  A10 2,93
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A5 3,26  A8 3,76  A11 1,92

A6 3,75  A9 3,73  A12 3,79

A7 2,68  A22 3,74  A13 3,69

A8 3,76  Média 3,67  A14 2,44

A9 3,73   A15 3,18

A10 2,93   A16 1,65

A11 1,92   A17 2,84

A12 3,79   A18 2,73

A13 3,69   A19 2,24

A14 2,44   A20 2,02

A15 3,18   A21 3,25

A16 1,65   Média 2,69

A17 2,84  

A18 2,73  

A19 2,24  

A20 2,02  

A21 3,25  

A22 3,74  

Média 3,00  

3.1.1.2. SEGUNDA ADMINISTRAÇÃO

Na segunda administração não foram perdidas asserções. É importante,

ressaltar,  que  estes  dados  revelam a  excelente  qualidade  da  validação  de

conteúdo, com asserções construídas de forma clara, objetiva proporcionando

uma percepção entre os respondentes bastante consistente.

3.1.1.3. OBSERVAÇÕES

Esta metodologia prevê como aceitável para critério de validação uma

perda (não validação) de 30% a 40% das asserções, neste caso, de 7 a 9

asserções. Nesta pesquisa tivemos uma perda de 7 asserções o que configura

um percentual de 31,82%. Assim, das 22 asserções, 15 foram validadas.
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As  escalas  de  percepção  têm  uma  dispersão  mais  adequada  em

populações acima de 50 pessoas; assim podemos inferir que a população de

118  respondentes  constituiu  uma  amostragem  bastante  adequada  para  a

análise estatística realizada, mostrando que o instrumento de pesquisa foi bem

concebido e contém densidade estatística.

A análise na escala Likert está baseada em três intervalos de pontuação:

de 1 a 1,99 pontos a percepção é negativa e mudanças de curto prazo devem

ser tomadas;  de 2,00 a 2,99 pontos,  a percepção revela aspectos a serem

melhorados  exigindo  medidas  a  médio  prazo  e  de  3,00  a  4,00  pontos  a

percepção é positiva e pode ser potencializada. 

Tabela 4: Apresentação das dimensões com suas asserções validadas e

suas  médias  finais  para  as  asserções  validadas,  da  dissertação  “A

multiculturalidade  e  o  bilinguismo  no  contexto  da  Formação  Médica:

Análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

Dimensões Assertivas
Assertivas
validadas

Médias

Dimensão 01:Curso de 
Medicina da Unila e a DCN 
e o PPC

1,5,9,13,17,21,2
2

13,17,21 3,26

Dimensão 02:Ensino 
Médico e a 
Multiculturalidade

2,6,10,14,18 10,14,18 2,70

Dimensão 03:Ensino 
Médico e o  Bilinguismo

3,7,11,15,19 3,7,11,15,19 2,57

Dimensão 04: Implantação 
de um curso médico em 
uma zona de fronteira

4,8,12,16,20 4,12,16,20 2,41

3.1.2. ANÁLISE DE CONFIABILIDADE DO INSTRUMENTO DE PERCEPÇÃO

Foi aplicado um segundo método com o teste de Alfa de Cronbach para

o instrumento analisado. Como podemos observar na Tabela 5, o valor é igual

a 0,736. Levando em conta os critérios de George & Mallery (2003), temos que
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a confiabilidade obtida é aceitável. Com a finalidade de verificar se a remoção

de algum item melhora a confiabilidade do instrumento, calculamos os valores

para o alfa com a remoção de cada item, um de cada vez (Tabela 6). Por meio

dos valores  apresentados,  constatamos que a variação do alfa  é  pequena,

indicando que não há necessidade de remover nenhum item.

Tabela  5: Medida  de  confiabilidade,  da  dissertação  “A

multiculturalidade  e  o  bilinguismo  no  contexto  da  Formação  Médica:

Análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

Alfa de
Cronbach

Número de itens

0,736 15

Tabela 6: Medida de confiabilidade com a remoção de cada item, da

dissertação “A multiculturalidade e o bilinguismo no contexto da Formação

Médica: Análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

Item
Alfa de Cronbach para

item deletado

Asserção 3 0,718

Asserção 4 0,720

Asserção 7 0,731

Asserção 10 0,721

Asserção 11 0,712

Asserção 12 0,737

Asserção 13 0,734

Asserção 14 0,713
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Asserção 15 0,718

