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RESUMO: Introdução: a expectativa de vida no Brasil e no mundo vem aumentando progressivamente. Assim, 

frente ao envelhecimento da população, os agravos e doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) ganham 

espaço nas estatísticas como as principais causas de morte e, dentre essas doenças, está o Acidente Vascular 

Encefálico  (AVE).  Este  é  um  comprometimento  neurológico  repentino,  não  traumático,  resultante  da 

obstrução ou ruptura de um vaso sanguíneo cerebral, de etiologias diversas, que pode acarretar alterações 

físicas, cognitivas e comportamentais. Tais alterações influenciam negativamente na qualidade de vida dos 

indivíduos  acometidos,  necessitando  assim  de  um  cuidador.  Neste  cenário  encontram-se  os  Leitos  de 

Retaguarda (LRG), os quais indicam a necessidade de uma equipe de reabilitação junto aos pacientes e seus 

cuidadores. Objetivo: esta pesquisa buscou sugerir diretrizes para a elaboração de um manual de cuidados 

direcionados a pacientes pós-AVE em contexto hospitalar com base na perspectiva dos profissionais de 

saúde  e  cuidadores.  Metodologia:  trata-se  de  um  estudo  de  natureza  qualitativa  que  utilizou  como 

procedimento  de  coleta  de  dados  entrevistas  individuais.  Os  participantes  da  pesquisa  foram  vinte 

cuidadores de pacientes com doenças neurológicas e vinte profissionais de nível superior. A análise das 

entrevistas  ocorreu  por  meio  da  análise  de  conteúdo  proposta  por  Bardin.  Resultados  e  Discussão:  a 

transcrição das entrevistas com os cuidadores apontou que as principais fragilidades no processo de cuidar 

envolvem temas relacionados à execução das AVD; ao suporte psicológico para o cuidador; aos aspectos 

profissionais do cuidar. Já com relação às habilidades que os cuidadores devem ter neste contexto e os 

conteúdos pertinentes para uma capacitação com o público em questão, na visão dos profissionais de 

saúde,  foram  encontrados:  aspectos  práticos  e  afetivos  do  cuidado  para  as  habilidades.  E,  para  a 

capacitação  prática,  o  conhecimento  sobre  a  doença  e  sobre  aspectos  práticos  do  cuidado,  onde  se 

destacaram  as  AVD  e  as  informações  sobre  sonda  nasoenteral  e  seu  manejo.  Considerações  finais: 

recomenda-se a criação e utilização de manuais de orientação para cuidadores de pacientes com doenças 

neurológicas com informações teóricas e práticas relacionadas ao processo de cuidar. Pois, estes podem 

facilitar o trabalho das equipes multidisciplinares, melhorar o prognóstico funcional dos pacientes e diminuir 

a sobrecarga dos cuidadores. 

PALAVRAS-CHAVE: Acidente Vascular Cerebral;Cuidadores;Educação em Saúde;Reabilitação 

ABSTRACT: Introduction: life expectancy in Brazil and worldwide has increased progressively. Therefore, facing 

an aging population, the noncommunicable diseases have grown as the main causes of death and, amongst 

those diseases, is stroke. It is a sudden, non-traumatic, neurological impairment, because of an obstruction 

or rupture of a blood vessel in the brain, with many etiologies, that may result in physical, cognitive and 

behavioral changes. Such damages negatively influence the quality of life of the individuals struck by that 

disease, thus requiring a caregiver. In this scenario, there are the long-stay beds, which indicate the need for 

a rehabilitation team together with the patients and their caregivers. Objective: this research aimed to 

suggest guidelines for the development of a healthcare manual for post-stroke patients in hospital setting, 

based on the perspective of caregivers and healthcare professionals. Methods: this is a qualitative study with 

individual interviews as data collection strategy. Twenty caregivers of neurological disease patients and 

twenty higher education healthcare professionals participated. The analysis of the interviews was carried out 

using Bardin’s content analysis methodology. Results and Discussion: the transcription of the interviews with 
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the caregivers showed that the main weaknesses in the process of care are related to the execution of 

activities of daily living; to the psychological support for the caregiver; and to the professional aspects of 

care. As for the skills that the caregivers must have in this context, practical and affective aspects of the skills 

were the essential knowledge for a practical training course, in the healthcare professionals’ perspective. 

Also, knowledge about the disease and the practical aspects of healthcare, with emphasis on the activities of 

daily living and information about the management of nasojejunal tube. Final considerations: the creation 

and usage of guidelines with theoretical and practical information for caregivers of patients with 

neurological diseases is recommended, as those can make the work of multidisciplinary teams easier, 

improving the functional prognosis of the patients and lessening the burden of the caregivers. 

KEYWORDS: Cerebral Vascular Accident;Caregivers;Health Education;Rehabilitation. 
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RESUMO: Introdução: A motivação refere-se a um conjunto de processos que dá ao comportamento uma 

intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento próprio das atividades individuais. 

Nas últimas décadas surgiu um novo foco para os estudos relacionados com a motivação: a cognição. Nesse 

sentido a utilização de metodologias inovadoras tem o potencial de despertar a curiosidade e o interesse dos 

estudantes, melhorando sua motivação, como é o caso da Aprendizagem Baseada em Problema (ABP) que 

busca desenvolver a capacidade de reflexão sobre problemas reais e a formulação de ações originais e 

criativas. Objetivo: Avaliar a motivação de estudantes do curso de Fisioterapia de uma instituição de ensino 

superior que utiliza o ABP. Metodologia: Este foi um estudo descritivo de corte transversal com componente 

analítico,. A população do estudo foi composta por 134 estudantes e 10 tutores. Um questionário sócio- 

demográfico foi utilizado para caracterização da amostra de estudantes e tutores. E apenas para os 134 

estudantes, foi aplicada a Escala de Motivação acadêmica (EMA) que é composta de 28 itens, subdividida em 

7 subescalas, com pontuação de 1 a 7, no intuito de traçar seu perfil motivacional. Resultado: Observou-se 

pela EMA altos valores de escores tanto para motivação intrínseca quanto extrínseca entre os estudantes do 

curso. O escore do domínio desmotivação foi considerado baixo (1,27/±0,63), sendo o sexo masculino o mais 

desmotivado (1,52±0,60). Observou-se que os estudantes dos períodos finais eram mais motivados com o 

curso e demonstraram um perfil mais autotodeterminado. As correlações da EMA com o desempenho em 

notas dos alunos foram positivas e significativas no domínio de motivação intrínseca, identificando que 

alunos com melhores notas apresentavam um tipo de motivação que não dependia de estímulos externos. 

Considerações  Finais:  De  acordo  com  EMA  evidenciou-se  um  aspecto  motivacional  mais  intrínseco  dos 

estudantes de Fisioterapia com comportamento autônomo, gerando satisfação pela execução da atividade. 

Destacou-se  a  importância  do  método  ABP,  que  exerce  um  incremento  motivacional  aos  estudantes, 

estimulando a autonomia intelectual. Sugere-se estender o estudo a outras populações para outros cursos 

de graduação e instituição de ensino que utilizem outras metodologias de ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: Motivação;Aprendizagem;Estudantes;Docentes 

ABSTRACT: Introduction: Motivation refers to a set of processes that give behavior an intensity, a specific 

direction and means for personal development of individual activities. During the last decades a new focus 

emerged regarding studies related to motivation: the cognition. With this approach the use of innovative 

methodologies  have  the  potential  to  instigate  the  interest  and  curiosity  of  students,  improving  their 
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motivation, as is the case of Problem Based Learning (PBL) that seeks to develop the capacity to reflect on 

real problems and the construction of original and creative actions. Objective: To evaluate the motivation of 

students of the Physiotherapy course of an institution of higher education that uses PBL. Methodology: This 

was a descriptive study with analytical components cross-sectional data. The study population consisted of 

134 students and 10 tutors. A socio-demographic questionnaire was used to characterize the sample of 

students and tutors. The Academic Motivation Scale (AMS) which consists of 28 items, subdivided in 7 sub- 

items, with scores of 1 to 7, was exclusively applied to the 134 students with the intention to trace their 

motivational profile. Result: According to the AMS, high scores were observed among the students for both 

intrinsic and extrinsic motivation. The demotivation domain score was considered low (1.27 / ± 0.63), with 

male students being the most unmotivated (1.52 ± 0.60). It was observed that students who were closed to 

graduation were more motivated with their course and demonstrated a more self-determined profile. The 

correlations of the AMS with the performance of the students' grades were positive and significant within the 

intrinsic motivation domain. Identifying therefore that students with better grades displayed a kind of 

motivation that did not depend on external stimuli. Final Considerations: According to AMS, a more intrinsic 

motivational aspect of the physiotherapy students with autonomous behavior, was observed creating 

satisfaction to execute their activity. The importance of the PBL method stands out as it exerts a motivational 

boost to the students, stimulating the intellectual autonomy. It is suggested to extend this population to 

other graduation courses and higher education institutions that apply other teaching methodologies. 

KEYWORDS: Motivation;Learning;Students;Professors 
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RESUMO: Introdução: O foco da Educação Permanente se baseia no conceito de ensino problematizador, o 

qual considera que a construção do conhecimento ocorre no cotidiano das instituições de saúde a partir dos 

problemas  vivenciados  pelos  profissionais,  gestores  e  usuários.  Desafios  da  Educação  Permanente  do 

Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira incluem a) garantir o nível de conhecimentos básicos e b) 

capacitar o corpo clínico nos conhecimentos atuais em cada área. Objetivo: Avaliar adesão e retenção de 

conhecimento de uma estratégia em educação permanente presencial para técnicos de enfermagem do 

Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira baseada na problematização e acompanhamento tutorial. 

Método:  Estudo  de  corte  transversal,  realizado  a  partir  de  questionário  estruturado  com  duas  sessões. 

Adesão  foi  analisada  com  base  na  frequência  dos  participantes  às  atividades  presenciais  da  Educação 

Permanente da Instituição no segundo trimestre dos anos 2014 e 2015. Retenção de conhecimentos foi 

avaliada no grupo de técnicos de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva através da reaplicação dos 

pós-testes usados em agosto de 2015, 12 meses após o treinamento inicial. Essas questões relacionaram-se 

aos  temas:  1)  Procedimentos  e  Fluxos  após  Óbito:  Preparo  do  Corpo,  2)  Cuidados  de  Enfermagem  na 

Deglutição, 3) Cuidados de Enfermagem no Recebimento e Conservação da Nutrição Enteral e 4) Importância 

da  Higiene  da  Cavidade  Oral  do  Paciente.  Resultados:  Na  primeira  etapa,  foram  avaliados  dados 

sociodemográficos e opinião de 143 técnicos de enfermagem sobre estratégia de Educação Permanente 

Presencial baseada em problematização e acompanhamento tutorial; na segunda, foi avaliada adesão dos 

técnicos de enfermagem à estratégia; e na terceira, foi avaliada retenção de conhecimento. Observou-se 
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concordância com os aspectos positivos do treinamento relacionados à estrutura, equipe, aspectos 

metodológicos e motivacionais da Educação Permanente. O percentual total de adesão foi 85%. Quanto à 

retenção de conhecimento, o percentual total de acertos nos testes realizados 12 meses após o treinamento 

inicial foi de 52%. As perguntas nas quais mais de 50% dos respondentes acertaram relacionava-se aos 

temas 1 e 3. Conclusão: Os aspectos positivos do treinamento, incluindo estrutura, equipe e aspectos 

metodológicos e motivacionais podem influenciar a adesão de técnicos de enfermagem a um programa de 

Educação Permanente Presencial. A literatura aponta que retenção a longo prazo entre profissionais de 

saúde varia de 65 a 75%. Nossos dados quanto a retenção à longo prazo dos conhecimentos entre 

profissionais de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva sugerem que estratégias múltiplas devem ser 

utilizadas, particularmente para temas de fronteira entre a atuação da enfermagem e outras áreas do 

cuidado. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação continuada;Aprendizagem baseada em problemas;Modelos 

educacionais;Avaliação educacional 

ABSTRACT: Introduction: Continuing Education is based on the concept of problematization, which considers 

that  production  of  knowledge  occurs  daily  in  health  institutions,  from  problems  experienced  by 

professionals, managers and users. Challenges of Continuing Education at our Institution include: a) ensuring 

adequate  level  of  basic  knowledge  and  b)  empowering  clinical  staff  to  remain  up  to  date  in  current 

knowledge in each area. Objective: To evaluate adherence and assess knowledge retention to the Continuing 

Education Classroom strategy for nursing technicians of Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira. 

Method: A cross-sectional study was based on a structured questionnaire with two sessions. Adherence was 

evaluated considering attendance to activities developed during second trimester of years 2014 e 2015. 

Retention of knowledge was assessed through reapplication of post-tests to the group of the Intensive Care 

Unit nursing technicians, 12 months after the initial training. The post-test questions comprised the following 

topics: 1) Procedures and Flows after death: Body Preparation, 2) Nursing Care in Deglutition, 3) Nursing Care 

in the Receiving and Conservation of Enteral Nutrition, and 4) Importance of Hygiene of the Oral Cavity of the 

Patient.  Results:  Sociodemographic  data,  opinion  of  143  nursing  technicians  and  adherence  to  the 

Continuing  Education  Classroom  strategy  were  evaluated.  It  was  observed  agreement  with  the  positive 

aspects  of  training  related  to  structure,  methodology  and  motivational  aspects,  and  the  Continuing 

Education team. Total adherence percentage was 85%. As for analysis of long term retention of knowledge, 

the questions in which more than 50% of respondents scored adequately were related to topics 1 and 3. The 

total percentage of correct answers was 52%. Conclusion: Positive aspects of the training, especially those 

involving structure, staff and methodology and motivational aspects may contribute to adherence among 

nursing technicians. In the literature, long term retention in health professionals is on average 65-75%. Our 

data  indicates  that  retention  strategies,  including  multiple  training  moments  for  each  topic  should  be 

considered, when training Intensive Care Unit nursing technicians, particularly when the topic is in the 

frontier of nursing and other areas of care. 

