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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo avaliar a implantação do novo Projeto Pedagógico do Curso de 
Graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Montes Claros - Minas Gerais, ocorrida em 
2009. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e de campo, realizada no segundo semestre de 
2010, com docentes e discentes dos períodos em que esse projeto foi implantado. Os dados foram 
coletados por meio da aplicação de um questionário adaptado. Os resultados mostram que, em 
algumas variáveis, como conteúdo e alcance dos objetivos, a avaliação de docentes e discentes são 
semelhantes. Porém, há respostas divergentes relacionadas às atividades de ensino, avaliação do 
desempenho docente, características pessoais do estudante, qualidade do material utilizado e avaliação 
da estrutura acadêmica, permitindo inferir que estes sujeitos formam seus próprios conceitos de 
maneira distinta e, possuem perceções diferentes da realidade, tornando-se importante reconhecer 
essas diferenças para se preparar estrategicamente a fim de lidar com este desafio, que favorecerá a 
criação de novas possibilidades de ensinar e aprender em Enfermagem. 
Palavras-chave: ensino superior, enfermagem, avaliação 
 
 
 

ABSTRACT 
This study aimed to evaluate the introduction of the new pedagogical project of the undergraduate 
course of Nursing at the State University of Montes Claros - Minas Gerais, which took place in 2009. It 
is a quantitative, descriptive and field research, held in the second semester of 2010, with professors 
and students of the periods in which the project was introduced. Data were collected through the 
application of an adapted questionnaire. The results show that, for some variables, such as content and 
achievement of objetives, professors' and students' evaluation is similar. However, there are differing 
responses related to teaching activities, evaluation of the professors' performance, students' personal 
characteristics, quality of the material used, and evaluation of the academic structure, allowing to infer 
that these subjects form their own concepts in different manners and have different perceptions of 
reality, making it important to recognize these differences in order to be strategically prepared to deal 
with this challenge, which will favor the creation of new possibilities for teaching and learning in 
Nursing. 
Keywords: higher education, nursing, evaluation 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs) têm como arcabouço teórico o Sistema 
Único de Saúde (SUS), a ética, a cidadania, o 
senso de responsabilidade social, a Epidemio-
logia, o Processo Saúde/Doença/Cuidado e 
promotor da Saúde Humana Integral e apre-
sentam um conjunto de indicações que devem 
direcionar o processo educacional do ensino 
superior, orientando o planejamento acadê-
mico de cursos de graduação (Conselho Nacio-
nal de Educação - Brasil, 2001; Nóbrega-The-
rrien, Guerreiro, Moreira, & Almeida, 2010; 
Nosow & Puschel, 2009). 

Na Enfermagem, as diretrizes orientam 
mudanças na formação do enfermeiro, exigindo 
uma educação mais generalista, humanista, 
crítica e reflexiva, pautada em princípios éticos, 
objetivando formar profissionais capacitados, 
críticos e competentes para atuar com senso de 
responsabilidade social (Conselho Nacional de 
Educação – Brasil, 2001).  

Nesse sentido, novas formas de prática de 
ensino, que estimulem o desenvolvimento do 
espírito científico e do pensamento reflexivo 
são essenciais para atender às exigências 
contemporâneas da educação em Enfermagem. 
Essa orientação visa propiciar ensino de 
melhor qualidade, atendendo às necessidades 
de discentes e docentes, considerando que o 
desafio contemporâneo do sistema educacional 
é formar cidadãos competentes na aplicação 
prática dos saberes, não sendo mais possível 
formar profissionais apenas com conteúdos 
conceituais, procedimentais, normativos, siste-
máticos, voltados à racionalidade técnica tão 
contestada na atualidade. Tal fato tem deman-
dado mudanças nos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos (PPC) e na prática docente, de modo a 
propiciar melhores condições de formação e de 
inserção no mercado de trabalho (Nosow & 
Puschel, 2009; Nóbrega-Therrien et al., 2010). 