Asserção 16 0,717

Asserção 17 0,724

Asserção 18 0,715

Asserção 19 0,714

Asserção 20 0,717

Asserção 21 0,733

3.1.3. ANÁLISE DE VARIÂNCIA - ANOVA

Com base nos dados obtidos a partir da coleta de dados do instrumento

aplicado, foi realizada a análise de variância nos resultados obtidos para as

dimensões para garantir que as diferenças entre os valores encontrados são de

fato significativas. Assim, dado que as observações foram obtidas a partir das

mesmas  unidades  experimentais  e  em  diferentes  dimensões,  configura-se

assim um caso  de  medidas  repetidas.  Desta  forma,  para  compararmos  as

médias  das  dimensões  em  estudo,  utilizamos  a  ANOVA  com  medidas

repetidas, que, assim como ocorre em qualquer análise de variância, testa-se a

igualdade de médias. 

Segundo Johnson & Wichern (2008), a ANOVA com medidas repetidas

necessita  de  algumas condições  de  aplicação,  tais  como:  normalidade  dos

dados  e  independência  entre  as  unidades  experimentais.  Violações  da

independência  produzem uma  distribuição  não-normal  dos  resíduos,  o  que

resulta razões inválidas da estatística F. No entanto, caso a normalidade não

seja satisfeita, sabe-se que esta metodologia é robusta à essa suposição.

Além desses pressupostos, Huynh & Feldt (1970) sugerem a existência

da  suposição  de  esfericidade  da  matriz  de  covariâncias.  Se  o  teste  de

esfericidade é rejeitado, é necessário utilizar a correção de Huynh-Feldt a fim

de  obter  uma  estatística  F  ajustada  para  testarmos  o  efeito  de  dimensão.

Quando o fator que determina os grupos em que as unidades experimentais se
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encaixam possui  apenas  dois  níveis  (exemplo:  apenas  duas dimensões),  a

condição de esfericidade não é necessária.

Nos procedimentos de testes de hipóteses utilizados consideramos um

nível de significância (α) de 5%. De acordo com Bussab & Morettin (2010), o

nível de significância é a probabilidade de se cometer um erro do tipo I, ou seja,

rejeitar a hipótese nula quando essa é verdadeira. Dessa forma, quanto menor

o valor de α, menor é a probabilidade de se obter uma amostra com estatística

pertencente à região crítica, sendo pouco provável a obtenção de uma amostra

para o qual  a hipótese nula seja verdadeira.  Portanto, quando o p-valor for

menor do que 0,05 (5%) rejeitamos a hipótese nula do teste em questão.

Por  meio  das  medidas  estatísticas  apresentadas  na  Tabela  7

observamos que as médias das dimensões são decrescentes, com maior valor

para a dimensão 1 (3,260) e menor para a 2 (2,409) e que as dimensões 2 e 3

apresentaram valores  iguais  a  2,701 e 2,575,  respectivamente.  Avaliando a

variabilidade  dos  dados,  dada  pelo  desvio  padrão,  temos  que  é  maior  na

dimensão 2 (0,637),  seguido da dimensão 3 (0,538),  dimensão 1 (0,472)  e

dimensão 4 (0,463).

Tabela 7: Média e desvio padrão para cada dimensão pertencentes à

dissertação “A multiculturalidade e o bilinguismo no contexto da Formação

Médica: Análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

Média
Desvio
Padrão

D1 3,260 0,472

D2 2,701 0,637

D3 2,575 0,538

D4 2,409 0,463

Com  a  finalidade  de  verificar  se  as  diferenças  observadas  entre  as

médias são significativas aplicamos uma ANOVA com medidas repetidas aos
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dados.  No  entanto,  primeiramente  avaliamos a  hipótese de esfericidade  da

matriz de covariâncias, apresentada na Tabela 8. A partir do p-valor do teste

constatamos  que  a  hipótese  em  questão  não  é  rejeitada  (

), indicando que não há necessidade de se corrigir os

efeitos da ANOVA.