KEYWORDS: Continuing Education;Problem-Based Learning;Educational Models;Educational Measurement 
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RESUMO: Introdução: Atualmente, mulheres têm aderido à prática do exercício físico regular, incluindo as 
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gestantes, que podem se manter ativas até bem próximas ao parto. Para que isto ocorra adequadamente, é 

necessária a presença de um profissional de educação física qualificado, para prescrição de forma 

sistematizada dessas atividades. O bacharel em educação física é um profissional capaz de intervir 

acadêmica e profissionalmente nos campos da prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde. 

Objetivo: Avaliar o conhecimento dos profissionais de educação física do Programa Academia da Cidade do 

município de Recife sobre a atividade física para gestantes. Método: Estudo descritivo, tipo Survey, de 

natureza quantitativa, com amostra por conveniência. Foram entrevistados os profissionais de educação 

física pertencentes ao programa Academia da Cidade, Recife- PE, vinculados à Secretaria de Saúde. A coleta 

de dados ocorreu em março de 2016. Foi construído um questionário, composto por 5 perguntas de 

formação específica e 9 perguntas de conhecimento específico, a partir do protocolo de Hanlon (1999); 

Miranda e Abrantes (2003), adaptado para a realidade deste estudo, seguindo uma escala Likert de 

concordância, variando de 1 a 5 pontos. Os dados foram descritos por meio das variáveis contínuas e de 

distribuição de frequência (percentual). Em seguida, realizou-se o Ranking Médio (RM), buscando encontrar o 

grau de concordância entre os participantes da pesquisa. Igualmente, o Alfa de Cronbach foi utilizado, a fim 

de medir a confiabilidade entre as respostas dadas pelos respondentes. Resultados: De um total de 156 

profissionais de educação física no momento de uma reunião periódica (coleta de dados), somente 

estiveram presentes 79 profissionais (50,6%) que responderam o instrumento de conhecimento, sendo 36 

(45,6%) do sexo masculino e 43 (54,4%) do sexo feminino. Dentre eles, 23 (29,1%) são graduados há 23 anos e 

56 (70,9%) há 5 anos. Sobre a formação em Educação Física, 15 (18,9%) profissionais afirmaram ter tido 

alguma disciplina relacionada à intervenção junto à população de gestantes. Alguns integrantes da amostra 

alegaram não ter realizado estágio curricular e/ou extracurricular com intervenção junto à população de 

gestantes e tão pouco ter tido supervisão com um profissional de educação física. Somente 14 (17,7%) 

profissionais realizaram curso de pós-graduação lato e/ou stricto sensu e apenas 5 (6,3%) profissionais 

participaram de cursos de capacitação. Outros 25 (31,6%) profissionais afirmaram trabalhar, ou ter 

trabalhado, com atividade física para gestantes. De acordo com o instrumento, acerca das questões de 

conhecimento específico, 79 (100%) profissionais de ambos os sexos acertaram 5 questões, demonstrando 

conhecimento adequado, 79 (100%) profissionais dos dois gêneros erraram 2 questões, demonstrando falta 

de conhecimento nessas questões. Em relação a duas destas questões, foram encontradas diferenças de 

concordâncias entre os sexos. A 11ª questão foi sobre se o exercício aeróbico para gestantes propicia a 

melhoria da frequência cardíaca (FC), com discordância por parte dos homens (RM 2.97) onde erraram a 

questão, e concordância por parte das mulheres (RM 3.11) onde acertaram a questão. A 14ª questão foi se, 

com o trabalho aeróbico os vasos sanguíneos ficam mais distendidos, acomodando o volume de sangue, 

com discordância das mulheres (RM 2.93) onde elas erraram, e concordância dos homens (RM 3.36) onde eles 

acertaram. Conclusão: Observou-se que a maioria (45) dos profissionais não adquiriu conhecimento sobre o 

tema, e também teve poucas experiências no trabalho com a gestante, e que parte deste grupo teve 

conhecimentos na graduação e nos cursos de aperfeiçoamento e especializações. 

PALAVRAS-CHAVE: Profissional de Educação Física;Gestante;Atividade física. 

ABSTRACT: Introduction: currently, women have adhered to the practice of regular physical activity, including 

pregnant women, who can remain active until very close to childbirth. In order for this to occur properly, the 

presence of a qualified physical education professional is required, in order to systematize these activities. 

The bachelor in physical education is a professional capable of intervening academically and professionally 

in  the  prevention,  promotion,  protection  and  rehabilitation  of  health  fields.  Objective:  to  evaluate  the 

physical education professional knowledge of the City Academy Program from Recife on physical activity for 

pregnant  women.  Method:  descriptive  study,  Survey  type,  of  quantitative  nature,  with  sample  for 

convenience. Physical educators belonging to the City Academy Program, Recife-PE, linked to the Health 

Department were interviewed. Data collection took place in March 2016. A questionnaire was constructed, 

consisting of 5 specific training questions and 9 specific knowledge questions, based on the Hanlon protocol 

(1999);  Miranda  and  Abrantes  (2003),  adapted  to  the  reality  of  this  study,  following  a  Likert  scale  of 

agreement, varying from 1 to 5 points. The data were described by means of continuous variables and 

frequency distribution (percentage). Then, the Average Ranking (RM) was conducted, seeking to find the 

degree of agreement among the research participants. Also, Cronbach's alpha was used to measure the 

reliability among the answers given by the respondents. Results: A total of 156 professionals of physical 

education at the time of a periodic meeting (data collection), only 79 were present (50.6%) who responded 

the instrument of knowledge, of which 36 (45.6%) were male and 43 (54.4%) were female. Among them, 23 

(29.1%) graduated 23 years ago and 56 (70.9%) five years ago. Regarding Physical Education training, 15 

(18.9%) reported having had some discipline related to intervention among the pregnant population. Some 

members of the sample claimed that they had not completed curricular and/or extracurricular internships 

with intervention among the pregnant population and had not been supervised by a physical education 
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professional. Only 14 (17.7%) performed graduate lato and/or stricto sensu undergraduate courses and only 

5 (6.3%) attended training courses. Another 25 (31.6%) reported working or having worked with physical 

activity for pregnant women. According to the instrument, about the issues of specific knowledge, 79 (100%) 

professionals of both sexes answered 5 questions, demonstrating adequate knowledge, 79 (100%) 

professionals of both sexes erred 2 questions, demonstrating lack of knowledge in these questions. In 

relation to two of these questions, differences of agreement between the sexes were found. The 11th 

question was on whether aerobic exercise for pregnant women improves heart rate (HR), with disagreement 

on the part of the men (MR 2.97), where they erred the question, and agreement on the part of the women 

(MR 3.11) where they answered the question. The 14th question was whether, with aerobic work, the blood 

vessels become more distended, accommodating blood volume, with disagreement of women (RM 2.93) 

where they erred, and agreement of men (RM 3.36) where they succeeded. Conclusion: It was observed that 

the majority (45) of the professionals did not acquire knowledge on the subject, and also had few experiences 

in the work with the pregnant woman, and that part of this group had knowledge in graduation and in the 

courses of improvement and specializations. 
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RESUMO: Introdução: A expansão e diversificação das Instituições de Ensino Superior (IES) tem incitado a 

necessidade de garantia da qualidade no processo de formação profissional em diversas áreas, entre estas a 

fisioterapia. Consequentemente, surgem as políticas de avaliação da qualidade da educação superior, que 

são responsáveis pela criação e utilização de indicadores de qualidade. No Brasil, o Exame Nacional de 

Avaliação de Desempenho do Estudante (ENADE) é considerado como um indutor de qualidade, o qual 

permite conferir os resultados alcançados no processo de formação acadêmica e profissional específico de 

cada profissão, e analisar a relação de fatores determinantes ao desempenho acadêmico dos discentes. 

Pode ser traduzido como uma ferramenta de diagnóstico direcionada as entidades da classe, órgãos de 

gestão acadêmica, organização pedagógica dos cursos e até da sociedade para referenciar e definir novas 

políticas públicas relevantes para o desenvolvimento de uma educação superior de qualidade. Objetivo: 

Verificar a correlação entre indutores de qualidade do Conceito Preliminar dos Cursos (CPC) com a nota 

contínua do ENADE dos Cursos de Graduação em Fisioterapia no ano de 2013. Métodos: Constatou de uma 

análise documental e quantitativa dos 471 cursos de fisioterapia, através de documentos públicos do INEP. 

Resultados:  Na  exploração  dos  471  cursos  de  fisioterapia,  356  apresentaram  notas  classificatórias  para 

análise, sendo o melhor desempenho nas instituições Públicas, Universidades e na região Sul do país. Na 

correlação entre as variáveis dos componentes do CPC, a Oportunidade de Ampliação, de Titulação Docente 

de Mestres e de Doutores, assim com o Regime de Trabalho se mostraram estaticamente significativa com o 

ENADE,  sendo  estes  três  últimos  evidenciados  nas  instituições  públicas.  Conclusões:  Conclui-se  que  a 

qualificação e regime de trabalho dos docentes influenciam para o melhor desempenho nas notas contínuas 

do ENADE. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Superior;Avaliação Educacional;Avaliação do Desempenho;Fisioterapia 

ABSTRACT:  Introduction:  The  expansion  and  diversification  of  Higher  Education  Institutions  (HEI)  has 
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prompted the necessity for quality assurance in the process of professional training in several areas, 

including Physical Therapy. Consequently, the quality evaluation of higher education policies emerge, which 

are responsible for the creation and use of quality indicators. In Brazil, the National Examination of Student 

Performance Evaluation (ENADE) is considered as a quality inductor, which allows to verify the results 

achieved in the process of academic and professional formation specific to each profession, and to analyze 

the relation of determining factors to the Students' academic performance. And it can be translated as a 

diagnostic tool aimed at class entities, academic management bodies, pedagogical organization of courses 

and even society to refer and define new public policies relevant to the development of quality higher 

education. Objective: To verify the correlation between quality inducers of the Preliminary Course Concept 

(CPC) with the continuous score of the ENADE of the Physical Therapy Graduation Courses in the year 2013. 

Methods: A documental and quantitative analysis of the 471 Physical Therapy courses was done through 

public documents of the INEP. Results: In the exploration of the 471 Physical Therapy courses, 356 presented 

classificatory score for analysis, being the best performance in Public Institutions, Universities and in the 

South region of the country. In the correlation between the variables of the CPC components, the Expansion 

Opportunity, Masters and Doctors professors, as well as the Labor Regime have shown to be statistically 

significant with ENADE, which the three latter ones evidenced in public institutions. Conclusions: It is 

concluded that the qualification and labor regime of the professors influence to the best performance in the 

continuous score of the ENADE. 
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RESUMO: Cenário:  na  aprendizagem  baseada  em  problemas  o  tutor  deixa  de  ser  mero  transmissor  de 

conhecimento  e  as  características  de  um  tutor  efetivo  devem  abranger  três  domínios  de  competência: 

congruência social, congruência cognitiva e conhecimento do conteúdo, considerados fundamentais para o 

exercício da função. Objetivos: verificar o perfil de domínios de competências do tutor e sua correlação com 

o desempenho do estudante. Método: foi realizado estudo transversal entre fevereiro de 2016 a fevereiro de 

2017, envolvendo tutores e estudantes de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. Cada tutor foi 

avaliado durante dois módulos por cerca de 16diferentes estudantes.Foi utilizado instrumento pré-validado 

e  adaptado  transculturalmente  para  a  classificação  dos  três  domínios  de  competência  do  tutor.  As 

avaliações foram consideradas como unidades de análise. Os critérios de seleção para estudante e tutor 

foram  ter  participado  de  pelo  menos  75,0%  dos  grupos  tutoriais  nos  dois  módulos.  Para  verificar  a 

correlação entre o perfil de domínios de competência do tutor com o Rendimento Geral no Módulo e com o 

Tempo para Estudo Dirigido do estudante foi utilizada a correlação de Spearman. O nível de significância 

adotado  foi  de  5,0%.  O  projeto  foi  aprovado  pelo  Comitê  de  Ética  da  Faculdade  Pernambucana  de 

Saúde.Resultados:foram  envolvidos  34  tutores  e  533  estudantes.  As  533  avaliações  dos  estudantes 

identificaram  os  três  domínios  de  competência  nos  tutores  com  as  seguintes  frequências:  congruência 

cognitiva em 88,7% das vezes, a congruência social em 93,6% e o conhecimento de conteúdo em 98,9% 

delas. Não foi observada correlação entre os domínios de competência do tutor com o rendimento geral no 

módulo e tempo utilizado em estudo dirigido. Conclusões: embora as avaliações dos estudantes tenham 

identificado os três domínios de competência nos tutores, não foi verificada correlação entre estes e o 
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desempenho do estudante. Especula-se que este achado se deva a falta de controle das variáveis de 

confundimento. Contudo ressalta-se a importância do desenvolvimento dessas competências para a 

facilitação de grupos tutoriais na aprendizagem baseada em problemas. 