Muitos cursos têm promovido mudanças 
curriculares e se deparam com diversos desa-
fios e dificuldades relacionadas à articulação 
teoria e prática; diversificação dos cenários de 
aprendizagem; integração entre ensino, 
pesquisa e extensão; metodologias ativas para 

o processo ensino-aprendizagem; práticas 
interdisciplinares e extramuros; novas formas 
de avaliação; educação orientada para proble-
mas relevantes da sociedade; flexibilidade; 
rigor científico e, principalmente, rompimento 
das dificuldades e resistências individuais de 
professores e estudantes. Não basta elaborar 
ou reformar Projetos Pedagógicos, é necessário 
executá-los com aderência às Diretrizes Curri-
culares e avaliá-los em busca de aprimora-
mento (Bobrof, Gordan, & Garanhani, 2009; 
Nosow & Puschel, 2009). 

Nesse processo contínuo de desconstrução 
e reconstrução, que deve envolver ações docen-
tes e discentes, a avaliação educacional torna-
se um instrumento imprescindível para o mo-
nitoramento e implementação das novas dire-
trizes do ensino superior. Deve constituir-se 
como prática reflexiva do processo ensino-
aprendizagem, com a finalidade de diagnosticar 
pontos críticos do programa de ensino para 
oportunizar as correções necessárias na pro-
posta educativa e subsidiar as decisões diri-
gidas à melhoria da formação profissional 
(Cavalcanti Neto & Aquino, 2009; Meira & 
Kurcgant, 2009) e o estabelecimento de 
padrões de qualidade a serem atingidos, desen-
cadeando, também, processos de mudança no 
interior das próprias Instituições de Ensino 
Superior (Weber, 2010). Esse processo tem 
que abranger uma perspetiva formativa e 
emancipatória, estabelecendo compromissos 
sociais articulados, em termos de melhoria do 
ensino, pesquisa e extensão (Dias, Horiguela, 
& Marchelli, 2006). Ademais, possibilita a 
transparência das realizações institucionais 
tanto para a comunidade acadêmica como para 
a sociedade (Meira & Kurcgant, 2009). 

Em 1996, a Universidade Estadual de Mon-
tes Claros (Unimontes), situada em Montes 
Claros – Estado de Minas Gerais, enquanto 
instituição comprometida com a construção do 
Sistema Único de Saúde implantou o Curso de 
Graduação em Enfermagem, que buscava a for-
mação de profissionais com novas compe-
tências, novos compromissos ético-profissio-
nais e novas posturas como cidadãos. 
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Embora pautado nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Cursos de Graduação em Enfer-
magem, o Curso de Enfermagem da Unimon-
tes, nestes 15 anos de implantação, apresentou 
frequentes insatisfações, colocadas pelos 
docentes e discentes, relativas às distorções da 
fragmentação curricular; da dicotomia teoria e 
prática; curativo/preventivo; individual/coleti-
vo; ciclo básico/ciclo profissionalizante; ações 
pedagógicas do ensino centrado nos professo-
res; transmissão de conteúdos; avaliação soma-
tiva, com enfoque na área cognitiva; formação 
predominante na área de assistência hospitalar, 
entre tantas outras... 

Enfim, percebeu-se um distanciamento en-
tre o que se fala e o que se faz! Freire (1979) 
afirma ser fundamental diminuir a distância 
entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira 
que, num dado momento, a tua fala seja a tua 
prática. 

Enfim, o momento de mudança no Projeto 
Pedagógico do Curso de Enfermagem havia 
chegado para se adaptar ao presente contexto 
da saúde brasileira, para rever seu compro-
misso com os princípios do Sistema Único de 
Saúde, para romper paradigmas e se colocar na 
direção de uma formação com pertinência 
social e coerência com as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para a Enfermagem (Vascon-
celos, Backes, & Gue, 2011). 

