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INTRODUÇÃO:

O engajamento estudantil, cuja definição, sob a perspectiva holística, “abrange as percepções,
expectativas, relações e experiência de ser aluno e a construção do ser aluno” (Bryson et al, 2009) é
indispensável ao desenvolvimento discente e do currículo, configurando um importante tema de estudo
de Educação Médica. Além de fazer parte das ferramentas para o processo de análise crítica que
culmina na transformação curricular (Fetterman, 2010).

Segundo Fetterman (2010), avaliações curriculares baseadas em evidência associadas à
presença ativa da comunidade discente e docente reforçam positivamente o ambiente e corroboram
para a formulação de críticas construtivas e proposições plausíveis. Além disso, quanto mais
envolvidos no processo de reflexão sobre as disciplinas que cursam e sua importância para a
formação do médico generalista, maior a probabilidade de haver um esforço conjunto para buscar
mudanças.

A avaliação curricular tem tamanha importância, que é considerada um dos critérios do
ASPIRE, uma iniciativa de reconhecimento de excelência proposta pela Associação Internacional de
Educação Médica (AMEE). O segundo critério, “Engajamento estudantil com a provisão do programa
educacional da escola”, traz o seguinte subcritério: 2.1 Avaliação do currículo, ensino e processos
de aprendizagem” (ASPIRE).

Insere-se, então, nosso objeto de estudo: a Avaliação de Curso, um espaço discente
semestralmente realizado na Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP, em que os alunos avaliam
o curso como um todo, currículo, metodologias, avaliação, infraestrutura e o que mais se mostra
pertinente.

Em concordância com a proposição de Fetterman, a Avaliação de Curso tem assumido, desde
2020, sob a coordenação do grupo Educadores do Amanhã, um caráter baseado em evidência.
Atualmente, utilizamo-nos das “The ‘ten questions’ framework for curriculum evaluation”, propostas por
Harden, para construção de um questionário adaptado à realidade de nossa escola a ser respondido
pelos alunos. No Dia da Avaliação, os alunos se reúnem por turmas ou por ciclos, contando com a
presença de professores convidados, para discutir as problemáticas do currículo vivenciado à luz do
questionário previamente respondido, que tem como objetivo expandir a capacidade de análise crítica
dos discentes. Ao final do dia, os resultados da discussão, incluindo proposições, são apresentados
em plenária e posteriormente são publicizados sob a forma de relatórios. No contexto da Avaliação de
Curso, contamos com a colaboração de discentes e docentes, realizamos capacitação dos
representantes discentes de cada turma e contamos com apoio da coordenação de curso, do Centro
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Acadêmico Adolfo Lutz (CAAL) e do Núcleo de Avaliação e Pesquisa em Educação em Saúde
(NAPES).

Este projeto de pesquisa foi proposto procurando responder uma pergunta inevitável quando se
realiza uma intervenção deste tipo, e que diz respeito à validade da Avaliação de Curso realizada na
Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP: qual será o impacto efetivo da Avaliação de Curso
sobre o Currículo?

METODOLOGIA:

Esta pesquisa consiste em um estudo retrospectivo, em que buscamos a correlação
dos resultados das Avaliações de Curso perante as modificações de disciplinas e desenvolvimento
curricular dos docentes e gestores da comunidade acadêmica da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), nos últimos 5 anos.

Os dados foram obtidos a partir da análise de Relatórios de Avaliações de Curso referentes
aos anos 2016 a 2022, disponibilizados por: Centro Acadêmico Adolfo Lutz (CAAL), Educadores do
Amanhã (EdMed) e Núcleo de Avaliação e Pesquisa em Educação em Saúde (NAPES), entidades
envolvidas na construção da Avaliação de Curso. Obtivemos relatórios e outros documentos
provenientes de 7 Avaliações de Curso realizadas neste período. Os relatórios são elaborados com
base nas discussões realizadas no contexto da Avaliação de Curso, sendo em sua grande maioria
produzidos pelos próprios estudantes a cargo da Avaliação. Apenas 1 dos arquivos foi produzido pelo
NAPEM, configurando uma análise docente do que foi apresentado pelos estudantes.

As demandas foram identificadas e agrupadas por ciclo de referência: ciclo básico (1° e 2° ano), ciclo
pré-clínico (3° e 4° ano) e ciclo clínico (5° e 6° ano). E classificadas em 3 categorias:

- A = avaliação
- MD = mudança de disciplina
- DN = disciplina nova

Importante notar que estas categorias não contemplaram por completo todas as demandas e diversas
vezes se sobrepuseram, não sendo mutuamente excludentes. Tal resultado era esperado.