PALAVRAS-CHAVE: aprendizagem baseada em problemas;tutor;tutoria;avaliação 

ABSTRACT: Scenario: in problem based learning the tutor ceases to be a mere transmitter of knowledge and 

the characteristics of an effective tutor should cover three areas of competence: social congruence, cognitive 

congruence  and  knowledge  content,  considered  to  be  fundamental  to  the  exercise  of  the  function. 

Objectives: to verify the tutor’s profile of competence and its correlation to the student’s achievement. 

Method: a cross-sectional study was carried out from February 2016 to February 2017, involving medical 

tutors  and  students  at  the  Faculdade  Pernambucana  de  Saúde.  Each  tutor  was  evaluated  during  two 

modules  by  16  different  students.  Apre  validated  and  cross-culturally  adapted  instrument  was  used  to 

classify the tutor’s three areas of competence. The evaluations were considered as units of analysis. The 

selection criteria for the student and tutor were that they at least had participated in 75.0% of the tutorial 

groups in both modules. To verify the correlation between the tutor’s profile of competence with the General 

Performance in the module and Time to Study Addressed to the student, the Spearman correlation was used. 

The level of significance was 5.0%. The project was approved by the Ethics Committee of the Faculdade 

Pernambucana de Saúde. Results: 34 tutors and 533 students were involved. The students’ 533 evaluations 

identified the tutors’ three areas of competence in the following frequencies: cognitive congruence in 88.7% 

of the time, social congruence in 93.6% and knowledge content in 98.9%. No correlation was observed 

among the tutor’s fields of competence with the General Performance in the module and the Time used in an 

addressed  study.  Conclusions:  although  the  students’  evaluation  identified  the  tutors’  three  areas  of 

competence, the correlation between these and the students’ performance was not verified. It is speculated 

that this finding is due to the lack of control of confounding variables. However the importance of developing 

these competencies should be emphasized to facilitate tutorial groups on problem based learning. 

KEYWORDS: problem based learning;tutor;tutorial programs;evaluation 
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RESUMO: Introdução: o processo de avaliação do discente deve ser compreendido como parte fundamental 

no desenvolvimento da aprendizagem no cenário educativo. O ato de avaliar constitui em um conjunto de 

ações que se completam no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, a avaliação de competências 

atitudinais e de habilidades ainda permanece como um grande desafio aos docentes do ensino em saúde. 

Neste contexto, o OSCE (Exame Clínico Objetivo Estruturado) é um modelo de avaliação onde os discentes 

participam  de  várias  estações  compostas  por  pacientes  simulados  ou  manequins  de  simulação,  com  o 

objetivo de realizar procedimentos simulados previamente definidos no início da estação. Entretanto, quem 

participa deste instrumento como avaliador muitas vezes são os próprios médicos docentes da Instituição de 

Ensino Superior (IES) e, na sua maioria, não são profissionais capacitados para serem avaliadores do OSCE, e 

isso pode comprometer a qualidade da avaliação. Objetivo: desenvolver um curso na modalidade blended 

learning, usando o Desenho Instrucional ADDIE, para docentes atuarem como avaliadores no OSCE de uma 

Instituição do Ensino Superior do Recife. Método: o estudo foi desenvolvido segundo o Desenho Instrucional 
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ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation e Evaluation), utilizado para desenvolver currículos 

de curso em várias áreas, inclusive para educação continuada online. Os objetivos de aprendizagem foram 

resultados de uma revisão da literatura e da investigação dos incidentes críticos vivenciados pelos docentes 

da IES através de um questionário semiestruturado, o qual passou por validação semântica por grupo de 

consenso e de conteúdo por grupo de especialistas. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da IES e foi aprovado segundo o número do parecer 1446406. Resultados: o curso foi estruturado em cinco 

módulos, sendo quatro na modalidade à distância e um módulo presencial. Posteriormente, o curso foi 

desenvolvido e, seu projeto piloto, introduzido em um Ambiente Virtual de Aprendizagem. As fases de 

Implementação e Avaliação não foram realizada porque o curso ainda não foi aplicado em grande escala aos 

docentes. Por fim, o curso pronto passou por um processo de análise e revisão. Foi reunido um grupo 

especialistas em educação e de docentes com experiência em OSCE com o objetivo de validar o conteúdo do 

protótipo do curso. Conclusão: foi desenvolvido um curso na modalidade blended learning para docentes da 

graduação em medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) utilizando o Desenho Instrucional 

ADDIE e espera-se que o curso possibilite aprimorar as competências de avaliação dos docentes da FPS no 

OSCE institucional bem como possibilite ações pedagógicas inovadoras em ensino híbrido nos diversos 

campos da educação continuada dos profissionais de saúde. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação educacional;Educação médica;Educação a Distância;Desenvolvimento de 

Pessoal 

ABSTRACT: Introduction: the process of student’s evaluation must be understood as essencial to development 

of the education process. Evaluation is a set of actions that complement the teaching-learning process. 

Nevertheless, the evaluation of attitudinal competencies and skills still remain a challenge for teachers in 

Health Sciences. In this context, Objective Structured Clinical Examination (OSCE) is an evaluation model in 

which  students  take  part  in  a  variety  of  stations  made  with  simulated  subjects  or  manikins,  aiming  to 

perform procedures that are defined at the onset of the station. However, the person who plays the role as an 

evaluator very often is a medical doctor in a Higher Education Institution (HEI), and they are mostly not 

skilled OSCE evaluators. And this may compromise the quality of the evaluation. Objective: developing a 

course  in  the  blended  learning  modality  using  Analysis,  Design,  Development,  Implementation  and 

Evaluation (ADDIE) Instructional Design model to empower teachers to act as OSCE evaluators in a higher 

education institution. Method: the study was developed according to ADDIE Instructional Design, applied to 

develop course syllabus in various areas, including online continuing education. The learning objectives were 

outlined from a literature review and from the investigation of the critical incidents experienced by the 

teachers in a college by use of a semi structured survey, which was submitted to a semantic validation by 

consensus and content per group of specialists. The project was submitted to the college Ethics Committee 

and  it  was  approved  according  to  report  number  1446406.  Results:.  The  course  was  structured  in  five 

modules: four in the distance education (DE) system and one as a presential module. Subsequently, the 

course  was  developed  with  its  pilot  project  implemented  in  a  Virtual  Learning  Environment.  The 

implementation and evaluation phases were not carried out, because the course has not yet been applied in 

a large scale in HEI. Finally, the course went through a phase of analysis and revision. It was put together by a 

group of experts in Education and OSCE experienced teachers aiming to validate the content of the course 

prototype. Conclusion: a course was developed in the blended learning for an undergraduate degree in 

Medicine at Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS, Brazil) applying ADDIE Instructional Design with the 

hope that the course would enhance the evaluation competencies of FPS teachers on institutional OSCE, and 

also would also lead to innovative pedagogical actions in combined teaching systems for different areas of 

continuing education of professionals in Health Sciences. 
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RESUMO: Introdução: O tema da inclusão tornou-se elemento comum nas discussões acerca da Educação. O 

processo de inclusão vigente na sociedade atual sucedeu-se por momentos históricos, os quais influenciam 

os debates presentes acerca da Educação Inclusiva. À medida que os níveis de escolarização se elevam, as 

discussões e as práticas educacionais dirigidas à inclusão tornam-se escassas. Observa-se que há pouco 

material de acesso livre aos docentes que atuam em ambiente do Ensino Superior, no sentido de melhor 

capacitá-los para a identificação e condução de discentes com necessidades educacionais especiais. O uso 

de  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  vem  revolucionando  os  processos  de  ensino  e  de 

aprendizagem, expandindo e atingindo diversas áreas de formação e atualização profissional. A expansão da 

Educação  a  Distância  no  Ensino  Superior  possibilita  a  ampliação  de  mais  pessoas  obterem  formação 

superior, visto que, a Educação a Distância flexibiliza a conciliação de necessidades individuais de estudo e 

qualificação. A discussão advinda do contexto de Educação Inclusiva convida a refletir sobre a formação de 

professores nas Instituições de Ensino Superior (IES) voltada para esta temática e como adequar processos 

de aprendizagem na construção de ação inclusiva nas instituições educativas. Objetivo: Desenvolver uma 

proposta de curso na modalidade de Ensino a Distância para capacitar em Educação Inclusiva os docentes 

da  graduação  dos  cursos  de  saúde.  Métodos:  Foi  realizada  extensiva  pesquisa  bibliográfica  acerca  da 

Educação Inclusiva no mundo e no Brasil através das bases de dados PubMed e Scielo. Para auxiliar na 

elaboração  da  proposta  do  curso,  utilizou-se  um  modelo  de  design  instrucional  estruturado,  cujo 

planejamento do ensino-aprendizagem segue fases distintas. O modelo Addie apresenta a fase de análise, 

design,  desenvolvimento,  implementação  e  evaluation  (traduzido  como  avaliação),  as  quais  ocorrem 

recursivamente ao longo de todo o processo. Além disso, procedeu-se, como forma de refinamento dos 

conteúdos, a execução de Grupo focal, com a categorização do conteúdo da proposta do curso. Resultados: 

A proposta do curso foi estruturada em quatro módulos, com competências, unidades pedagógicas e carga 

horária definida. Os módulos poderão ser utilizados pelos docentes através de ambiente virtual, e segue 

diversas formas de discussão acerca da Educação Inclusiva, desde conhecimentos históricos a noções das 

principais deficiências abordadas numa instituição de ensino. Este trabalho foi submetido e aprovado pelo 

Comitê  de  Ética  de  Pesquisa.  Conclusão:  Foi  desenvolvida  uma  proposta  de  curso  na  modalidade  de 

Educação a Distância sobre Educação Inclusiva para capacitação de docentes, com a finalidade de, através 

de um processo sistemático, auxiliar na difícil tarefa de desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem 

para   alunos   com   necessidades   educacionais   especiais.   Tal   proposta   necessita   de   validação   e 

implementação, etapas a serem realizadas em um segundo momento para que de forma efetiva e autêntica 

contribua na formação de docentes e de suas estratégias de ensino-aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Especial;Capacitação;Educação a Distância;Educação Superior 

ABSTRACT:  Introduction:  The  theme  of  inclusion  has  become  a  common  element  in  discussions  about 

education. The current process of inclusion in today's society was succeeded by historical moments, which 

influence  the  present  debates  about  Inclusive  Education.  As  schooling  levels  rise,  discussions  and 

educational practices aimed at inclusion become scarce. It is observed that there is little free access to 

teachers who work in a Graduate Education environment, in order to better equip them for the identification 

and conduction of students with special educational needs. The use of Information and Communication 

Technologies has revolutionized the teaching and learning processes, expanding and reaching several areas 

of professional training and updating. The expansion of Distance Learning in Graduate Education makes it 

possible to expand more people to obtain higher education, since the Graduate Education makes flexible the 

reconciliation of individual needs for study and qualification. The discussion that emerges from the context 

of Inclusive Education invites us to reflect on the formation of professors in Graduate Education Institutions 

focused  on  this  theme  and  how  to  adapt  learning  processes  in  the  construction  of  inclusive  action  in 

educational institutions. Objective: To develop a proposal for a Distance Learning course to train Inclusive 

Education  professors  in  undergraduate  health  courses.  Methods:  Extensive  bibliographical  research  on 

Inclusive Education in the world and in Brazil was done through the PubMed and Scielo databases. To assist 

in the elaboration of the course proposal, a structured instructional design model was used, whose teaching- 

learning planning follows different phases. The Addie model presents the analysis, design, development, 

implementation and evaluation phases, which occur recursively throughout the process. In addition, as a 

form of content refinement, the execution of the Focus Group was carried out, with the categorization of the 
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content of the course proposal. Results: The course proposal was structured in four modules, with 

competences, pedagogical units and defined timetable. The modules can be used by teachers through a 

virtual environment, and there are several forms of discussion about Inclusive Education, from historical 

knowledge to notions of the main deficiencies addressed in an educational institution. This work was 

submitted and approved by the Research Ethics Committee. Conclusion: A course proposal was developed in 

the Distance Learning mode on Inclusive Education to train teachers, with the purpose of, through a 

systematic process, to assist in the difficult task of developing teachinglearning strategies for students with 

special educational needs. This proposal requires validation and implementation, steps to be taken in a 

second moment in order to effectively and authentically contribute to the training of professors and their 

teachinglearning strategies. 
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A PREVENÇÃO DA 

DOENÇA RENAL CRÔNICA NA INFÂNCIA 

Autor: MARCELA CORREA DE ARAUJO PANDOLFI 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 15/12/2017 

RESUMO: Introdução: A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde pública, que repercute na vida 

de pacientes e familiares onerando os sistemas de saúde de diversos países. Na infância, a DRC é grave e com 

implicações  importantes  na  vida  adulta.  Essa  pesquisa  é  produto  de  uma  dissertação  de  Mestrado  em 

Educação para o ensino na área da Saúde. O objetivo foi desenvolver e realizar a validação de conteúdo e 

validação semântica para um curso de capacitação sobre a prevenção da doença renal crônica na infância. 