Tabela 8: Resultado do Teste de esfericidade de Mauchlyda dissertação

“A multiculturalidade e o bilinguismo no contexto da Formação Médica:

Análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

Efeito Dentro de
Sujeitos

W de
Mauchly

Aproximação Qui-
Quadrado

G.L. P-Valor

Dimensão 0,957 5,085 5 0,406

Os resultados da ANOVA com medidas repetidas são apresentados na

Tabela 9 e por meio do p-valor do teste verificamos que a igualdade entre as

médias  é  rejeitada  ao  nível  de  5%  de  significância  (

). Para verificar em quais dimensões as médias

são  consideradas  diferentes  realizamos  testes  de  comparações  múltiplas,

expostos na Tabela 10. A partir desses testes constatamos que a dimensão 1 é

diferente da dimensão 2 ( ), 3 ( ) e 4 ( ) e que as

dimensões 2 e 3 são diferentes da dimensão 4, com   e

respectivamente.  Como observado  na  análise  descritiva  a  dimensão  1  tem

menor média e a dimensão 4 maior. No entanto, as médias das dimensões 2 e

3 podem ser consideradas iguais, sendo ambas intermediárias em relação as

demais.

Tabela 9: Resultado do Teste de efeito dentro de sujeitos, da dissertação

“A multiculturalidade e o bilinguismo no contexto da Formação Médica:

Análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.



72

Fonte de
Variação

Soma de Quadrados
Tipo III

G.L.
Quadrado

Médio
F P-Valor

Dimensão 48,234 3,000 16,078 92,927 0,000

Erro 60,730 351,000 0,173

Vale ressaltar que os testes de comparações múltiplas são baseados em

médias  marginais  estimadas  (Tabela  11)  e  consideram  a  correção  de

Bonferroni.

Tabela 10: Resultados das Comparações múltiplas, da dissertação “A

multiculturalidade  e  o  bilinguismo  no  contexto  da  Formação  Médica:

Análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

(I) 
Dimensão

(J) 
Dimensão

Diferença de Médias
(I-J)

Desvio
Padrão P-Valorb

1

2 0,559* 0,059 0,000

3 0,685* 0,055 0,000

4 0,851* 0,053 0,000

2 3 0,126 0,056 0,151

4 0,292* 0,054 0,000

3 4 -0,166* 0,048 0,005

Baseado em médias marginais

*. A diferença de médias é significante ao nível de 0,05.

b. Correção para comparações múltiplas: Bonferroni.

Tabela  11:  Médias  marginais  estimadas,  da  dissertação  “A

multiculturalidade  e  o  bilinguismo  no  contexto  da  Formação  Médica:

Análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

Dimensão Média Erro Padrão
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1 3,260 0,043

2 2,701 0,059

3 2,575 0,050

4 2,409 0,043

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS

A seguir será apresentada graficamente a validação estatística realizada.

GRÁFICO 1: Valores das médias da asserção não validada na primeira

administração,  da  dissertação  “A multiculturalidade  e  o  bilinguismo  no

contexto  da  Formação  Médica:  Análise  de  uma  experiência”,  Foz  do

Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO 2: Valores das médias das asserções validadas na segunda

administração, para o grupo dos alunos, da dissertação “A multiculturalidade

e  o  bilinguismo  no  contexto  da  Formação  Médica:  Análise  de  uma

experiência“, Foz do Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO  3:  Perfil  Geral  Atitudinal  por  Dimensão  da  dissertação  “A

multiculturalidade  e  o  bilinguismo  no  contexto  da  Formação  Médica:

Análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO  4:  Perfil  Geral  Atitudinal  sobre  as  asserções  validadas

pertencentes à Dimensão 1,  “Curso de Medicina da Unila  e a  DCN e o

PPC”, Foz do Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO  5:  Perfil  Geral  Atitudinal  sobre  as  asserções  validadas

pertencentes à Dimensão 2, “Ensino Médico e a Multiculturalidade”, Foz do

Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO  6: Perfil  Geral  Atitudinal  sobre  as  asserções  validadas

pertencentes  à  Dimensão  3,  “Ensino  Médico  e  o  Bilinguismo”,  Foz  do

Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO  7: Perfil  Geral  Atitudinal  sobre  as  asserções  validadas

pertencentes  à Dimensão 4,  “Implantação de um curso médico em uma

zona de fronteira”, Foz do Iguaçu, 2016.
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5. CONCLUSÃO

O  processo  de  validação  da  dissertação“A  multiculturalidade  e  o

bilinguismo  no  contexto  da  Formação  Médica:  Análise  de  uma

experiência“, evidenciou os seguintes aspectos:

