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INTRODUÇÃO: 

A pandemia de Covid-19 trouxe significativas mudanças no ensino superior em geral, especialmente na 

área da saúde. No caso do ensino de graduação em medicina, as medidas profiláticas para o enfrentamento da 

pandemia e a reorganização da maior parte dos serviços de saúde para o atendimento aos casos de Covid-19 

trouxeram desafios específicos para a manutenção das atividades didáticas presenciais, e preocupações com a 

qualidade do ensino médico, em todo o mundo (Cate et al. 2021). Para dar conta desse desafio as instituições de 

ensino e os docentes das escolas médicas lançaram mão de iniciativas inovadoras, muitas vezes com sucesso, a 

despeito de dificuldades em seus planejamento e execução (Bastos et al., 2021; Cecilio-Fernandes, 2020). Nesse 

sentido, é de extrema relevância que essas novas formas de ensino-aprendizagem devem ser registradas e 

avaliadas, pois algumas delas se mostraram promissoras e passíveis de manutenção mesmo depois do retorno ao 

funcionamento pleno das instituições universitárias (Afonso et al., 2020). 

A presente pesquisa pretende analisar as percepções de estudantes do curso de medicina da Faculdade de 

Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, atualmente cursando os 4º e 3º anos de graduação, sobre as experiências de 

ensino-aprendizagem na disciplina MD543-Semiotécnica da Observação Clínica, cursada no período entre março 

de 2021 e junho de 2022. Nessa disciplina o aluno tem o primeiro contato com os fundamentos da prática clínica, 

sendo assim, este é um momento que tem extrema relevância para a introdução à prática médica. A disciplina 

mobiliza muitos docentes de diversos departamentos da FCM Unicamp, nas áreas de Clínica Médica, 

Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Genética Médica, Dermatologia, Psiquiatria e Neurologia, em média 35 

docentes, além de cerca de 20 auxiliares de ensino, entre médicos contratados e pós-graduandos (FCM Unicamp, 

2021; FCM, 2022).  

A pesquisa terá duas etapas, a primeira será a aplicação de um inquérito on-line (survey), dirigido a todos 

esses alunos. O inquérito terá questões tipo Likert, que abordarão: a) a percepção de aprendizado na disciplina 

MD543-Semiotécnica da Observação Clínica, com respeito aos principais objetivos estabelecidos nos programas 

da disciplina, nas suas diversas áreas (Clínica Médica, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Genética, 

Dermatologia, Psiquiatria e Neurologia); b) a avaliação das atividades remotas síncronas e assíncronas, oferecidas 

pelas diversas áreas da disciplina; c) avaliação das atividades presenciais práticas; d) o impacto da pandemia de 
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Covid-19 no processo de ensino-aprendizagem da disciplina. Também serão colhidas informações tais como 

idade, gênero, cor, ano do curso de medicina, e condições do local de estudo em casa, de equipamentos 

disponíveis e acesso à internet, durante a disciplina. A segunda etapa, a fim de aprofundar a compreensão dos 

principais achados do inquérito, será feita por meio de grupos focais, com parte do mesmo grupo de alunos das 

duas turmas, onde se discutirão alguns pontos relevantes que emergiram da análise do inquérito. Espera-se que 

esta pesquisa contribua para gerar informações relevantes sobre os processos de ensino-aprendizagem em uma 

disciplina fundamental para o curso médico, durante dois momentos distintos da pandemia de Covid-19, na 

perspectiva dos alunos. Tais informações poderão servir para aprimorar o ensino de graduação em medicina.  

Esta pesquisa conta com o apoio do edital PRG/PRP “Impactos da pandemia no ensino de graduação da 

Unicamp 2022”, na forma de uma bolsa de iniciação científica, concedida entre 01/04/2022 e 30/11/2022. 

ASPECTOS ÉTICOS: 

A pesquisa recebeu aprovação do Núcleo de Avaliação e Pesquisa em Educação em Saúde da Faculdade de Ciências 

Médicas (NAPES-FCM). O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (número CAAE: 59246222.3.0000.5404) e 

aguarda aprovação.   

METODOLOGIA: 

O estudo usará métodos quantitativos na primeira etapa e métodos qualitativos na segunda etapa, e terá 

início assim que receber aprovação do CEP. 

Etapa 1 – Inquérito on-line  

Na primeira etapa, todos os alunos que concluíram a disciplina MD543 em 2021 e em 2022, regularmente 

matriculados no curso, serão convidados a participar da pesquisa, por meio de mensagem eletrônica dos autores, a 

ser encaminhada pela Comissão de Graduação da FCM, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Nessa 

etapa, todos os alunos que concluíram a disciplina MD543 em 2021 e em 2022, regularmente matriculados no 

curso, serão convidados a participar da pesquisa. Em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, será solicitado 

que a secretaria de graduação da FCM encaminhe o convite dos autores aos referidos estudantes, onde se 

informará que os interessados em participar da pesquisa deverão entrar em contato com a pesquisadora 

responsável por meio ali indicado, e somente após a sua manifestação de interesse lhe será enviado o acesso ao 

TCLE (TCLE-1). Sendo essa fase da pesquisa exclusivamente on-line, não haverá prejuízos acadêmicos em 

atividades presenciais, pois a participação pode se dar no horário e do local mais conveniente aos sujeitos de 

pesquisa.  