Para se encontrar caminhos que superassem 
essas dificuldades, fez-se necessário um esfor-
ço coletivo de gestores, professores e estudan-
tes no sentido de realizar a construção de um 
“novo” Projeto Pedagógico do Curso, que 
buscasse novas formas de preparar enfermei-
ros. Os encontros e desencontros que ocorre-
ram ao longo do Curso de Enfermagem deveri-
am ser transformados em desafios para o cres-
cimento do curso, adequando-o aos novos 
rumos e perspetivas colocadas pelas políticas 
públicas de saúde, seja no âmbito municipal, 
estadual ou federal. E nessa lógica, o Curso de 
Enfermagem deveria trilhar seus novos cami-
nhos na construção deste novo projeto, de 
forma articulada com o mundo do trabalho, 
com responsabilidade na formação do cidadão 

necessário a viabilização e consolidação do SUS 
(Vasconcelos et al., 2011). 

E este “recomeçar tudo” tornou-se realida-
de em Reunião Departamental do Curso de 
Graduação em Enfermagem, ocorrida em maio 
de 2006, na qual a Chefia do Departamento e a 
Coordenação do Curso lançaram, como um dos 
pontos da pauta, a proposta de criação de um 
Grupo-tarefa com o objetivo de propor estraté-
gias para a reconstrução do Projeto Pedagógico 
do Curso. Após aprovação, este grupo de 
trabalho, ao desenvolver suas atividades, mos-
trou maturidade ao considerar que propor 
mudanças exige interpretar a realidade no con-
texto presente, compreendendo-o, com vistas a 
pensar o futuro. Tal articulação requer compre-
ensão histórico-social do mundo, o que na edu-
cação, e mais especificamente na formação pro-
fissional em saúde/enfermagem, consiste em 
considerar as tensões existentes entre a diver-
sidade de interesses, subjetividades e conce-
ções dos atores construtores de um projeto 
pedagógico. Para tanto, essa construção exigiu 
dos atores, nele implicados, revisão e nego-
ciação de significados das suas práticas, para o 
estabelecimento e escolha de outros parâme-
tros, que muitas vezes se chocam com o insti-
tuído (Timóteo & Liberalino, 2003). 

Em 2009, após aprovação deste novo 
Projeto Pedagógico pelas instâncias superiores 
da Unimontes, foi realizada sua implantação 
para os ingressantes do 1º período. Na elabo-
ração deste projeto procurou-se apresentar 
ocorrência e consistência entre os seus elemen-
tos constitutivos: Perfil do ingresso, competên-
cias, habilidades, conteúdos essenciais cons-
truídos por métodos ativos de aprendizagem, 
atividades práticas, atividades complementares, 
organização do curso e acompanhamento/ava-
liação articulados ao mundo do trabalho, consi-
derando o movimento sanitário brasileiro, no 
contexto da construção do Sistema Único de 
Saúde, com ênfase na pesquisa e tendo como 
fundamento perspetivas humanista e crítica-
reflexiva. O novo PPC adotou o método proble-
matizador, trabalhando a construção do conhe-
cimento a partir da vivência de experiências 
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significativas, no qual a relação ação-reflexão-
ação transformadora é o eixo básico de orien-
tação do processo. A Estrutura Curricular foi 
construída em Módulos, com várias Unidades 
de Ensino, possuindo interlocução entre si e 
propicia atividades interdisciplinares e extra-
murais desde o primeiro período. O processo 
de avaliação é dirigido a estudantes e professo-
res, estando presente em todos os estágios do 
processo de ensino-aprendizagem e está funda-
mentado nos princípios emancipatórios de des-
centralização, participação, gestão colegiada, 
equidade e publicidade. 

Diante do exposto, este estudo objetivou 
avaliar a implantação do novo Projeto Pedagó-
gico do Curso de Graduação em Enfermagem 
da Universidade Estadual de Montes Claros, de 
2009 até o 2º semestre de 2010, para conhecer 
este processo de construção, que deve traduzir 
e materializar as mudanças pretendidas, consti-
tuindo-se em um dos maiores desafios para 
todos os atores sociais comprometidos com a 
criação de novas possibilidades de ensinar e 
aprender em Enfermagem. 