 A perda  de asserções foi  de  31,82% o que  está  dentro  da  margem

aceitável para esse tipo de instrumento de escala atitudinal. 
 O valor do coeficiente alfa de Cronbach para o instrumento analisado é

igual  a  0,736.  Tomando como base  os  critérios  de  George  &Mallery

(2003),  temos  que  a  confiabilidade  do  instrumento  em  questão  é

aceitável.
 Como  observado  na  análise  descrita  ao  longo  do  documento,  a

dimensão 1 tem menor média e a dimensão 4 maior.  No entanto, as

médias  das dimensões 2 e 3 podem ser  consideradas iguais,  sendo

ambas intermediárias em relação as demais.
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INSTRUMENTO DO TIPO LIKERT – VERSÃO EM PORTUGUÊS

 INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA

A multiculturalidade e o bilinguismo no contexto da Formação

Médica:  Análise  de  uma  Experiência.-  Mestrado  Profissional  em

Ensino de Ciências da Saúde - CEDESS/UNIFESP

OBJETIVO

O objetivo deste instrumento fundamenta-se em  detectar  qual  é  a  sua opinião

sobre   A multiculturalidade  e  o  bilinguismo  no  contexto  da  Formação

Médica : Análise de uma Experiência, no Curso de Medicina da UNILA.

Note que  não existe resposta certa e errada.  O importante é  conhecer  a sua

percepção!  Sua  resposta  é  de  enorme importância para  o  aprimoramento  do

Curso de Medicina da UNILA. Assim sua participação é fundamental neste processo!

INSTRUÇÕES

Leia cuidadosamente cada afirmação e escolha apenas  uma alternativa de resposta

que deve ser aquela que mais represente a sua opinião.

As alternativas  são:  CP – CONCORDO PLENAMENTE:  Você  concorda totalmente

com a asserção; IC – INCLINADO A CONCORDAR: Você tende a concordar com a

asserção; ID – INCLINADO A DISCORDAR: Você tende a discordar da asserção; DP –

DISCORDO PLENAMENTE: Você discorda totalmente da asserção.

É necessário que você responda a todas as asserções do instrumento de pesquisa

para que ele possa ser validado estatisticamente; se isto não ocorrer, sua opinião

não poderá ser considerada. Por gentileza assinale todos os dados de identificação,

pois são fundamentais para a caracterização da pesquisa.

 Use o espaço ao final deste instrumento para expressar sua opinião sobre

outros  aspectos  do  Curso  de  Medicina  da  UNILA  que  você  considerar

relevante. 

Agradecemos muito sua colaboração!
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Categoria 
Profissional

1- Professor (  ) 2- Aluno do 1º ano (  ) 3- Aluno do 2 ano (  )

Nacionalidade 1- Brasileiro (  ) 2- Paraguaio (  ) 3- Argentino (  ) Uruguaio  

(  ) Outro País?

Sexo M (  ) F (  )

Faixa Etária De 22 a 27 anos (  ) De 28 A 32 anos (  ) De 32 A 37 anos 
(  ) Mais de 37 anos (  )

Proficiência em 
idiomas

1-Espanhol (  ) 2-Português (  ) 3-Inglês (  ) 4-Guarani  

(  ) 5. Outros (  ) 
Tempo de docência
(só para docentes). 

De 3 A 7 anos (  ) De 8 A 12 anos (  ) + De 12 anos (  )

Tempo de profissão
(só para docentes).

De 3 A 7 anos (  ) De 8 A 12 anos (  ) + De 12 anos (  )

Titulação (só para 
docentes).

Mestrado (  ) Doutorado (  ) Pós – doc (  )

Regime de Trabalho
(só para docentes).

20 horas (  ) 40 horas (  ) 40 horas com dedicação exclusiva 
(  )

CP IC ID DP

1- O corpo docente e discente bem como os gestores da
Instituição de Ensino Superior - IES devem fazer parte da
elaboração do Projeto Pedagógico do Curso -  PPC do
Curso de Medicina da UNILA. 

2- A convivência entre várias culturas visa resistir à ideia
de que “uma cultura vale mais que outra”.

3- A UNILA estimula os docentes e discentes a utilizarem
alternadamente  sua  língua  de  origem  no  processo  de
ensino/aprendizagem.

4- O corpo docente do Curso de Medicina da UNILA não
reconhece os conhecimentos prévios dos discentes, por
meio  de  avaliações  diagnósticas  antes  de  iniciar  os
módulos.
5- O PPC deve ser o norteador do currículo do Curso de
Medicina da UNILA.

6-  A multiculturalidade  é  um fator  de  enriquecimento  e
abertura de novas e diversas possibilidades no processo
de ensino/aprendizagem na formação médica.