Foram elencadas as modificações de disciplinas e estrutura curricular no curso de medicina realizadas
nos últimos 5 anos a partir de:

- 14 súmulas de reuniões ordinárias da Comissão de Ensino de Graduação e da Congregação
- Relatório da gestão da Coordenação do Curso 2014-2018
- Relatório da gestão da Coordenação do Curso 2018-2022
- 2 arquivos denominados “Modificações”, que contemplavam modificações realizadas em

disciplinas da graduação.

Tais arquivos foram disponibilizados pela coordenação do curso de medicina da FCM-UNICAMP
mediante solicitação para esta pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Foi possível identificar uma tendência crescente dentre os Relatórios de Avaliação de Curso do

caráter crítico e construtivo das queixas e demandas dos alunos. Observa-se que nos relatórios mais

recentes os alunos demonstram domínio de temas de Educação Médica que são essenciais ao
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entendimento do currículo, como metodologias de ensino, avaliação, definições, entre outros; e as

proposições de soluções são mais frequentes e plausíveis, além de específicas.

Foram criadas 2 categorias de correlação entre demandas e mudanças:

- Direta: pode ser causal e diretamente associada a uma mudança realizada (ex: solicitação por

integração durante o ciclo básico versus criação da comissão de integração IB-FCM).

- Indiretamente: mudança que pode ser associada a uma queixa, mas não diretamente, pois não

resolve diretamente o problema apontado e/ou foi implementada em um período de

graduação/momento incompatível com a solicitação (ex: solicitação dos alunos do 2° ano de

realizarem atividades práticas em instituições de alta vulnerabilidade, como Consultório na Rua

versus alunos do 5º ano iniciando atividades de estágio no Consultório na Rua).

Na tabela 1 estão exemplificadas algumas das demandas que foram atendidas

Tabela 1: Atendidas: demandas de Avaliações de Curso categorizadas por relatório e mudanças realizadas com as quais é possível

estabelecer correlação.

Observou-se também recorrência de demandas, tanto entre as turmas (ex: primeiro e sexto ano

queixando-se de carga horária excessiva), quanto ao longo dos anos. Isto denota a presença de

problemas crônicos e a ausência de medidas resolutivas para tais questões. Além disso, diversas

demandas foram correlacionadas a mudanças indiretas, mas continuaram surgindo como demandas

estudantis em avaliações subsequentes. Isto denota duas possibilidades:

1 - Não houve implementação apropriada da mudança proposta, ou
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2 - Os impactos da mudança não foram percebidos nem comunicados aos discentes.

As demandas não atendidas suplantaram as demandas atendidas. Não foi possível observar

diferenciação entre os agentes propositores de mudanças e a correlação estabelecida. Então tanto

mudanças com correlação direta quanto indireta foram propostas pela coordenação de curso, pelos

órgãos deliberativos, pelos gestores de disciplinas, entre outros.

À luz do exposto, é importante pontuar que a análise dos dados ainda não foi realizada em sua

completude, tendo portanto a perspectiva de maior elucidação e possibilidade de determinação de

outras correlações e padrões.

CONCLUSÕES:

Na Avaliação de Curso, realiza-se Engajamento Estudantil efetivo e representativo, em
concordância com os critérios ASPIRE. A nova proposta de avaliação, implementada e em constante
aperfeiçoamento desde 2020, vai de encontro com o proposto por Fetterman (2010):

- Baseada em evidência;
- Conta com presença ativa da comunidade discente e docente;
- Ambiente colaborativo, realizando críticas construtivas e proposições plausíveis.

A Avaliação de Curso gera impactos curriculares e organizacionais, sendo possível estabelecer
correlação direta e indireta entre demandas dos alunos e mudanças realizadas pela coordenação de
curso, coordenadores de disciplinas, entre outros envolvidos. É importante pontuar a limitação do
estudo em identificar acuradamente todas as mudanças realizadas em disciplinas, visto que
frequentemente as mudanças menores não são registradas em atas de reuniões ou mesmo
mencionadas nos órgãos deliberativos.

Além disso, é importante reconhecer como limitação a não averiguação, por parte dos
discentes, das mudanças realizadas entre avaliações de curso, fato que poderia ser positivo na
proposição de outras alterações .

Há demandas que são cronicamente pontuadas pelos alunos e para as quais não foi possível
identificar direcionamentos. O presente estudo isoladamente não é capaz de identificar os fatores que
determinam o não direcionamento e resolução de tais queixas, sendo tal tema abordado em outro
estudo realizado neste mesmo ciclo PIBIC pela aluna Ana Flávia Santos, co-autora deste trabalho.

Sugestões:
1 - Realização de devolutiva no mínimo semestral da Coordenação do Curso para os alunos,
elucidando mudanças diretas e indiretas realizadas no período e oportunizando diálogo;
2 - É essencial a participação significativa de docentes nas atividades da Avaliação de Curso.
3 - Estímulo a maior engajamento e capacitação dos discentes.
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