Método:  Estudo  de  elaboração  e  validação  de  conteúdo  e  semântica.  O  modelo  de  validação  seguiu  a 

proposta de Pasquali. Para a validação de conteúdo foram selecionados juízes experts na temática e, para a 

validação semântica do curso, profissionais com área de atuação na atenção primária e/ou secundária. Para 

a validação de conteúdo e validação semântica, cada item do instrumento de avaliação precisou apresentar 

Índice de Validade do Conteúdo (IVC) maior ou igual a 0,9 e o índice de concordância entre os juízes maior de 

90%. Foi realizada a análise qualitativa das sugestões e comentários dos juízes. Resultados: Desenvolveu-se 

um  curso  presencial,  utilizando  metodologias  ativas  de  ensino.  A  validação  semântica  contou  com  a 

participação de 10 profissionais com atuação na atenção primária /ou secundária. A validação de conteúdo 

foi realizada por 7 juízes com expertise na área de nefrologia pediátrica. O IVC para a validação de conteúdo 

e para a validação semântica foi de 1,0. Conclusão: As sugestões feitas pelos participantes foram acatadas e 

as  alterações  realizadas.  Espera-se  que  o  curso  desperte  o  interesse  de  seu  púbico  alvo  visando  o 

aperfeiçoamento e a melhoria no diagnóstico precoce e prevenção da DRC na infância. 

PALAVRAS-CHAVE: Insuficiência Renal Crônica;Pediatria;Prevenção Primária;Estudos de Validação;Educação 

em Saúde 

ABSTRACT: Introduction: Chronic kidney disease (CKD) is a public health problem that has repercussions on 

patients and their family’s life, burdening health systems in different countries. In childhood, CKD is serious 

and has important implications in adulthood. This research is the product of a Master's thesis in Education 

for Health Teaching. The objective was to develop and content and semantic validation for a training course 

on the prevention of chronic kidney disease in childhood. Method: Content elaboration and validation study 

and semantics. The validation model followed Pasquali's proposal. For content validation, expert judges 

were selected on the subject and, for the semantic validation of the course, professionals with a primary 
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and/or secondary care area. For content validation and semantic validation, each item of the evaluation 

instrument had to have a Content Validity Index (CVI) of 0.9 or greater a nd the concordance index among the 

judges greater than 90%. A qualitative analysis of the judges' suggestions and comments was carried out. 

Results: A face-to-face course was developed using active teaching methodologies. Semantic validation 

counted on the participation of 10 professionals with primary or secondary care. Content validation was 

performed by 7 judges with expertise in pediatric nephrology. The IVC for content validation and for semantic 

validation was 1.0. Conclusion: The suggestions made by the participants were followed and the changes 

made. The course is expected to arouse the interest of its target audience in improving and improving the 

early diagnosis and prevention of childhood CKD. 

KEYWORDS: Renal Insufficiency, Chronic;Pediatrics;Primary Prevention;Validation Studies;Health Education 
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ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE HABILIDADES CLÍNICAS DOS 

ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 

Autor: SUHELLEN CHRISTINE VILANOVA DA COSTA 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 24/04/2017 

RESUMO:  INTRODUÇÃO:  No  processo  de  ensino  aprendizagem  as  competências,  habilidades  e  atitudes 

precisam ser avaliadas de maneira efetiva, tendo em vista que são essenciais para o processo de formação 

do profissional de saúde. Por este motivo procedeu-se a elaboração de um instrumento para avaliação de 

habilidades clínicas são fundamentais, para que o discente possa ser avaliado de maneira que contribua 

para o aprimoramento e desenvolvimento de uma prática adequada. OBJETIVO: Elaborar um instrumento de 

avaliação de desempenho (competências, habilidades e atitudes) dos discentes de enfermagem durante o 

estágio  supervisionado  em  saúde  da  mulher  (emergência  obstétrica,  pré  natal  e  pós  natal).  MÉTODO: 

Realizado  um  estudo  teórico-metodológico  de  elaboração  e  validação  de  conteúdo  de  instrumento  de 

avaliação, no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira e na Faculdade Pernambucana de Saúde 

(FPS). A coleta de dados foi dividida em seis etapas: elaboração do questionário, avaliação do questionário, 

análise do questionário, reunião consensual, validação semântica e pré validação. Na primeira etapa, foi 

realizado a busca ativa das competências, habilidades e atitudes nos bancos de dados. A segunda etapa o 

questionário foi submetido aos preceptores do cenário de prática para avaliação sob a escala Likert, após 

essa etapa processou-se análise dos dados através do ranking médio onde foram excluídos os itens cujo 

ranking médio das respostas dadas for abaixo de 3,5. Na terceira etapa o questionário foi submetido a 

analise do Núcleo Docente Estruturante o qual avaliou sob a escala Likert, onde após realizou-se a analise 

dos dados sendo excluídos os itens de acordo com o ranking médio das respostas dadas. Durante a quarta 

etapa onde a versão do instrumento foi entregue aos preceptores e aos docentes do NDE para uma reunião 

consensual. Na Quinta etapa o documento foi analisado e corrigido por uma expert na língua portuguesa e 

na sexta e última etapa a versão final do instrumento foi entregue aos preceptores do estágio supervisionado 

onde foi aplicado pelos preceptores a um grupo de quinze estudantes do sétimo período. RESULTADOS: As 

principais competências, habilidades e atitudes elencadas pelos preceptores e pelos docentes do Núcleo 

Docente Estruturante da Faculdade Pernambucana de Saúde nos cenários de emergência obstétrica, pré 

natal  e  pós  natal  foram:  “Executa  o  exame  físico  obstétrico  adequadamente”,  “Realiza  anamnese 

adequadamente”,   “Executa   o   exame   físico   geral   adequado”,   “Executa   o   exame   físico   específico 

adequadamente”, “Realiza a inspeção perineal no exame físico”, “Observa as perdas vaginais no exame 

físico”,  “Avalia  a  prática  do  aleitamento  materno”,  “Orienta  quanto  as  intercorrências  ligadas  a 

amamentação”,  “Avalia  na  prática  a  aprendizagem  recebida  sobre  o  aleitamento  materno  (dor  ao 
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amamentar, fissuras, mastites)”, “Orienta quanto aos cuidados com o recém nascido” e “Realiza o registro 

de alterações no prontuário”. CONCLUSÃO: No presente estudo, o instrumento elaborado a partir das etapas 

sistematizadas estabelecidas da metodologia apresenta-se de modo satisfatório a fim de avaliar as 

competências, habilidades e atitudes necessárias ao estudante de enfermagem em estágio de saúde da 

mulher. Deste modo, recomenda-se em estudos posteriores a aplicação do instrumento em uma amostra 

significativa, a fim de avaliar a confiabilidade do instrumento, e processo de validação. 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação;Enfermagem;Competências;Habilidades;Atitudes. 

ABSTRACT: BACKGROUND: In The teaching process learning skills, skills and attitudes need to be evaluated 

effectively, considering that they are essential for the training process of the health professional. For this 

reason, the elaboration of an instrument for evaluating clinical skills is fundamental, so that the student can 

be evaluated in a way that contributes to the improvement and development of an adequate practice. 

OBJECTIVE:  To  Elaborate  a  performance  assessment  instrument  (competencies,  skills  and  attitudes)  of 

nursing students during the supervised internship in women's health (obstetric emergency, prenatal and 

postnatal). METHOD: A theoretical and methodological study was Carried out to elaborate and validate the 

content of an evaluation instrument at the Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira and at 

Faculdade Pernambucana of Health (FPS). Data collection was divided into six stages: elaboration of the 

questionnaire, evaluation of the questionnaire, analysis of the questionnaire, consensual meeting, semantic 

validation and pre-validation. In The first stage, the active search of competencies, skills and attitudes in the 

databases was performed. The second stage of the questionnaire was submitted to the preceptors of the 

practice scenario for evaluation under the Likert scale, after this stage the data analysis was processed 

through the average ranking where the items whose average ranking of the answers given were excluded 

Below  3.5.  In  The  third  stage,  the  questionnaire  was  submitted  to  analysis  of  the  Structuring  Teaching 

Nucleus, which evaluated under the Likert scale, where after analyzing the data, the items were excluded 

according to the average ranking of the answers given. During the fourth stage where the instrument version 

was handed over to the preceptors and the NDE professors for a consensual meeting. In the Fifth stage the 

document was analyzed and corrected by an expert in the Portuguese language and in the sixth and last 

stage the final version of the instrument was handed to the preceptors of the supervised internship where it 

was applied by the preceptors to a group of fifteen students of the seventh period. RESULTS: The main 

competencies, skills and attitudes listed by the preceptors and the professors of the Structuring Faculty of 

the Faculdade Pernambucana of Health in the scenarios of obstetric emergency, prenatal and post natal 

were: "Performs the exam Obstetric physical adequately "," performs anamnesis appropriately "," Performs 

the appropriate general physical examination "," Performs the specific physical examination appropriately 

"," Performs perineal inspection on physical examination "," Observes vaginal losses on physical examination 

","  It  Evaluates  the  practice  of  breastfeeding  ","  Guides  the  intercurrences  related  to  breastfeeding  "," 

Evaluates in practice the learning received about breastfeeding (pain when breastfeeding, cracks, mastitis) 

"," Advises on the care of the newly "and" records changes in the medical records ". CONCLUSION: In The 

present study, the instrument elaborated from the established systematic steps of the methodology presents 

itself  satisfactorily  in  order  to  evaluate  the  competencies,  skills  and  attitudes  necessary  to  the  nursing 

student in the Internship of women's health. Thus, it is recommended in further studies the application of the 

instrument in a significant sample, in order to evaluate the reliability of the instrument, and validation 

process. 

KEYWORDS: Evaluation;Nursing;Skills 
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ENTRE O CURRÍCULO OFICIAL E O REAL: ANÁLISE DOCUMENTAL E A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE 

UM CURSO DE ENFERMAGEM DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO INTERIOR DE PERNAMBUCO 

Autor: PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE ARAUJO 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 05/05/2017 

RESUMO: CENÁRIO: O Projeto Político Pedagógico apresenta-se como uma forma de explicitar os objetivos 

de um curso e orientar estratégias, sendo um instrumento de integração, de coordenação das ações dos 

diversos sujeitos envolvidos no processo coletivo. É um documento que não se reduz à dimensão política, 

nem ao conjunto de planos e projetos isolados de cada professor, envolve interesse reais e coletivos da 

população  majoritária.  Composto  por  sete  elementos  básicos:  as  finalidades  da  escola;  a  estrutura 

organizacional; o currículo; o tempo escolar; o processo de decisão; as relações de trabalho e a avaliação. O 

currículo é um dos locais onde se entrecruzam o saber e o poder, representação e domínio, discurso e 

regulação e onde se condensam relações de poder que são importantes para o processo de formação de 

subjetividades sociais. Deve estar sempre à altura das exigências da sociedade, com o trabalho em equipe. E 

o docente, com sua ação perante os alunos e sua participação na organização curricular, tem um papel 

fundamental de ativação no seu desenvolvimento. OBJETIVOS: Analisar o currículo do curso de Bacharelado 

em  Enfermagem  de  uma  Instituição  de  ensino  no  Interior  de  Pernambuco  e  descrever  a  percepção  de 

professores sobre o currículo em relação a proposta curricular do Curso de Enfermagem, de acordo com o 

Projeto  Político  Pedagógico,  o  currículo  oficial  e  o  real.  MÉTODO:  Estudo  descritivo  exploratório,  com 

abordagem qualitativa, que envolveu pesquisa documental na primeira etapa e entrevista utilizando grupo 

focal com os professores na segunda. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com seres 

humanos  da  Autarquia  Educacional  do  Belo  Jardim,  CAAE:  55045516.5.0000.5189,  n0  Parecer  1.542.294. 

RESULTADOS: Na análise documental, o curso de graduação em Enfermagem forma profissionais com visão 

crítica e reflexiva, com competências técnico-científicas, ético-políticas, social e educativas e generalistas. O 

currículo   está   organizado   para   a   construção   das   competências,   oportunizando   a   vivência   da 

contextualização e da interdisciplinaridade. Na análise do grupo focal, foram elaborados dois temas: o 

currículo operacional e os fatores influenciadores da implementação curricular. DISCUSSÃO: Observa-se que 

existem dificuldades para a implementação do currículo, tanto na execução do currículo operacional, como 

nos fatores influenciadores, voltados para o discente, docente e Institucional. Entretanto, a resistência à 

mudanças pelo discentes em se adaptar a metodologia da Instituição e o próprio docente, em querer que 

esta  mudança  ocorra,  são  fatores  cruciais  para  esta  implementação,  relatado  pelos  entrevistados. 