7-  A  infraestrutura  da  UNILA  contempla  a  ideia  de
bilinguismo com a presença de identificação dos lugares,
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usando mais de um idioma.

8-  A implantação  do  Curso  de  Medicina,  na  UNILA é
relevante  socialmente  para  a  população  local  e
especialmente para a tríplice fronteira.

9- O perfil do egresso do Curso de Medicina da UNILA
deve  estar  contido  no  PPC,  norteado  pelas  Diretrizes
Curriculares Nacionais - DCN vigentes.

10-  O corpo docente  do Curso de Medicina  da UNILA
utiliza  casos reais,  de várias  culturas  para exemplificar
situações  de  saúde  durante  o  processo  de
ensino/aprendizagem.

11-  O  corpo  docente  e  funcionários  administrativos  do
Curso de Medicina da UNILA não dominam os idiomas
prevalentes no Curso.

12-  A integração  ensino/serviço  no  âmbito  da  Atenção
Básica  –  AB  e  na  Rede  de  Urgência/Emergência  dos
Sistemas de Saúde local  e regional,  contribuem para o
processo de formação médica desenvolvido na UNILA.

13- O Curso de Medicina da UNILA tem eixos formativos
que  se  enquadram  dentro  do  proposto  pelas  DCN:
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva.

14-  O  corpo  docente  do  Curso  de  Medicina  da
UNILA não  utiliza  avaliações  orais  e  escritas  em
vários idiomas.

15-  O corpo docente  do Curso de Medicina  da UNILA
mostra-se  disposto  a  explicar  novamente  um conteúdo
quando o aluno não compreende em função do idioma,
substituindo  a  explicação  na  língua  de  domínio  do
discente.           

16- A UNILA ainda não oferece cenários de prática nos
países  que  compõem  a  tríplice  fronteira,  o  que
enfraquece o processo de integração entre os países na
formação médica.

17-  O  currículo  do  Curso  de  Medicina  da  UNILA usa
bibliografia em vários idiomas.

18-  O corpo docente  do Curso de Medicina  da UNILA
considera  para  a  formação  médica,  os  perfis
epidemiológicos dos países de origem dos discentes.
19- A língua tem sido uma barreira para o aprendizado
dos alunos no Curso de Medicina da UNILA.
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20-  É  ainda  insuficiente  à  discussão  curricular  para  a
formação médica junto aos países da tríplice fronteira

21-  O  Curso  de  Medicina  da  UNILA  adota  no  seu
processo  de  ensino/aprendizagem  as  Metodologias
Ativas.

22-  Uma  concepção  curricular  baseada  em  eixos
formativos  proporciona  uma  formação  interdisciplinar
mais efetiva.

Use este espaço para sua opinião se considerar necessário 
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INSTRUMENTO ATITUDINAL DO TIPO LIKERT EM ESPANHOL

 INSTRUCIONES PARA COMPLETAR EL INSTRUMENTO DE PESQUISA

La  multiculturalidad y el  bilinguismo en el  contexto de la Formación  Médica:

Análisis de una Experiencia -Maestría Profesional en Enseñanza de  las Ciencias

de la Salud

CEDESS-/UNIFESP

OBJETIVO

El objetivo de este instrumento se fundamenta en verificar cuál es su opinión sobre :La
multiculturalidad y el  bilinguismo en el  contexto de la Formación  Médica: 
Análisis de una Experiencia, en el Curso de Medicina de la UNILA.

Verifique que no existe respuesta correcta o incorrecta. Importante es conocer tu

percepción! Tu respuesta es muy importante para el  conocimiento del Curso de

Medicina de la UNILA. Así que tu participación es fundamental en este proceso! 

INSTRUCIONES

Después de leer cuidadosamente cada afirmación, elija apenas  una alternativa
de respuesta que debe ser aquella que más represente  su opinión.

Las alternativas son: CP – TOTALMENTE DE ACUERDO-: Usted está totalmente 
de acuerdo con la proposición; IC – INCLINADO A ESTAR DE ACUERDO: Usted 
está inclinado a estar de acuerdo con la proposición; ID – INCLINADO A ESTAR 
EN DESACUERDO: Usted está inclinado a estar en desacuerdo con la 
proposición; DP – TOTALMENTE EN DESACUERDO: Usted está totalmente en 
desacuerdo con la proposición.

Es necesario que usted responda a todas las proposiciones del  instrumento de
pesquisa para que él pueda ser validado estadísticamente; se eso no ocurre, su
opinión no  podrá ser considerada.