 
MÉTODO 

Amostra 
A população envolvida foi composta por 

professores e estudantes do 1º, 2º e 3º 
períodos do Curso de Graduação em Enferma-
gem da Unimontes, períodos em que o Projeto 
Pedagógico de Curso foi implantado. A popu-
lação está distribuída da seguinte forma: 17 
professores do 1º período; 19 do 2º e 19 do 3º. 
Quanto aos estudantes: 25 do 1º; 28 do 2º e 20 
do 3º período; totalizando 55 professores e 73 
estudantes, segundo informações obtidas junto 
à Coordenação do Curso de Enfermagem e 
Secretaria Geral da Unimontes, respetiva-
mente. Desta forma, preconizou-se para essa 
pesquisa estudar a totalidade dos professores e 
estudantes dos períodos supracitados, configu-
rando-se assim, como um estudo censitário.  

Participaram desta investigação todos os 
professores e estudantes que concordaram em 
compor esta população e que no momento da 
coleta de dados estavam presentes nos locais 

onde foi realizada. Foram excluídos do estudo 
os docentes e discentes que estavam em Licen-
ça Médica para Tratamento de Saúde ou que 
não aceitaram participar do estudo. Neste sen-
tido, a população foi constituída de 16 profes-
sores do 1º período; 16 do 2º e 13 do 3º; em 
relação aos estudantes: 20 do 1º; 19 do 2º e 15 
do 3º período, totalizando 45 docentes e 54 
discentes. 

 
Instrumentos e Procedimentos 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de 
campo com abordagem quantitativa, realizada 
no segundo semestre de 2010. 

Como primeira conduta, solicitou-se a auto-
rização da chefia do Departamento e Coor-
denação do Curso de Enfermagem da Unimon-
tes. Após o aceite, o projeto foi encaminhado 
ao Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-
sidade Estadual de Montes Claros, sendo 
aprovado pelo Parecer Consubstanciado nº. 
2329/2010. 

Os dados foram coletados por meio de um 
questionário proposto por Bordenave e Pereira 
(2007) para avaliação de cursos, sendo adapta-
do para atender as particularidades do Projeto 
Pedagógico do Curso de Graduação em Enfer-
magem da Unimontes. Este questionário foi 
composto por perguntas fechadas, buscando 
caracterizar aspetos relativos ao conteúdo 
lecionado; seus objetivos e atividades de ensino 
utilizadas; avaliação do desempenho docente 
características pessoais do estudante; qualidade 
do material utilizado para o desenvolvimento 
dos conteúdos propostos e avaliação da 
estrutura acadêmica oferecida a professores e 
estudantes participantes deste estudo. Este 
instrumento é similar, atendendo tanto a pro-
fessores como estudantes, favorecendo futuras 
análises comparativas. 

A coleta de dados junto aos professores foi 
realizada aproveitando-se reuniões do corpo 
docente do curso, e com os estudantes, em 
salas de aulas. Tanto docentes como discentes 
foram orientados quanto aos objetivos da 
pesquisa e as dúvidas foram esclarecidas, antes 
da assinatura do Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido e do preenchimento do 
questionário. 

 
Análise dos Dados 

Com os dados coletados elaborou-se um 
agrupamento inicial geral e por períodos, por 
meio da confeção de um banco de dados, 
utilizando o programa Microsoft Excel 2003, 
que posteriormente, com auxílio do programa 
Epi-Info versão 3.5, possibilitou a análise e 
interpretação das variáveis em questão, obtidas 
por frequências absolutas e percentuais. 

 
RESULTADOS 

Após a coleta, os dados foram sistematiza-
dos como mostra a Tabela 1. 