CONCLUSÕES: Na análise documental, o curso traz uma proposta de formar profissionais com visão crítica e 

reflexiva, capazes de intervir no processo saúde – doença e comprometidos com o seu crescimento técnico- 

científico  e  da  enfermagem.  O  currículo  real  nesta  Instituição  de  Ensino,  está  sendo  trabalhado  pelos 

docentes e com muitas aproximações do currículo oficial, porém é necessário que esteja sempre sendo 

avaliado e que uma Comissão de Atualização Curricular seja criada, para permitir que discentes, docentes e 

funcionários se capacitem e se atualizem. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Enfermagem.;Educação;Currículo 

ABSTRACT: Setting: The Political Pedagogical Project presents itself as a way to clarify the objectives of a 

program and its guide strategies, being an instrument of integration, and coordination of actions of several 

individuals involved in the collective process. This is a paper, which is not only a mere political dimension nor 

to a group of isolated plans and projects of each teacher. It involves real and collective interests of majority 

population. It also consists of a set of basic elements such as purposes of school; organizational structure, 

the curriculum; the school time; decision-making process, work relations and assessment. The curriculum is 

one  of  the  places  where  knowledge  and  power,  representation  and  dominance,  speech  and  regulation 

interwoven and where power relations condense, which are important to the formation process of social 

subjectivities. They must always match the demands of society with teamwork. The docent, with his action 

before  the  students  and  his  participation  in  the  curricular  organization  has  an  indispensable  role  of 

activation  in  its  development.  Purposes:  The  curriculum  analysis  of  Bachelor’s  Degree  in  Nursing  of  an 

Educational  Institution  in  the  interior  of  Pernambuco  is  to  describe  trainers’  perceptions  about  the 

curriculum  related  to  curricular  proposal  Nursing  Bachelor’s  Degree,  in  compliance  with  the  political 

pedagogical project. The official curriculum is the real one. Methodology: A descriptive exploratory study, 

with a qualitative approach, which evolved documental research in the first phase and interview, using focus 

group with the trainers on the second one. The Ethic Committee of Research with human beings approved 

the  study  of  Educational  Autarchy  from  Belo  Jardim  town,  CAAE  (Statement  of  Certification  for  Ethical 

Review): 55045516.5.0000.5189, n0 Parecer 1.542.294. Results: At the documental analysis, the Graduate 

Nursing Program trains (qualify) professionals with a critical and reflexive view, with technical-scientific, 

ethical-political, social and educative, and generic competences. The elaboration of the curriculum is for the 
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construction of competences, giving opportunity to the livingness of contextualization and of 

interdisciplinarity. In the analysis of the focus group, we elaborated two issues: the operational curriculum 

and the influential factors of the curricular implementation. Discussion: We observed that there are some 

difficulties in the implementation of the curriculum as much as in the execution of the operational 

curriculum, and in the influential factors, directed to the student, trainers, and institutional. In spite of the 

resistance to changes by students to adapt to the methodology of the institution and the teacher on his own, 

by wanting that such changes come true, they are crucial factors for this implementation, reported by the 

interviewed ones. Conclusions: In the documentary analysis, the course presents a proposal to train 

professionals with critical and reflexive vision, capable of intervening in the health - disease process and 

committed to its technical - scientific and nursing growth. The actual curriculum in this Teaching Institution 

is being worked by teachers and with many approaches to the official curriculum, but it is necessary that it is 

always being evaluated and that a Curricular Update Commission is created, to allow students, teachers and 

employees to train And update 

KEYWORDS: Nursing Education;Education;Curriculum 
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA DOCENTES DE CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM: 

GUIA DIDÁTICO 

Autor: CLAUDIA LINS BANDEIRA DE ALMEIDA 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 08/09/2017 

RESUMO: Introdução: a Educação Profissional, também chamada Ensino Técnico de Nível Médio, é uma 

modalidade de ensino integrada às diferentes formas de educação, trabalho, ciências e tecnologias. Na área 

profissional da saúde, a enfermagem está inserida dentro de um contexto de doze subáreas. Pela influência 

das novas políticas de educação e saúde, o ensino técnico vem passando por mudanças na sua estrutura 

legal, no qual destaca-se, sobretudo, currículos escolares mais flexíveis, interdisciplinares e contextualizados 

com a realidade do mundo do trabalho, com conteúdos organizados por disciplinas, etapas ou módulos, 

contribuindo,  também,  para  o  fortalecimento  do  SUS.  Estimula-se  uma  formação  ética,  voltada  para  o 

desenvolvimento da autonomia intelectual discente e do pensamento crítico do futuro egresso. Diante desse 

desafio,  cabe  ao  professor  um  papel,  como  mediador,  de  potencializar  através  de  estratégias  de 

aprendizagem, a participação ativa dos alunos. Ao se trabalhar sob a perspectiva da valorização dos saberes 

do educando, instrumentalizando-o para a transformação de sua realidade e de si mesmo, possibilita o 

desenvolvimento contínuo de habilidades humanas e técnicas, de forma criativa e crítica. Recomenda-se, 

portanto,  a  reflexão  e  ajuste  da  prática  educativa,  sobretudo  das  estratégias  de  ensino-aprendizagem 

utilizadas pelos docentes, a fim de ressignificar a prática assistencial nos serviços de saúde à população, 

através de uma formação profissional adequada e de qualidade. Objetivo: elaborar um guia didático com 

orientações  de  estratégias  de  ensino-aprendizagem  para  docentes  de  cursos  técnicos  em  enfermagem. 

Método: trata-se de um estudo qualitativo. Foi desenvolvido em uma Escola Politécnica de Saúde de um 

hospital de referência do Nordeste. Foram incluídos os docentes que possuíam experiência na docência por 

no mínimo seis meses; estavam ministrando aulas nas turmas do curso técnico em enfermagem, turnos 

manhã e/ou noite e que aceitaram participar livremente da pesquisa. O instrumento utilizado foi um roteiro 

previamente elaborado que conduziu a entrevista individual semidirigida. Toda a fala dos participantes 

foram áudio gravadas, transcritas e submetidas à análise de conteúdo temática proposta por Bardin. A 

pesquisa  foi  aprovada  pelo  Comitê  de  Ética  em  pesquisa  da  Faculdade  Pernambucana  de  Saúde,  com 
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número de parecer: 1.503.203. Resultados: participaram sete docentes do curso técnico em Enfermagem da 

instituição, com o predomínio do sexo feminino, enfermeiras, o tempo de formação variou de cinco a 

quatorze anos e o tempo de atuação na área de educação profissional técnica variou de um ano e três meses 

a sete anos. Em relação à formação pedagógica, a maioria declarou possuir e todos relataram ter mais de um 

vínculo empregatício. Através das entrevistas, emergiram quatro categorias temáticas que embasaram o 

guia didático; a primeira referiu-se as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas, a segunda as 

percepções críticas e reflexivas dos docentes sobre suas práticas pedagógicas, a terceira, a atuação do 

técnico de enfermagem e a quarta os desafios da aplicabilidade das estratégias de ensino-aprendizagem. 

Conclusão: através da análise das falas emergidas trouxe-se a importância de o aluno estar envolvido no 

planejamento de ensino; a discussão em sala de aula, sob a perspectiva dos conhecimentos prévios dos 

alunos; o uso das estratégias de ensino como as metodologias ativas e o perfil discente, do aluno adulto, de 

ensino técnico como aspectos que desafiam a aplicação das estratégias de ensino. Logo, o estudo visa 

contribuir para melhores práticas pedagógicas, a fim de fortalecer a identidade do curso e a formação 

discente. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação profissionalizante;Educação em enfermagem;Educação técnica em enfermagem 

ABSTRACT: Introduction: the professional education, also known as Secondary Technical Education, is a form 

of  education  integrated  to  the  different  forms  of  education,  work,  sciences  and  technologies.  In  the 

professional area of health, nursing is inserted within a context of twelve subareas. Due to the influence of 

the new education and health policies, technical education has undergone changes in its legal structure, in 

which school curricula are more flexible, interdisciplinary and contextualized with the reality of the world of 

work, with contents organized by Disciplines, stages or modules, also contributing to the strengthening of 

SUS (Unique health system). It stimulates an ethical formation, aimed at the development of the student's 

intellectual autonomy and the critical thinking of the future egress. Faced with this challenge, it is the 

teacher's role, as mediator, to empower through learning strategies the active participation of students. By 

working from the perspective of valuing the learners' knowledge, it is instrumental in transforming their 

reality and in themselves, enabling the continuous development of human and technical skills in a creative 

and  critical  way.  It  is  recommended,  therefore,  the  reflection  and  adjustment  of  educational  practice, 

especially teaching-learning strategies used by teachers, in order to re-signify the practice of health care 

services to the population, through appropriate professional training and quality. Objective: to elaborate a 

didactic guide with orientations of teaching-learning strategies for teachers of technical courses in nursing. 

Method: This is a qualitative study. It was developed in a Polytechnic School of Health of a reference hospital 

in the Northeast. We included teachers who had experience in teaching for at least six months; they were 

teaching  classes  in  nursing  technical  course,  morning  and  /  or  evening  shifts  and  that  they  agreed  to 

participate freely in the research. The instrument used was a previously elaborated script that led to the 

directed individual interview. All participants' speech was audio recorded, transcribed and submitted to the 

thematic  content  analysis  proposed  by  Bardin.  The  research  was  approved  by  the  Research  Ethics 

Committee of the Faculdade Pernambucana de Saúde, with an opinion number 1,503,203. Results: seven 

professors of the institution participated, with the predominance of female nurses, the training time ranged 

from five to fourteen years and the time of performance in the area of vocational technical education ranged 

from one year and three months to seven years. In relation to pedagogical training, the majority declared to 

have and all reported having more than one employment relationship. Through the interviews, four thematic 

categories  emerged  that  supported  the  didactic  guide;  The  first  one  referred  to  the  teaching-learning 

strategies used, the second the critical and reflexive perceptions of the teachers about their pedagogical 

practices, the third, the nursing technician's performance and the fourth the challenges of the applicability of 

teaching-learning  strategies.  Conclusion:  through  the  analysis  of  the  emerged  lines  by  bringing  the 

importance of the student being Involved in teaching planning; the discussion in the classroom, from the 

perspective of the students' previous knowledge; the use of teaching strategies as active methodologies and 

the  adult  student  profile  of  technical  education  as  aspects  that  challenge  the  application  of  teaching 

strategies. Therefore, the study aim to contribute to better pedagogical practices, in order to strengthen the 

identity of the course and the student formation. 
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RESUMO: Introdução: Mobilidade acadêmica internacional é uma experiência em que os estudantes viajam 

de seu país de origem para outro onde darão seguimento aos estudos. No Brasil, observa-se esse movimento 

desde a era colonial, e após muitos marcos de internacionalização, em 2011 surgiu o Programa Ciência sem 

Fronteiras (CsF). Objetivo: Analisar os mecanismos de gestão da mobilidade acadêmica internacional dos 

cursos de graduação em saúde em universidades brasileiras que utilizam o programa CsF. Método: Tratou-se 

de  um  survey  online  com  abordagem  quantitativa  realizado  pela  plataforma  Google  Forms,  e  análise 

documental.  A  população  foi  formada  por  Coordenadores  Institucionais  do  programa  Ciência  sem 

Fronteiras, e documentos das IES relacionados à mobilidade acadêmica e disponibilizados online. A amostra 

foi  de  77  universidades  e  77  gestores.  Os  dados  foram  analisados  no  programa  IBM®  SPSS®  Statistics 

(V22.0.0.0).   Para   análise   dos   dados   do   conteúdo   documental   foi   utilizada   estatística   descritiva, 

demonstrando frequências, médias e desvios-padrão. As respostas do questionário online foram listadas e 

categorizadas  através  de  análise  de  conteúdo.  Resultados:  O  questionário  resultou  em  22  respostas 

(28.57%),  e  a  análise  documental  analisou  documentos  de  77  universidades.  Foram  encontrados  30 

diferentes termos para descrever a área de mobilidade acadêmica nos websites, e o acesso a esta área é 

possível em até 3 cliques em 77.52% das universidades. Quanto a presença da mobilidade acadêmica em 

documentos oficiais, 22.08% das IES mencionam a mobilidade no Regimento Geral, 12.99% no Estatuto, 

64.94% citam o CsF no Plano de Desenvolvimento Institucional, e 9.09% fazem referência ao programa no 

manual sobre intercâmbio. Os objetivos do CsF foram descritos em 44.16% das IES. O aluno participa da 

realização da compatibilidade curricular em 40.26% das universidades. Os motivos mais recorrentes para o 

não aproveitamento dos créditos são “disciplinas que não fazem parte da matriz curricular da IES brasileira” 

e “desempenho insatisfatório/reprovação do aluno”. O acompanhamento dos estudantes em intercâmbio é 

feito por 63.60% dos respondentes. Como potencialidades foi destacado o fortalecimento de acordos entre 

países, aumento do número de estudantes estrangeiros, aumento de parcerias internacionais e incentivo a 

criação de outros programas de intercâmbio. “Estudantes com maior preparo na língua estrangeira”, foi a 

oportunidade para o programa mais citada pelos entrevistados; e aspectos econômicos e financeiros a 

ameaça que mais se destacou. Conclusão: Apesar das dificuldades como a barreira da linguagem, processo 

de seleção e monitoramento dos estudantes, as instituições conseguiram gerenciar o programa sem que 

estas falhas diminuíssem o êxito do mesmo. Recomenda-se que a usabilidade dos websites seja aprimorada 

e  que  haja  a  criação  de  manuais  e  documentos  oficiais  que  especifiquem  e  regulamentem  melhor  o 

funcionamento da mobilidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Internacionalidade;Cooperação Internacional;Intercâmbio Educacional Internacional. 

ABSTRACT: Introduction: International academic mobility is an experience where students travel from their 

home country to another where they will continue their studies. In Brazil, this movement has been observed 

since the colonial era, and after many internationalization milestones, in 2011 the Science Without Borders 

Program was established as a public policy. Objectives: Analyze the mechanisms used for managing the 

international  academic  mobility  of  undergraduate  health  courses  in  Brazilian  universities  that  use  the 

Science without Borders program. Methods: Online survey with quantitative approach using Google Forms, 

and  document  analysis.  The  population  consisted  of  Universities  Coordinators  of  the  Science  without 

Borders program, and documents that were available online and related to academic mobility. The sample 

comprised 77 universities and 77 managers. The data were analyzed in the IBM® SPSS® Statistics program 

(V22.0.0.0). For the document analysis, descriptive statistics were used showing frequencies, means and 

standard deviations. The survey answers were listed and categorized through Bardin’s content analysis. 