Por favor marque todos los datos de la identificación, pues son  fundamentales
para la caracterización de la pesquisa.

 Use el espacio al final de este instrumento para expresar su opinión sobre otros
aspectos del  Curso de Medicina de la UNILA que usted considere relevantes. 

Agradecemos mucho su colaboración!
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Categoría 
Profesional

1-  Profesor ( ) 2- Alumno del 1º ano ( ) 3- Alumno del  2 año (  )

Nacionalidad 1- Brasileño (  ) 2- Paraguayo (  ) 3- Argentino (  ) Uruguayo 

(  ) Otro País?

Sexo M (  ) F (  )

Edad De 17 a 22 años (  ) 22 a 27 años (  ) De 28 A 32 años (  ) De 32
A 37 años  (  )  Más de 37 años  (  )

Dominio de 
idiomas

1-Español (   )  2-Portugues (  )  3-Ingles (  )  4-Guarani (  ) 

5. Otros (   ) 

Tiempo de 
docencia (solo 
para docentes). 

De 3 A 7  años ( ) De 8 A 12 años ( ) + De 12 años ( )

Tiempo de 
profesión (solo 
para docentes).

De 3 A 7  años ( ) De 8 A 12 años ( ) + De 12 años ( )

Titulación (solo 
para docentes).

Maestría (  ) Doctorado (  ) Pos – doc. (  )

Titulación (solo 
para docentes).

20 horas (  )  40 horas (  )  40 horas con dedicación exclusiva 
(  )

CP IC ID DP

1-  El  grupo  de  profesores  y  alumnos  bien  como  los
gestores de la Institución de Enseñanza Superior  -  IES
deben  participar  de  la  elaboración  del  Proyecto
Pedagógico del  Curso - PPC de Medicina de la UNILA. 

2-  La  convivencia de varias culturas tiene como objetivo,
mostrar que todas tienen el mismo valor.

3-La UNILA estimula  los profesores y alumnos a utilizar
alternativamente  su  lengua  materna  en  el  proceso  de
enseñanza / aprendizaje.

4-  El  grupo de profesores del Curso de Medicina de la
UNILA  no  reconoce  el  conocimiento  previo  de  los
estudiantes a través de  evaluaciones diagnósticas antes
de iniciar los módulos.
5-  En  la  UNILA,  el  PPP  de  la  institución  es  un  guía
norteador para  el currículo del Curso de Medicina. 

6-  La multiculturalidad  es un factor de enriquecimiento y
apertura  de  nuevas  y  diversas  posibilidades  en  la
enseñanza-aprendizaje en la formación médica.
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7-  La  infraestructura  de  la  UNILA  incluye  la  idea  de
bilingüismo,  con  la  presencia  de  identificación  de  los
lugares, usando más de un idioma.

8- La implantación del Curso de Medicina, en la UNILA es
socialmente  relevante  para  la  población  local  y
especialmente para los habitantes de la triple frontera.

9-  El  perfil  del  egresado  del  Curso  de  Medicina  de  la
UNILA debe estar  contenido en el  PPC, guiado por las
Directrices Curriculares Nacionales - DCN vigentes.

10-   El  grupo de profesores del  Curso de Medicina da
UNILA  utiliza  casos  reales,  de  varias  culturas  para
ejemplificar  situaciones  de salud durante  el  proceso de
enseñanza/aprendizaje.

11-  Los  profesores  y   funcionarios  administrativos  del
Curso de Medicina de la UNILA  no dominan los idiomas
frecuentes del Curso.

12-  La integración enseñanza/servicio en el ámbito de la
Atención  Básica  –  AB   y  en  la  Red  de
Urgencia/Emergencia  de los  Sistemas de Salud  local  y
regional,  contribuyen  para  el  proceso  de  formación
médica desarrollado en la UNILA

13-  El   Curso  de  Medicina  de  la  UNILA  tiene  ejes
formativos que se encuadran dentro de la propuesta de
las  DCN:  formación  generalista,  humanista,  crítica  y
reflexiva.

14-  EL grupo de profesores del  Curso de Medicina
de la UNILA no utiliza evaluaciones orales y escritas
en varios idiomas.

15-    El grupo de  profesores del  Curso de Medicina de la
UNILA  muestra su disposición para explicar nuevamente
un contenido cuando el alumno no comprende  en función
del  idioma, substituyendo la explicación en la lengua de
dominio del alumno.     

