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INTRODUÇÃO:  

Em decorrência da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, o ensino remoto foi uma 

estratégia emergencial adotada por inúmeras instituições de ensino ao redor mundo como tentativa de 

conter a disseminação desse vírus (WILCHA, 2020). Com a adoção dessa nova estratégia, é necessário 

estudar seu impacto no ensino dos diversos cursos da graduação, dentre eles o curso de medicina.  A 

pandemia criou uma cultura de mudança necessária em todos os aspectos da educação médica com 

desafios que exigem flexibilidade, desenvoltura e definição de prioridades. Com a implementação do 

ensino remoto emergencial emergiu, instantaneamente, a necessidade de consolidar um novo modelo 

de programa educacional, pautado em dois paradigmas essenciais: a aprendizagem ativa e híbrida. O 

programa educacional não é submetido apenas a uma transição, mas também a uma readaptação. O 

curso de medicina tem um profundo cerne educacional no cenário de prática clínico, o qual a partir de 

agora assume uma nova logística e norte de funcionamento. Entre transições e readaptações, há o 

despertar para um olhar frente aos conteúdos curriculares e suas relevâncias. Ter a ótica do que é 

relevante ao planejar e executar um programa educacional torna-se fundamental (BURKI, 2020; RAJAB; 

GAZAL; ALKATTAN, 2020). Assim,  o presente projeto tem como objetivo avaliar o impacto da estratégia 

de ensino remoto no ensino teórico do curso de medicina através da avaliação do rendimento dos alunos 

e comparação das notas no período de atividades presenciais e remotas. A partir destes resultados será 

feita análise das formas de avalição utilizadas, modificações de conteúdos curriculares e realizar 

comparações com avaliações externas para conclusões deste impacto. A avaliação deste impacto, por 

sua vez, também é relevante para que se possa discutir, posteriormente, quais pontos do ensino remoto 

emergencial devem ser adotados também no ensino presencial, contribuindo para o surgir de um novo 

programa educacional.   

METODOLOGIA: 

Para a realização dessa pesquisa, foram comparadas notas de cinco disciplinas com provas 

teóricas no período de 2018 a 2021, já que esse intervalo contempla igualmente dois anos de ensino no 

regime presencial e dois anos de ensino remoto. Apenas as provas teórica foram consideradas, uma 

vez que o teor prático das disciplinas foi afetado em decorrência do isolamento social imposto pela 
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pandemia. Assim, foram escolhidas as disciplinas Semiologia e Fisiopatologia, dos terceiros anos, e as 

disciplinas do quarto ano MD752 (Atenção Clínico-Cirúrgica Integrada I), MD753 (Atenção Clínico-

Cirúrgica Integrada II), MD754 (Atenção Clínico-Cirúrgica Integrada III) e MD758 (Atenção Integral à 

Saúde), sendo ambos os anos pertencentes ao Ciclo Clínico. Para a comparação das notas, foram 

calculadas médias, medianas e quartis das notas de todos os alunos matriculados em cada disciplina 

nos anos correspondentes, dados estes obtidos pela coordenação do curso de medicina da FCM de 

forma a não identificar os alunos, mantendo sua privacidade. 

Também foi pensado o uso do desempenho dos alunos no Testes de Progresso (REBERTI et 

al., 2020) deste mesmo período. como forma de comparar os resultados das avaliações internas da FCM 

com os resultados da avaliação externa, com o intuito de verificar se o padrão de variação de notas nas 

provas internas acompanha o padrão de variação de desempenho dos alunos na prova externa, além 

de identificar possíveis vieses. Isso é importante poque se estabelece um segundo parâmetro na 

avaliação do impacto do ensino remoto no aprendizado dos alunos.  

Ainda, pretende-se utilizar neste trabalhado ferramentas – ainda a serem decididas – para saber 

a relevância estatísticas dos resultados apresentados até agora.  

RESULTADOS: 

Dos resultados obtidos até o momento, podemos separá-los em dois tópicos, para melhor compreensão: 

dados do 3º ano da graduação e dados do 4º ano da graduação: 

Dados do 3º ano da graduação: 

Do terceiro ano, foram avaliadas as disciplinas Semiologia e Fisiopatologia. Nota-se, no entanto, 

que para a disciplina Semiologia não há dados referentes ao ano de 2020, uma vez que nesse período 

foram adotados os conceitos de “suficiente” e “insuficiente” ao invés das notas de 0 a 10, em virtude da 

pandemia.  

A seguir, gráficos e tabela com os dados obtidos até o momento: 

 

Gráfico 1 Evolução da média e da mediana em Semiologia. 

 

8,89

8,31

9,17

9,1

8,4

9,3

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

2018 2019 2021

Semiologia

Média Mediana



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

 

Gráfico 2 Evolução da média e da mediana em Fisiopatologia. 

 

Tabela 1 Quartis das notas das disciplinas Semiologia e Fisiopatologia, sendo: Q1 o percentil de 25%; 
Q2 o percentil de 50%; Q3 o percentil de 75%; e Q4 o percentil de 100%. 

Dados do 4º ano da graduação: 

 Do quarto ano, foram avaliadas as disciplinas MD752, MD753, MD754 e MD758. De igual forma, 

pode-se observar que a disciplina MD754 também não apresenta dados referentes ao ano de 2020, 

também pela troca das notas pelos conceitos de “suficiente” e “insuficiente”.  

 A seguir, gráficos e tabela com os dados obtidos até o momento: 

 

Gráfico 3 Evolução da média e da mediana em MD752. 
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Gráfico 4 Evolução da média e da mediana em MD753. 

 

Gráfico 5 Evolução da média e da mediana em MD754. 

 

Gráfico 6 Evolução da média e da mediana em MD758. 
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Tabela 2 Quartis das notas das disciplinas MD752 e MD753, sendo: Q1 o percentil de 25%; Q2 o 
percentil de 50%; Q3 o percentil de 75%; e Q4 o percentil de 100%. 

 

Tabela 3 Quartis das notas das disciplinas MD754 e MD758, sendo: Q1 o percentil de 25%; Q2 o 
percentil de 50%; Q3 o percentil de 75%; e Q4 o percentil de 100%. 

 

CONCLUSÕES:  

A partir da observação dos dados parciais aqui apresentados, é possível notar que as notas dos 

alunos, de modo geral, foram superiores no período em que tiveram o ensino remoto. No entanto, apenas 

isso não é suficiente para concluir que as estratégias do ensino remoto são as responsáveis por essa 

evolução. Assim, será necessário ainda fazer a comparação desses dados com o desempenho dos 

alunos nos Testes de Progresso, avaliar os conteúdos educacionais abordados, mudanças curriculares 

e estratégias de avaliação a fim de verificar possíveis vieses nas provas internas durante o período de 

ensino remoto. Além disso, serão realizadas análises estatísticas dos dados coletados para a avaliação 

das variações de notas e significância estatística.  Globalmente, estamos diante de uma nova 

orientação quanto à condução do processo de ensino aprendizagem, pautada em ações mais 

colaborativas e inclusivas. É preciso pensar sobre o ensino pós-pandemia enquanto uma reformatação 

das relações entre educadores e aprendizes, formando uma rede social sólida, de indivíduos que 

compartilham e desenvolvem uma base de conhecimento de forma cooperativa, incluindo crenças, 

valores e experiências, voltadas à prática do cuidado integral de elevada qualidade 
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