Results: The survey resulted in 22 answers (28.57%), and the document analysis examined records from 77 

universities. 30 different terms were found describing the academic mobility area on websites, and takes up 
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to 3 clicks to access this area in 77.52% of universities. As for the citations about academic mobility in official 

documents, 22.08% of universities do mentions in their General Regulations, 12.99% in the Statute, 64.94% 

mention the program in the Institutional Development Plan, and 9.09% refer to the program in the 

International Exchange Manual. The objectives of the program were described in 44.16% of universities. The 

student contributes in the checking of the curricular compatibility in 40.26% of the universities. The most 

recurrent reasons for not accepting academic credit are "disciplines that are not part of the curriculum 

matrix of the Brazilian universities" and "unsatisfactory performance / student fail to pass on evaluations". 

The monitoring of the students in the program is made by 63.60% of the managers. The strengthening of 

agreements among countries, increase in the number of foreign students, increase in international 

partnerships and the support to the creation of other exchange programs were viewed as potential matters 

for the program by the universities coordinators. “Students with better foreign language proficiency” was 

highlighted as opportunity for the program; and “economic and financial aspects” the most prominent 

threat. Conclusion: In spite of difficulties such as language barrier and selection and monitoring of students, 

the universities were able to manage the program without these weaknesses diminish its success. It is 

recommended to improve the usability of the websites and to create manuals and official documents that 

better specify and regulate the performance of mobility. 

KEYWORDS: Internationality;International Cooperation;International Educational Exchange. 
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RESUMO: Introdução: O preceptor é o profissional de saúde que ensina a um pequeno grupo de estudantes 

com foco no desenvolvimento de habilidades para exercer a prática clínica, ou seja, cabe a ele estreitar a 

distância entre a teoria e a prática. Esse profissional pode estar envolvido no ensino de alunos que ainda 

estão na formação do Ensino Superior ou de profissionais já formados que estão participando de programas 

de residência em saúde. O preceptor encontra diversas dificuldades para exercer a preceptoria devido à falta 

de formação pedagógica para atuar como educador no contexto clínico. Objetivo: Compreender o exercício 

da preceptoria no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso a partir da perspectiva dos 

preceptores.  Método:  Trata-se  de  um  estudo  qualitativo.  A  população  do  estudo  foi  formada  por 

profissionais de saúde que exercem a atividade de preceptoria de jovens profissionais que estão realizando o 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso. Para a coleta de dados foi realizada entrevista 

contendo o perfil sociodemográfico do participante e seis questões disparadoras. Os dados foram analisados 

na técnica de análise temática de conteúdo proposta por Minayo. Resultados e discussão: Participaram da 

pesquisa  cinco  profissionais  de  saúde  que  atuam  como  preceptoras  no  Programa  de  Residência 

Multiprofissional em Saúde do Idoso do mesmo hospital, das áreas de nutrição, serviço social, fisioterapia, 

psicologia e odontologia. A partir da técnica de análise temática de conteúdo foram criadas três categorias − 

Preceptoria:  definição  e  papéis  do  preceptor;  Exercendo  a  preceptoria:  capacitação,  documentos  do 

programa, metodologia pedagógica e avaliação dos residentes; Fragilidades e potencialidades do exercício 

da preceptoria. A preceptoria foi descrita como um espaço de ensino-aprendizagem no qual o preceptor atua 

como docente clínico, aproximando a teoria da prática. Foram identificados no preceptor os papéis de 

orientador, supervisor, educador, responsável pela formação moral dos residentes e também foi visto como 

 



https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/conferencia/formRelatorio.jsf 19/28  

  

sua função estimular a autonomia dos aprendizes. Foi constatada uma heterogeneidade nas concepções de 

ser preceptor. Foi observado que as participantes não conhecem nenhum documento que aborde o 

programa de residência; relatam falta de capacitação para exercer a preceptoria; apresentam dificuldade em 

descrever a metodologia pedagógica utilizada; utilizam a metodologia pedagógica tradicional e estão 

insatisfeitas com o método de avaliação utilizado. Elas apontam como dificuldades a ausência de 

planejamento do programa, a falta de contato com os coordenadores e também apresentam como 

problemas enfrentados a falta de materiais e do campo de ação. Já como potencialidades do programa, as 

participantes relatam a contribuição da preceptoria para o processo de aprendizagem dos residentes, a boa 

formação da atuação interdisciplinar proporcionada pelo programa e a contribuição que os residentes 

trazem para os preceptores. Conclusão: Diante das fragilidades identificadas, ressalta-se a importância de 

um melhor planejamento dos aspectos educacionais do programa de residência, de modo que os 

preceptores envolvidos nessas atividades possam estar cientes dos objetivos e das metodologias 

pedagógicas definidas no programa. A partir da constatação da falta de formação pedagógica desses 

profissionais, espera-se que este estudo possa contribuir para a conscientização da necessidade da 

formação dos preceptores. Assim, este estudo propõe a criação de um programa de educação permanente 

no qual, a partir das vivências desses profissionais, sejam debatidas temáticas de trabalho que abordem as 

reais dificuldades enfrentadas pelos preceptores. Muitas pesquisas vêm sendo realizadas com preceptores 

médicos e este estudo demonstra o quanto os preceptores de outras áreas da saúde têm a contribuir sobre 

essa temática; assim, observou-se a necessidade de novas pesquisas sobre a preceptoria de profissionais 

não médicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde;Preceptoria;Residência hospitalar;Saúde do idoso. 

ABSTRACT: Introduction: The preceptor is the health professional who teaches a small group of students 

focusing on the development of skills to perform clinical practice, that is, it’s his role to narrow the gap 

between theory and practice. This professional may be involved in teaching students who are still in college 

or  graduated  professionals  who  are  participating  in  residency  programs  in  health.  The  preceptor  finds 

several difficulties to exercise the preceptorship in the face of the lack of pedagogical training to act as an 

educator in the clinical context. Objective: Understand the preceptorship exercise in the Multidisciplinary 

Residency Program in Eldery Health in a school hospital from the perspective of the preceptors. Method: This 

is  a  qualitative  study.  The  study  population  was  composed  by  health  professionals  who  perform  the 

preceptorship  activity  of  young  professionals  who  are  participating  in  the  Multidisciplinary  Residency 

Program in Elderly Health. For data collection, an interview was conducted containing the participant's 

socio-demographic profile and six triggering questions. The data was analyzed in the thematic content 

analysis technique proposed by Minayo. Results and discussion: Participated of the research five health 

professionals that work as preceptors in the Multidisciplinary Residency Program in Eldery Health at the 

same hospital, in nutrition, social work, physiotherapy, psychology and dentistry areas. From the thematic 

content  analysis  technique  three  categories  were  created  -  Preceptorship:  definition  and  roles  of  the 

preceptor;  Exercising  the  preceptorship:  training,  program  documents,  pedagogical  methodology  and 

evaluation of residents; Fragilities and potentialities of the preceptorship exercise. The preceptorship was 

described as a teaching-learning space in which the preceptor acts as a clinical teacher, approximating the 

theory and the practice. The roles of advisor, supervisor, educator and responsible for the moral formation of 

the residents were identified in the preceptor and it was also defined as his function to stimulate student 

autonomy. There was a heterogeneity in the conceptions of being a preceptor. It was observed that the 

participants do not know any documents that approaches the residency program; they report lack of training 

to practice the preceptorship; they point out difficulties in describing the pedagogical methodology used; 

they use the traditional pedagogical methodology and are dissatisfied with the evaluation method used. 

They  point  out  as  difficulties  the  absence  of  planning  in  the  program,  the  lack  of  contact  with  the 

coordinators and also present as problems faced the lack of materials and of a field of action. Therefore, as 

potentialities of the program the preceptors mention the contribution of the preceptorship to the residents’ 

learning  process,  the  good  formation  of  the  interdisciplinary  action  provided  by  the  program  and  the 

contribution the residents bring to the preceptors. Conclusion: In face of the weaknesses identified, the 

importance of a better planning of the educational aspects of the residency program is emphasized, so that 

the  preceptors  involved  in  these  activities  may  be  aware  of  the  objectives  and  of  the  pedagogical 

methodologies  defined  in  the  program.  Facing  the  verified  lack  of  pedagogical  training  of  these 

professionals, it is expected that this study may contribute to the awareness of the need for the training of 

preceptors. Thus, this study proposes the creation of a permanent educational program in which, based on 

the experiences of these professionals, work themes that address the real difficulties faced by preceptors are 

debated. Many researches have been carried out with medical preceptors and this study demonstrates how 
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much the preceptors of other health areas have to contribute on this subject; thus, it was observed the need 

for new researches on the preceptorship of nonmedical professionals. 
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RESUMO: Introdução: A avaliação é um dos temas mais complexos no processo ensinoaprendizagem porque 

é preciso desfazer impressões negativas de que o processo avaliativo resume-se a um exame ou testes para 

mensurar o estudante em sua vida acadêmica. A avaliação, no processo ensinoaprendizagem, apresenta-se 

diretamente relacionada aos objetivos educacionais que deverão ser alcançados pelos estudantes. Objetivo: 

analisar a percepção de docentes e estudantes sobre o processo avaliativo do estágio supervisionado de um 

curso de graduação em Fonoaudiologia. Método: tratase de uma pesquisa com abordagem qualitativa. A 

coleta foi realizada através das entrevistas semiestruturadas de dois grupos focais: o de docentes, composto 

por oito participantes em diferentes áreas de atuação, com experiência superior a dois anos na docência de 

estágio e o outro, composto por 10 estudantes, selecionados por conveniência, e que estavam vivenciando 

os cenários de prática do último ano do curso de Fonoaudiologia. Esta pesquisa atendeu aos princípios da 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro  Universitário  de  João  Pessoa-UNIPÊ  CAAE  Nº  58543816.5.0000.5176.  Os  dados  foram  transcritos, 

analisados e interpretados sob a análise de conteúdo de Bardin e a luz da literatura. Resultados: das falas 

dos estudantes e docentes emergiram as seguintes categorias: função do processo avaliativo, aplicação do 

processo avaliativo/experiência docente do processo avaliativo e instrumentos avaliativos de estágio do 

curso de Fonoaudiologia. Conclusão: Estudantes e docentes discordaram em relação ao instrumento de 

“autoavaliação”  quanto  à  importância,  funcionalidade  e  a  fidedignidade  dos  mesmos.  Em  relação  as 

potencialidades os dois grupos concordaram com a inserção do Mini-cex para nortear a avaliação de estágio. 

Os estudantes colocaram como fragilidade a ausência de parâmetros em relação às notas e devolutivas dos 

docentes durante o estágio; e os docentes, acharam frágil a validade de instrumentos avaliativos como o 

Feedback 360º. Dessa forma, esta pesquisa foi um ponto de partida no direcionamento de um processo 

avaliativo  de  estágio  mais  satisfatório  aos  envolvidos  neste  cenário,  baseado  nas  competências  que  o 

estudante deve obter ao final do curso de Fonoaudiologia. 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação;estágio;docentes;estudantes 

ABSTRACT: Introduction: The assessment is one of the most complex issues in the teaching-learning process 

because it is necessary to undo negative impressions that the evaluation process is comprised only of an 

examination or tests to evaluate the student in his academic life. It is known that the evaluation in the 

teaching-learning process is directly related to the educational objectives to be achieved by the students. 

Objective: To analyze the perception of teachers and students about the evaluative process of the supervised 

internship  of  an  undergraduate  course  in  Speech  therapy  and  Audiology.  Methods:  It  is  a  descriptive, 

exploratory, cross-sectional research with a qualitative approach. The data collect was carried out through 

two  focus  groups:  one  of  teachers  composed  of  eight  participants  in  different  areas  of  practice,  with 

experience of more than two years in the internship teaching. The other group was composed of 10 students, 

selected by convenience, who were experiencing the practice scenarios of the last year of the Speech therapy 

and Audiology course. This study complied with the principles of Resolution 466/2012 of the National Health 
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Council and was approved by the Research Ethics Committee of the University Center of João Pessoa-UNIPÊ. 

The data were transcribed and interpreted under the Bardin content analysis. Results: The following 

categories were highlighted from the students statements: function of the evaluation process, application of 

the evaluation process and evaluation instruments for internships at Speech therapy and Audiology course. 