16-   La UNILA todavía no ofrece escenarios de práctica
en  los  países  que  componen  la  triple  frontera,  lo  que
debilita el proceso de integración entre los países en la
formación médica.

17-  El currículo del Curso de Medicina de la UNILA usa
bibliografía en varios idiomas.

18-  El grupo de profesores del Curso de Medicina de la
UNILA considera  para  la  formación  médica,  los  perfiles
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epidemiológicos de los países de origen  de los alumnos.
19-  La lengua ha  sido una barrera para el aprendizaje de
los alumnos en el Curso de Medicina de la UNILA.

20-  Es todavía insuficiente la discusión curricular para la
formación médica junto a los países de la triple frontera

21-  El  Curso  de  Medicina  de  la  UNILA adopta  en  su
proceso  de  enseñanza/aprendizaje  las  Metodologías
Activas.

22-  Un currículo  basado  en  la  interdisciplinariedad
proporciona  una  formación  más  amplia  y  con  más
cualidad.

Use  este  espacio  para  su  opinión  si  considera

necesario
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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 INSTRUMENTO ATITUDINAL DO TIPO LIKERT EM GUARANI

Tavarandu reta ha  ñe'ekõi pohanohára ñehekombo'epe:Jehasapyre ñehesa' ijo.ỹ

-Maestría  Profesional  en  Enseñanza  de   las  Ciencias  de  la  Salud-

CEDESS-/UNIFESP

Jehupytyséva

Jehupytyséra Ko tembiapópe ha'e jehechaKuaa nde aKãreñoi Ñembohupe mbo'epy ha
ñehakombo'e  opaichagua  Tavarandu  reta  ha   ñe'ekõi  pohanohára
ñehekombo'epe:Jehasapyre ñehesa' ijo.ỹ

Jahesa'yijo tembiasaKue, mbo'esyry tasy'õpegua, UNILA pegua.

JehechaKuaa naiporihái ;nemboharái oĩporáva ha oĩvaiva.

Romomba'eguasu nde ohechahaicha,  embohoráiva tuichamba'e Kuaapyrã,  mbo'epy

tesãi'o UNILA peguarã. Péĩcha nde Kuaapy tuichaiterei mba'e Ko tembiapópe guarã.

MBA'ÉICHAPA OJEJAPOTA- 

Ñemoñe' rie peteĩ teĩ umi moñeĩva, eiporavo peteĩ ombohavái porãvéva ẽ ne aKãreñoi.

Ikatúva apytépo oĩ:

CP – AIMERAMO  PETEĨ ÑE'EME , 

IC – AĨNUNGA HENDIVE, 

ID – AJO'AVYNUNGA HENDIVE

DP – AJO'AVYPAĨTE HENDIVE

Embohov i va'erã Katuete Ko'a porandu jeporeKarã iKatu haguáicha oje iporu ẽ
Kuaapyrãmo, naupéicharamo ne remimo'ã naiKatumo'a oijeporu. Ikatu opaKuevo 
eiporu pa'ũ chai hágua ne remimo'ã mbo'epy tasy'óre.

Aguyje ñeipytyvo're . 
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Tembiapo ojapova 1-  Mbo'ehára ( ) 2- Temimbo'e 1º arypegua ( ) 

3- Temimbo'e  2 arypegua(  )
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Mamogua 1- Brasileño (  ) 2- Paraguayo (  ) 3- Argentino (  ) Uruguayo 
(  )  Ambue País?

Iméña Kuimba'e(  )  Kuña (  )

Ary De 17 a 22 ary (  ) 22 a 27 ary (  ) De 28 A 32 ary (  ) De 32 A 
37 ary  (  ) Mas de 37 arygui  (  )

Ñe'  oñe' vevaẽ ẽ 1-Español (   )  2-Portugues (  )  3-Ingles (  )  4-Guarani (  ) 5. 

Ambue(   ) 

Ary 
ombo'eha(Mbo'ehar
ape guarã). 

3 A 7  ary ( ) De 8 A 12 ary ( ) + De 12 arygui ( )

Ary omba'apohha 
(Mbo'eharape 
guarã).

3 A 7  ary ( ) De 8 A 12 ary ( ) + De 12 arygui ( )

Mbo'epy ohupytyve 
(Mbo'eharape guarã)

Maestría (  ) Doctorado (  ) Pos – doc. (  )

Aravo omba'apova 
( Mbo'eharape 
guarã).