O convite para participação será feito a todo o universo amostral dos citados estudantes, e serão incluídos 

os aceitarem o convite. Não se estabelecerá a priori o número mínimo de estudantes para a amostra, mas 

idealmente se pretende atingir parte significativa das duas turmas, no mínimo 30% (cerca de 40 alunos de cada 

turma). Serão incluídos os alunos maiores de 18 anos que cursaram a disciplina em 2021 e 2022 e que aceitarem 

participar 

A aplicação do inquérito será feita de forma on-line, com perguntas fechadas em sua maioria, e as 

respostas às perguntas fechadas serão dadas em itens de classificação tipo Likert (Boone e Boone, 2012), em que 

os respondentes indicam seu nível de concordância com uma afirmação (“concordo plenamente”; “concordo”; 
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“indiferente/não sei”; “discordo”; “discordo plenamente”), marcando uma das cinco opções correspondente à sua 

opinião. A elaboração das questões do survey foi feita pelo bolsista, e tem como fontes os programas da disciplina 

MD543 de 2021 e de 2022, e documentos relacionados, como escalas de atividades remotas e presenciais (FCM 

Unicamp, 2021; FCM Unicamp, 2022). O questionário será anônimo, e serão coletadas primeiramente 

informações gerais, com perguntas para caracterizar o perfil da amostra, tais como idade, gênero, cor e ano do 

curso, cujas respostas serão tratadas de forma independente, de maneira a preservar o anonimato dos 

respondentes. Nessa parte inicial, constam ainda perguntas sobre as condições do local de estudo em casa e acesso 

a equipamentos e a conexão com a internet de qualidade. Ao término do preenchimento do formulário de 

pesquisa, um e-mail automático será enviado ao participante, com cópia do TCLE e o registro de suas respostas.  

Os dados obtidos serão transpostos a formulário construído no aplicativo Excel, e depois exportados para 

um programa de análise estatística (SPSS ou similar), para análise de cada item Likert do inquérito. Os 

comentários livres presentes ao final de cada seção do formulário serão transcritos e analisados quanto ao 

conteúdo. Na análise das respostas ao inquérito on-line, será considerado como possível fonte de enviesamento 

(positivo ou negativo) o fato de a orientadora deste projeto ter sido professora participante do módulo de 

Psiquiatria da disciplina MD543, em 2021 e 2022, embora nunca tenha sido responsável pelo módulo ou 

disciplina. 

Etapa 2 – Grupos focais 

O grupo focal é uma técnica de pesquisa qualitativa que usa sessões grupais de discussão centrada em 

tópicos específicos, propostos pelo coordenador/facilitador do grupo e discutidos livremente pelos participantes, 

com mediação do facilitador (Guedes-Gondim, 2002), ou seja, funciona como uma entrevista semi-dirigida em 

profundidade, em grupo. 

A fim de minimizar possíveis enviesamentos na discussão ou constrangimentos aos estudantes 

participantes, os grupos focais não serão conduzidos pela orientadora do projeto, que não estará presente nos 

encontros. Os dois grupos serão facilitados pelo aluno bolsista, que será treinado previamente pela orientadora 

quanto aos fundamentos dos grupos focais aplicados à pesquisa qualitativa.  

Os convites de participação serão enviados pelo mesmo método da primeira etapa da pesquisa, descrito 

acima. Cada grupo deverá ter cerca de 5 a 10 estudantes (Guedes-Gondim, 2002), para propiciar uma ampla 

participação na discussão. No caso, a pesquisa qualitativa não estabelece um número amostral prévio, pois ela não 

pretende obter significância estatística ou explicações dos fenômenos estudados, mas sim compreendê-los e 

interpretá-los (Minayo, 2012). Todos os alunos participantes lerão e assinarão o TCLE (TCLE-2) impresso, antes 

de iniciar o grupo, e será feita a gravação em áudio da discussão. Serão apresentados aos participantes os 

principais resultados do inquérito on line, a partir dos quais se farão algumas perguntas disparadoras para a 

discussão. Estima-se que cada reunião do grupo dure até 2 horas. Os áudios gravados não serão divulgados, 

servindo apenas como meio de registro das discussões. Será feita a análise de conteúdo de cada grupo, 

preservando sempre o anonimato dos participantes da pesquisa.  
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RESULTADOS: 

 Ainda não há resultados, pois pesquisa empírica não teve início ainda, já que aguardamos a aprovação do 

CEP que, pelo andamento do processo, supomos que ocorrerá em julho/agosto de 2022. 

 O bolsista já cumpriu as tarefas preliminares previstas no cronograma: o levantamento e análise das 

propostas da disciplina em 2021 e 2022 e das modificações realizadas em 2021 em razão da pandemia, e a 

construção e formatação do formulário do inquérito on-line no Google Formulários. Ele deve iniciar em o 

treinamento para condução de grupo focal. 

CRONOGRAMA: 

Treinamento em condução de grupo focal Julho/2022 

Aplicação on-line do inquérito para o atual 4º ano Agosto 

Aplicação on-line do inquérito para o atual 3º ano Agosto 

Compilação e análise dos dados dos inquéritos Setembro 

Realização de grupo focal com alunos do 4º ano  Outubro 

Realização de grupo focal com alunos do 3º ano  Outubro 

Análise de conteúdo das discussões dos grupos focais Setembro a novembro 

Apresentação no XXX Congresso de Iniciação Científica De 25/10 a 27/10/2022 

Elaboração e entrega do relatório final Até 15/12/2022 

Redação de trabalhos científicos A partir de dezembro/2022 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

 Os resultados parciais do trabalho serão apresentados no XXX Congresso de Iniciação Científica da 

Unicamp, a ser realizado de 25 a 27/10/2022, de acordo com o Termo de Compromisso firmado por ocasião do 

aceite da bolsa. Os resultados finais do estudo serão divulgados para os participantes da pesquisa, e comunicados 

ao NAPES-FCM; serão ainda apresentados para publicação científica pela pesquisadora responsável, em coautoria 

com o aluno bolsista.  
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