From the teachers’ speeches, the following categories emerged: function of the evaluation process, teaching 

experience of the evaluation process, and evaluation instruments for internships. Conclusion: Students and 

teachers disagreed regarding instruments of "self-assessment" as for their importance, functionality and 

reliability. The students put as a flaw the absence of parameters in relation to the grades and feedbacks of 

the teachers during the internship, while the teachers found the validity of evaluation instruments such as 

the Feedback 360° fragile. Hence, this study was a starting point in the direction of an evaluation process of 

more satisfactory internship programs to those involved in this scenario, based on the skills that the student 

must obtain at the end of the Speech therapy and Audiology course. 
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PERFIL MOTIVACIONAL DE ESTUDANTES DO CURSO DE FISIOTERAPIA QUE UTILIZAM DIFERENTES 

METODOLOGIAS DE ENSINO 
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RESUMO: Introdução: Motivação é entendida como o conjunto de fatores psicológicos, de ordem fisiológica, 

intelectual ou afetiva, os quais, agindo em conjunto, determinam a atividade e a conduta do indivíduo. A 

motivação  representa  um  grande  desafio  e  se  reflete  diretamente  na  eficácia  do  processo  de  ensino  e 

aprendizagem. São os comportamentos motivados, que impulsionam os estudantes a se envolverem com as 

atividades  acadêmicas,  proporcionando  a  busca  e  a  aquisição  de  novos  conhecimentos.  Porém,  a 

desmotivação proporciona diversos fatores negativos, tanto para o estudante, como para o docente. Além 

de causar inúmeros prejuízos para a aprendizagem, sendo a evasão escolar um dos maiores danos. As 

teorias educacionais apontam que quanto maior a motivação maior são as chances de aprendizagem dos 

estudantes.  Dentre  as  diversas  teorias  motivacionais,  com  o  amadurecimento  teórico  e  mediante 

observação, surgiu a Teoria da Autodeterminação (Self-Determination Theory - SDT), que busca entender os 

componentes  da  motivação  intrínseca  e  da  motivação  extrínseca  e  os  fatores  que  resultam  com  sua 

promoção. Objetivo: Analisar o perfil motivacional dos estudantes de fisioterapia de Instituições de Ensino 

Superior que utilizam diferentes metodologias de ensino. Método: Foi realizado um estudo descritivo, tipo 

corte transversal, sua coleta de dados foi realizada de outubro de 2016 ao mês de abril de 2017. A população 

do estudo foi composta por estudantes do primeiro, quinto e décimo período do curso de fisioterapia de 

duas Instituições de Ensino Superior do interior de Pernambuco que utilizam diferentes metodologias de 

ensino (tradicional e mista). O instrumento utilizado para a avaliação da motivação dos estudantes foi a 

Escala de Avaliação de Motivação Acadêmica (EMA). Aspectos éticos: A pesquisa seguiu todos os requisitos 

preconizados pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, seguindo a resolução 466/12 

e sendo aprovada pelo CEP, vide número CAAE: 58855316.3.0000.5569 e número do parecer: 082487/2016. 

Resultados: Participaram deste estudo 133 estudantes, com média de idade de 21.63 anos, em sua maioria 

do sexo feminino (82,71%), solteiros (84,21%), utilizando metodologia mista (55,64%), cursando o quinto 

período  (64.66%),  estudando  em  tempo  integral  (39,10%),  trabalhando  apenas  um  turno  (65,41%)  e 

residindo na cidade que estudam (60,31%). Dentre os tipos de motivação dos estudantes que apresentaram 

significância estão à desmotivação, a motivação extrínseca por regulação externa e a motivação extrínseca 
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por regulação integrada. Não foram encontradas diferenças pontuais entre os tipos de motivação e os 

períodos que os estudantes estavam cursando. Conclusões: Sugere-se que sejam realizados estudos do tipo 

coorte, o qual poderá evidenciar o comportamento da motivação do estudante de fisioterapia ao longo do 

percurso formativo. Acredita-se que a presente pesquisa representou importantes contribuições referente ao 

perfil motivacional dos estudantes de fisioterapia para com a compreensão na educação, no processo de 

ensino-aprendizagem, os docentes e as instituições de ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem;Educação;Fisioterapia;Motivação. 

ABSTRACT: Introduction: Motivation is understood as the set of psychological, physiological, intellectual or 

affective factors, which, acting together, determine the activity and conduct of the individual. Motivation 

represents  a  great  challenge  and  is  directly  reflected  in  the  effectiveness  of  the  teaching  and  learning 

process. Motivated behaviors motivate students to become involved in academic activities, providing the 

pursuit and acquisition of new knowledge. However, demotivation provides several negative factors, both for 

the student and for the teacher. In addition to causing numerous damages to learning, school dropout is one 

of the greatest damages. Educational theories indicate that the greater the motivation, the greater the 

students' chances of learning. Among the several motivational theories, with theoretical maturation and 

through observation, Self-Determination Theory (SDT) emerged, which seeks to understand the components 

of intrinsic motivation and extrinsic motivation and the factors that result in its promotion. Objective: To 

analyze  the  motivational  profile  of  physiotherapy  students  from  Higher  Education  Institutions  that  use 

different teaching methodologies and the factors related to their motivation. Methods: A cross-sectional, 

descriptive study was carried out and its data collection was carried out from October 2016 to April 2017. The 

study population was composed of students of the first, fifth and tenth years of the physiotherapy course of 

two higher education institutions in the interior of Pernambuco, using different teaching methodologies 

(traditional and mixed). The instrument used to evaluate students' motivation was the Academic Motivation 

Assessment  Scale  (EMA).  Ethical  aspects:  The  research  followed  all  the  requirements  advocated  by  the 

National Commission of Ethics and Research with Human Beings, following resolution 466/12 and being 

approved by CEP, see number CAAE: 58855316.3.0000.5569 and opinion number: 082487/2016. Results: A 

total of 133 students, with a mean age of 21.63 years, mostly female (82.71%), unmarried (84.21%), using 

mixed methodology (55.64%), enrolled in the fifth period ( 64.66%), studying full time (39.10%), working only 

one shift (65.41%) and living in the city they study (60.31%). Among the types of motivation of the students 

that presented significance are the demotivation, the extrinsic motivation by external regulation and the 

extrinsic  motivation  by  integrated  regulation.  No  specific  differences  were  found  between  the  types  of 

motivation  and  the  periods  students  were  taking.  Conclusions:  It  is  suggested  that  cohort  studies  be 

performed, which may show the motivation behavior of the physical therapy student along the training 

course.  It  is  believed  that  the  present  research  represented  important  contributions  regarding  the 

motivational profile of physical therapy students for understanding in education, in the teaching-learning 

process, teachers and educational institutions. 
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RESUMO: Introdução: As instituições de ensino superior têm empreendido esforços para inovar os métodos e 
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técnicas didático-pedagógicas, as tecnologias facilitadoras do processo ensino-aprendizagem e estímulo ao 

desenvolvimento de pesquisas colaborativas. A Web é não só uma tecnologia ou uma plataforma para a 

transmissão e acesso à informação, mas, sobretudo, é uma interface para as interações e a construção 

colaborativa das aprendizagens. A Web 3.0 converge para os conceitos de Web Semântica, crowdsourcing ou 

produção colaborativa mediada pela Web, plataformas de redes sociais mais sofisticada, tecnologias de 

mobilidade e Cloud Computing. Objetivo: Analisar quais as ferramentas da web 3.0 são utilizadas pelos 

docentes da graduação na área de saúde. Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva de corte transversal, 

realizada entre 2016 e 2017 em um centro universitário da cidade de Caruaru-PE. A amostra foi composta por 

docentes da área de saúde, selecionados através de uma triagem após aplicação de duas ferramentas 

elaboradas pelos pesquisadores, para identificar as cinco ferramentas virtuais mais utilizadas em suas 

práticas docentes. O estudo seguiu com uma revisão da literatura buscando identificar estratégias de ensino- 

aprendizagem utilizadas em pesquisas prévias. Este estudo foi elaborado seguindo as normas e diretrizes 

propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovada do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade Pernambucana de Saúde através do parecer número 1.615.947 

(CEP-FPS). Resultados: Integraram a pesquisa 20 docentes da área de saúde com idade média de 36,37 

(±8,27) anos, que exercia a docência na área de saúde em média a 5,45 (±2,85) anos. As cinco ferramentas 

mais utilizadas pelos docentes foram o Google, Youtube, Facebook, Socrative e WhatsApp, respectivamente. 

As estratégias de ensino mais encontradas foram: elaboração de documentos, apresentações e planilhas; 

armazenamento em computação na nuvem; compartilhamento de dados, de localização e de mídias em 

redes sociais; formação de grupos de estudos on-line; criação e uso de videoclipes; uso de Student Response 

Systems (SRS) antes, durante e após o estudo de determinados assuntos. Um guia prático de estratégias de 

ensino-aprendizagem através da web foi criado e apresentado em forma de website. Conclusões: Apesar das 

evidências demonstrarem fortes benefícios, o uso de recursos da web ainda é bastante tímido entre os 

docentes mais experientes e tradicionalistas da área de saúde, este fato culmina na subutilização das 

ferramentas. 

PALAVRAS-CHAVE: Uso da Tecnologia na Educação;Métodos de Ensino;Aprendizagem Cooperativa 

ABSTRACT:  Introduction:  Higher  education  institutions  have  undertaken  efforts  to  innovate  didactic- 

pedagogical  methods  and  techniques,  technologies  that  facilitate  the  teaching-learning  process  and 

stimulate the development of collaborative research. The Web is not only a technology or a platform for 

transmission and access to information, but, above all, it is an interface for interactions and the collaborative 

construction of learning. Web 3.0 converges to the concepts of Web Semantics, crowdsourcing or Web- 

mediated collaborative production, more sophisticated social networking platforms, mobility technologies 

and  Cloud  Computing.  Objective:  To  analyze  which  web  3.0  tools  are  used  by  undergraduate  health 

professionals. Method: This is a cross-sectional descriptive study, carried out between 2016 and 2017 in a 

university center in the city of Caruaru-PE. The sample consisted of teachers from the health area, selected 

through a screening after applying two tools developed by the researchers, to identify the five virtual tools 

most used in their teaching practices. The study followed a literature review to identify teaching-learning 

strategies used in previous research. This study was developed following the norms and guidelines proposed 

by Resolution 466/12 of the Conselho Nacional de Saúde and was approved by the Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos of the Faculdade Pernambucana de Saúde through opinion number 1,615,947 

(CEP-FPS). RESULTS: Twenty teachers from the health area with a mean age of 36.37 (± 8.27) years, who 

practiced teaching in the health area, averaged 5.45 (± 2.85) years. The five tools most used by teachers were 

Google, Youtube, Facebook, Socrative and WhatsApp, respectively. The most found teaching strategies were: 

preparation of documents, presentations and worksheets; Storage in cloud computing; Sharing of data, 

location and media in social networks; Formation of online study groups; Creation and use of video clips; Use 

of Student Response Systems (SRS) before, during and after studying certain subjects. A practical guide to 

teaching-learning  strategies  through  the  web  was  created  and  presented  in  the  form  of  a  website. 

Conclusions: Although the evidence shows strong benefits, the use of web resources is still very timid among 

the more experienced and traditional teachers of the health area, this fact culminates in the underutilization 

of the tools 

KEYWORDS: Technology Uses in Education;Teaching Methods;Cooperative Learning 

Volume: 1 PÁGINAS: 77 Idioma: PORTUGUES 

Biblioteca DEPOSITADA: Biblioteca da Faculdade Pernambucana de Saúde 

Área de Concentração: EDUCAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE 

Linha de PESQUISA: ESTRATÉGIAS, AMBIENTES E PRODUTOS EDUCACIONAIS INOVADORES 

Projeto de PESQUISA: Não informado 

 

 



https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/conferencia/formRelatorio.jsf 24/28  

  

Orientador: JULIANA MONTEIRO COSTA 

O orientador principal COMPÔS a banca do DISCENTE? Sim 

BANCA EXAMINADORA  

Nome Categoria 

JOSE ANCHIETA DE BRITO PARTICIPANTE EXTERNO 

LEOPOLDO NELSON FERNANDES BARBOSA DOCENTE 

FINANCIADORES  

Não existem financiadores associados ao trabalho de conclusão. 

PROPOSTA DE UM CURSO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DO EXAME 

CLÍNICO OBJETIVO ESTRUTURADO (OSCE) EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

Autor: DANIEL RICARDO DOS SANTOS CRUZ 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 30/06/2017 

RESUMO: Introdução: o ensino dos profissionais de saúde adquiriu novas perspectivas, o que emerge a 

necessidade de um currículo baseado em competências: conhecimentos, habilidades e atitudes. O processo 

de avaliação do estudante deve ser visto como parte fundamental desse currículo; entretanto, avaliar as 

competências de habilidades e atitudinais ultrapassa o escopo dos métodos tradicionais de avaliar. Nesse 

sentido, o Exame Clínico Objetivo Estruturado (OSCE) é um método de avaliação prática que, através da 

realização sequencial de estações clínicas, com objetivos previamente definidos e expostos no início da 

estação, as quais se utilizam de pacientes padronizados, permite avaliar tais competências. Contudo, a 

complexidade inerente à organização do exame continua sendo descrita como um dos maiores obstáculos a 

sua implementação nas Instituições de Ensino Superior. Objetivo: desenvolver a proposta de um curso, na 

modalidade  de  Educação  a  Distância,  para  orientar  o  desenvolvimento  e  implementação  do  OSCE  em 

Instituições  de  Ensino  Superior.  Métodos:  o  currículo  do  curso  foi  desenvolvido  segundo  o  modelo  de 

Desenho Instrucional de Morrison, Ross e Kemp. A validação do curso se deu através de Grupo de Consenso. 