20 aravo (  )  40 aravo (  )  40 aravo hapevape añoite (  )

CP IC ID DP

1-  Aty  mbo'ehara  ha  temimbo'e  ha  avei  ombohapeva
Institucion Enseñanza Superiorpegua – oĩva'eva aty ojapovape
Proyecto  Perdagogico  mbo'esyrypegua  –  PPC  Tasy'opegua
UNILApegua. 

2-  Opaichagua  tekovekuéra  oi óramo  oñondive  ohekaḱ
ohechauka opavave Tavarandukuéra peteícha iporãha.

3-  UNILA  omogueroehiehi  mbo'ehara  ha  temimbo'e  Kuera
oiporu hagua iñe'e peteĩha mbo'epy ha teKombo'epe.

4-  Aty'mbo'  eharaKuera  mbo'esyry  tasyopegua  UNILAgua
nomoemba'ei  Kurapy  ogueruva   temimbo'e  hendive  ojopovo
aranduehauKa oñepurũva mbo'epy pyahu.
5-  UNILApe  ePPP  Instituciongua  ha'e  tape  ojehekáva
tembiapo rape, mbo'epy pohanohára pegua.

6-  Ñeime  opaichagua  ombotuicha  ha  ome'  peteĩ  pa'ũẽ
pyahupe.

7-  Ñembohete  UNILApe omomba'e moKoĩ ñe'  joiporu, aveiẽ
tenda oiporuhape heta ñe' . ẽ

8-  Ko  mbo'epy  tasy'o  ñembohape,  UNILApe  ha'e  tuichaitei
mba'e ha tuichavemtema avaKuera syirehegua.    
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9-  Ombohu'ãva  mbo'epy  tasy'orehegua  UNILApe  oiva'erã
PPCpe, ha oñembohape curriculum nacional rupive.i

10- Mbo'eharakuera mbo'epy tasy'opegua UNILApegua oipuru
oiko  añetéva  opa  tatáre,  oñembote  chapyrã  hãgua
tesãi'rehegua tekombo'e ha mbo'epýpe.

11-  mbo'eharakuéra  ha  opa  omba'apóva  mbo'epy  tasy'o
UNILApe, ndoikumbyi ñe'  ojeiporúva mbo'epype.ẽ

12-  Ñembyaty mbo'epy\mba'apo ome' va opavávepe hasypeẽ
guarã\ko'ãva omoĩru tekombo'e tasy'o ñembohape UNILApe.

13-  Mbo'esyry  tasy'o  UNILApe,  oguereko  ñehekombo'e  oĩva
DCN oipoávape: ñehekombo'e generalista, humanista, critica y
reflexiva. 

14-Aty  mbo'eharakuéra  mbo'epy  tasy'o  UNILApegua
roiporui  ñe'    aranduehauka  ha  jchai  opaichaguaẽ
ñe' me.ẽ

15-   Aty  mbo'eharakuéra  mbo'epy  tasy'opegua
UNILApegua,  omomba'eguasu  omyesakã  hagua
temimbo'akué  rape  umi  nahisak iva  iñe' me,  haẽ ẽ
omomba'e guasu temimbo'e ñe' .ẽ         

16-  UNILA  nome' i  mbo'apo  ñehekombo'e  ambue  tatãme,ẽ
péva  omokangy  ñemoirũ  ambu'e  teãnguerandi  pohanohára
ñehekombo' pe.ẽ

17-  Curriculum mbo'epy tasy'o UNILApegua oipuru aranduka
opaichagua ñe' me.ẽ

18-  Aty  mbo'echaraku ra  mbo'epy  tasy'o  UNILApeguaẽ
omomba'e  ñehekombo'e  pohanoharaicha,  tachapyrã
epidemiológicos tatãnguera heñoihaguápe temimbo'ekuéra.
19-  Pe  ñe'e  ha'e  vaeKue  peteĩ  jejoko  pe  mba'e   kua'apy
temimbo'e Kuera UNILApeguape.

20- Sa'i  gueteri  oiko  ñomongeta  techapyra  tekombo'e
pohanoharaicha mbohapy tesã ñemoiru ndive.

21-  Mbo'esyry  tasy'opegua  UNILAgua  oiporu  mbo'epy  ha
kuaapy las Metodologías Activas.

22-  Tembiapo  rape  ojehechakuaahape  opaichagua  mbo'epy
ome'  tekombo'e tuicha ha iporãva.ẽ

Eiporu  ko'ape oimeramo reikoteve emoĩ hagua nde 
pyapy
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