O  projeto  foi  submetido  ao  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  da  Faculdade  Pernambucana  de  Saúde  e  foi 

aprovado segundo o número do parecer 1583139. Resultados: as metas e os objetivos de aprendizagem do 

curso  foram  definidos  com  base  nos  principais  elementos  relacionados  a  implementação  do  OSCE, 

identificados a partir de uma revisão da literatura. O curso é autoinstrucional, sendo estruturado em 3 

módulos, contendo uma avaliação somativa e formativa ao final de cada um deles. Após desenvolvido, o 

plano de conteúdos do curso foi submetido a validação por especialistas em educação e OSCE. Conclusões: 

foi  desenvolvido  a  proposta  de  um  curso  na  modalidade  Educação  a  Distância  utilizando  o  Desenho 

Instrucional de Morrison, Ross e Kemp sobre como implementar o OSCE em Instituições de Ensino Superior, 

com  a  finalidade  de,  através  de  um  processo  sistemático,  auxiliar  na  difícil  tarefa  de  desenvolver  e 

implementar o OSCE institucional, enriquecendo assim o currículo dos futuros profissionais de saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação educacional;Educação a Distância;Educação Baseada em 

Competências;Educação Médica. 

ABSTRACT: Introduction: the teaching of professionals in Health Sciences has acquired new perspectives, 

which emerge the need for a competency-based curriculum: knowledge, skills and attitudes. The student’s 

evaluation  process  should  be  understood  as  a  fundamental  part  of  this  curriculum;  however,  access 

attitudinal skills goes beyond the scope of traditional methods to evaluate. In this sense, the Objective 

Structured Clinical Examination (OSCE) is a method of practical evaluation that, through the sequential 

realization of clinical stations, with previously defined objectives and exposed at the beginning of the station, 

in  which  standardized  patients  are  used,  allows  access  to  such  competences.  However,  the  inherent 

complexity of the exam continues to be described as one of the major obstacles to its implementation in 

Higher Education Institutions. Objective: To develop a proposal of course in Distance Educacion, how to 

implement  the  OSCE  in  Higher  Education  Institutions.  Methods:  the  course  curriculum  was  developed 

according to the Morrison, Ross e Kemp Instructional Design model. Validation of the course took place 

through a Consensus Group. Results: the goals and learning objectives of the course were defined based on 

the main elements related to OSCE implementation, identified from review of the literature. The course is 

selfinstructional, structured in 3 modules, containing a summative and formative evaluation at the end of 

each one. Once developed, the course syllabus has been subjected to validation by experts in education and 

OSCE. Conclusions: a proposal of course in the Distance Education was developed using the Morrison, Ross e 

Kemp Instructional Design on how to implement the OSCE in Higher Education Institutions with the aim of 

systematically helping the difficult task of developing and implement the institutional OSCE, thus enriching 

the curriculum of future professionals in Health Sciences. 

KEYWORDS: Educational Measurement;Education, Distance;Competency-Based Education;Education, Medical 
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VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO PARA INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS POR OBSERVAÇÃO 

DIRETA DE DISCENTES DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA 

Autor: MARIA EDVANY DE MELO PEREIRA 
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RESUMO: CENÁRIO: Avaliação é um processo que tem como finalidade dar suporte para o aprendizado. 

Desempenha  um  papel  fundamental  para  ajudar  o  discente  a  identificar,  responder  e  alterar  o 

comportamento em relação à aprendizagem e motivá-los, conscientizando sobre a importância do que estão 

aprendendo. Para as atividades desenvolvidas nos cenários de práticas, várias competências precisam ser 

avaliadas em diversos níveis de complexidade, sendo necessários diferentes instrumentos. Considerando a 

avaliação das competências clínicas, Miller concebeu um modelo conceitual hierárquico de quatro níveis, 

representado por uma pirâmide, em que no topo da pirâmide encontra-se o “fazer”, e refere-se à prática em 

situações clínicas reais. Um dos instrumentos mais utilizados neste contexto é o Mini Clinical Evaluation 

Exercise (Mini-CEX). Suas principais características são: a observação direta de encontros reais de pacientes, 

o uso fácil e imediato na prática diária e o fato de adaptar-se a uma ampla gama de situações clínicas, o 

julgamento  clínico  e  o  feedback  para  o  discente  logo  após  o  encontro.  Desta  forma,  percebe-se  a 

importância  de  se  ter  um  instrumento  por  observação  direta,  fazendo  parte  da  avaliação  discente  e 

cumprindo uma finalidade formativa no processo de aprendizagem, pois, quando utilizado corretamente, 

pode  ser  uma  ferramenta  útil  na  sua  formação,  principalmente  para  os  discentes  da  área  de  saúde. 

OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo realizar a validação de conteúdo para um instrumento de 

avaliação de competência por observação direta de discentes nos cenários de prática real na graduação em 

Fonoaudiologia. MÉTODOS: A primeira etapa do estudo correspondeu à revisão da literatura para definição 

das  competências  a  serem  submetidas  a  julgamento  da  relevância  por  docentes  e  discentes  de 

Fonoaudiologia organizadas em questionário com escala de Likert de 5 pontos. O critério de consenso 

utilizado foi o Ranking médio ≥ a 4,5. A segunda etapa correspondeu à aplicação do questionário, utilizando 

a técnica Delphi com duas rodadas. Foram listadas 55 competências na primeira rodada, das quais oito não 

obtiveram consenso e foram sugeridas mais 12 competências. Na segunda rodada cinco competências não 

obtiveram  consenso.  RESULTADOS:  Como  resultado  foram  obtidas  63  competências  organizadas  em  5 

dimensões:  acolhimento,  comunicação,  anamnese,  avaliação  e  habilidades  para  procedimentos  para 

compor um instrumento para a avaliação de desempenho de discentes de Fonoaudiologia nos cenários de 

prática  real.  CONCLUSÃO:  O  conteúdo  do  instrumento  proposto  neste  estudo  mostrou-se  adequado  na 

avaliação de desempenho de discentes de Fonoaudiologia nos cenários de prática. Foi elaborado com base 

nos domínios de um instrumento por observação direta do trabalho/desempenho, podendo ser indicado, 

prioritariamente, para compor a avaliação formativa de discentes do curso de Fonoaudiologia nos cenários 

de prática real. 

PALAVRAS-CHAVE: Competência clínica;Fonoaudiologia;Feedback formativo;Avaliação discente 

ABSTRACT: SCENARIO: Assessment has the finality of supporting the learning process. It plays a fundamental 

role in helping the student to identify, respond, change learning behavior and motivate students by raising 

awareness of the importance of the subject of learning. Regarding the activities developed in the practice 

scenario, many competences need to be evaluated with diverse complexity levels, while different tools are 

needed. With respect to the evaluation of clinical competences, Miller conceived a hierarchical conceptual 

model with four levels represented by a pyramid, in which the top is described as the concept of “does”, 

related to the practice inside real clinical situations. One of the most employed tools in this matter is the Mini 
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Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX). Its main characteristics are the direct observation of real patient 

consultations, the easy and immediate use at the daily practice, the adaptation to a wide range of clinical 

situations, the clinical judgment and the instant feedback to the student right after the encounter. Hence, the 

importance of having an instrument by direct observation is perceived, as a part of the student assessment 

and fulfilling a formative purpose in the learning process, because, when used correctly, it can be a useful 

formative evaluation tool, mainly for the students in the health area. OBJECTIVE: To validate the content for 

an instrument to assess competences through direct observation in undergraduation course of speech and 

audiology. METHODS: The first stage of the content validation process consisted of the literature and 

document review to identify the competences to be assessed. The relevance of those competences was 

evaluated through structured questionnaires that were filled in by stakeholders involved in the assessment 

process. The competences were organized in a form with Likert scale of 5 points and the consensus criterion 

was an average ranking ≥ 4,5. The second stage represented the form application by employing the Delphi 

technique with two rounds. On the first round 55 competences were listed, eight of which did not reach 

consensus and then more 12 competences were suggested. After performing second round, five 

competences did not reach the consensus criterion. RESULTS: As a result, 63 competences were obtained 

and then organized in 5 domains: approachability, communication, anamnesis, evaluation and procedure 

skills. These five will compose a tool for the performance evaluation of the students of Speech and audiology 

at real practice scenarios. CONCLUSION: The content of the tool proposed in this study was adequate in the 

performance evaluation of students of Speech and audiology on practice scenarios. It was elaborated based 

on domains of an instrument by direct observation of work/performance, being able to be indicated 

primarily for the formative evaluation of students of the Speech and audiology course at real practice 

scenarios. 
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RESUMO:  Cenário:  O  mercado  de  trabalho  mantém  uma  estreita  relação  com  o  desenvolvimento  das 

competências profissionais e pode influenciar na relação ensino-aprendizagem e no perfil do egresso de 

Fisioterapia. Esse desenvolvimento, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais de Fisioterapia, devem ser 

realizado pelos estudantes ao longo da graduação. Em cenários de prática, a capacidade do estudante de 

mobilizar estas competências permite que eles desenvolvam um estilo próprio de aprendizagem no intuito 

de solucionar com pertinência e eficácia diversas situações. A meta quando se avalia por competência 

profissional não se restringe ao resultado do desempenho do estudante, mas em proporcionar ao discente a 

aquisição das habilidades e atitudes necessárias ao exercício profissional. Objetivo: Validar um instrumento 

para  avaliação  das  competências  do  estudante  de  fisioterapia  nos  cenários  de  prática  do  estágio 

supervisionado a partir do que as DCN para este curso preconizam. Método: Trata-se de um estudo realizado 

de março de 2016 a janeiro de 2017, no qual foi elaborado um instrumento para avaliar as competências do 

estudante de fisioterapia em cenários de prática baseado nas diretrizes curriculares nacionais seguido da 

validação de conteúdo e semântica de acordo com Pasquali. A validação de conteúdo foi efetivada por 10 

fisioterapeutas docentes e a semântica por 10 preceptores de estágio e 10 estudantes do 8º período de um 

curso de fisioterapia no Recife. Posteriormente, realizou-se um pré-teste com 20 preceptores e 12 estudantes 
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do 7º período do curso de fisioterapia e uma entrevista com 07 destes preceptores. A construção dos dados 

nas validações de conteúdo e semântica ocorreu através do preenchimento individual, por docentes, 

preceptores e estudantes, de um questionário de avaliação elaborado e anexado ao instrumento. As 

entrevistas que sucederam ao pré-teste foram gravadas em áudio e posteriormente analisadas. Resultados: 

Na validação de conteúdo, foram sugeridas diminuições no tamanho dos itens e na quantidade de variáveis 

avaliativas em cada um deles. Tais modificações resultaram em um novo instrumento, que foi reavaliado 

pelos docentes e obteve concordância de 90%. Em seguida, o instrumento foi submetido à validação 

semântica pelos preceptores e obteve-se concordância mínima de 90% para todos os itens. Depois houve a 

validação semântica realizada pelos estudantes. Nesta etapa não foram dadas sugestões nem comentários. 

A seguir, realizou-se o pré-teste do instrumento com preceptores e estudantes do 7º período, havendo boa 

aceitabilidade do instrumento nos cenários de prática do estágio supervisionado. Conclusão: O instrumento 

criado é válido para avaliação das competências do estudante de fisioterapia nos cenários de prática do 

estágio supervisando, entretanto sugere-se uma capacitação para que seja utilizado adequadamente no 

processo avaliativo e mais vivências de aplicação do instrumento, inclusive para que sua estrutura possa ser 

revalidada. 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação;Competências;Estudante de graduação;Fisioterapia;Validação. 

ABSTRACT: Scenario:: The labor market has a close relationship with the development of professional skills 

and can influence the teaching-learning relationship and physiotherapy egress profile. This development, 

according  to  the  National  Curriculum  Guidelines  for  Physiotherapy,  must  be  carried  out  by  students 

throughout the course. In practice scenarios, the student's ability to mobilize these skills allows them to 

develop their own learning style in order to solve situations with pertinence and effectiveness. The goal when 

evaluated by professional competence is not restricted to the result of the student's performance, but in 

providing the student with the acquisition of the skills and attitudes necessary for professional practice. 

Objective: To validate an instrument to evaluate the physiotherapy student's competencies in supervised 

internship scenarios based on what the DCN for this course advocates. Method: This is an study, conducted 

from March 2016 to January 2017, in which an instrument was developed to evaluate the skills of physical 

therapy students in practice scenarios based on national curricular guidelines followed by validation Of 

content  and  semantics  according  to  Pasquali.  Content  validation  was  carried  out  by  10  teaching 

physiotherapists and the semantics by 10 trainee preceptors and 10 students from the 8th period of a 

physical therapy course in Recife. Subsequently, a pretest was performed with 20 preceptors and 12 students 

from  the  7th  period  of  the  physiotherapy  course  and  an  interview  with  07  of  these  preceptors.  The 

construction of data in content and semantic validations occurred through the individual filling, by teachers, 

preceptors and students, of an evaluation questionnaire elaborated and attached to the instrument. The 

interviews that followed the pre-test were recorded in audio and analyzed later. Results: In the validation of 

content, it was suggested decreases in the size of the items and in the quantity of evaluative variables in each 

of them. These changes resulted in a new instrument, which was re-evaluated by the teachers and obtained a 

90%  agreement.  The  instrument  was  then  submitted  to  semantic  validation  by  the  preceptors  and  a 

minimum agreement of 90% was obtained for all items. Then there was the semantic validation performed 

by the students. At this stage no suggestions or comments were given. Next, the instrument was pre-tested 

with preceptors and students from the 7th period, with good acceptability of the instrument in the scenarios 

of  practice  of  the  supervised  stage.  Conclusion:  The  instrument  created  is  valid  for  evaluating  the 

physiotherapy student's competencies in the supervising training practice scenarios. However, training is 

suggested to be used adequately in the evaluation process and more experiences in the application of the 

instrument, including for its structure Can be revalidated. 
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