No aspeto do conteúdo, as avaliações dos 
docentes e discentes destacam, em sua maio-
ria, como muito bom/bom, porém, sob o ponto 
de vista de 27.11% dos estudantes, o item 
“adequação aos objetivos do conteúdo e as 
necessidades dos estudantes” foi avaliado 
como regular/fraco, e 4.65% dos professores o 
avaliaram da mesma forma. 

Quanto ao aspeto objetivo, no item “alcance 
dos objetivos”, 90.71% dos professores e 
76.32% dos estudantes avaliaram como muito 
bom/bom. 

No item “utilizam metodologias ativas no 
processo de ensinar”, relativo às atividades de 
ensino, 15.64% dos discentes avaliaram como 
regular/fraco e 100% dos professores avaliaram 
este item como muito bom/bom. 

Quando questionados quanto ao aspeto 
avaliação de desempenho do docente no item 
“discuti o plano de ensino da unidade com a 
turma”, 95.35 % dos docentes avaliaram como 
muito bom/bom, mas para 25.82% dos dis-
centes, o resultado desse item aparece como 
regular/fraco. No item “orientei com clareza os 
trabalhos propostos”, 2.08% dos professores 
avaliaram como regular/fraco, porém, 20.82% 
dos estudantes deram a mesma classificação. Já 
no item “os resultados das avaliações foram 
entregues a tempo”, notou-se discrepância, 
pois 46.70% dos estudantes responderam 
regular/fraco e 12.34% dos docentes deram a 

mesma resposta. Na opinião de 13.46% dos 
docentes, o item “os resultados das provas fo-
ram discutidos com os estudantes para esclare-
cer dúvidas” foi avaliado como regular/fraco; já 
39.59% dos discentes classificaram este mes-
mo item como regular/fraco. Ao afirmar se o 
professor estimula estudantes a fazer per-
guntas/críticas/sugestões, 100% dos professo-
res avaliaram como muito bom/bom, no entan-
to, ao avaliar as respostas dadas pelos alunos à 
mesma questão, observa-se decréscimo da 
porcentagem, obtendo-se 83.16% dos estudan-
tes que avaliaram como muito bom/bom. 
Quanto ao questionamento se o professor pro-
move interdisciplinaridade, 2.56% dos pro-
fessores classificaram como regular/fraco, des-
toando da avaliação dos discentes, já que 
destes, 25.73% classificaram este item como 
regular/fraco. 

Observando o aspeto características pes-
soais dos estudantes, no item “interação com 
os estudantes”, encontrou-se que 9.44% dos 
estudantes avaliaram como regular/fraco e 
100% dos professores classificaram como 
muito bom/bom. Nos itens “competência” e 
“dedicação e interesse”, 1.67% dos estudantes 
e 7.21% dos professores colocaram regular/ 
fraco. Já no item “senso de humor”, 98.25% 
dos discentes e 94.87% dos professores avalia-
ram como muito bom/bom. Quando questio-
nados quanto ao item “calma”, 2.56% dos 
professores colocaram como regular/fraco 
assim como 13.51% dos acadêmicos. No item 
“paciência”, 4.65% dos docentes classificaram 
como regular/fraco, no entanto, quando ana-
lisada as resposta dos discentes, essa classifi-
cação também foi realizada por 17.31%. 

Quando questionados quanto ao aspeto 
“qualidade do material utilizado” obteve-se no 
item “referências atualizadas”, a avaliação de 
muito bom/bom de 95% dos acadêmicos e 
97.92% dos professores; no item “artigos 
indexados”, 81.41% dos professores avaliaram 
como muito bom/bom, enquanto 94.36% dos 
estudantes realizaram a mesma avaliação. No 
item “utilizo material bibliográfico acessível e 
diversificado”, 2.08% dos professores respon-



Transformação curricular em enfermagem | 837 

 

Tabela 1. 
Comparativo de Avaliação Docente e Discente nos três Primeiros Períodos do Curso de Graduação em Enfermagem da 
UNIMONTES, 2010 

Aspetos / Níveis 

Docentes (n= 45) Discentes (n =54) 

Muito 
Bom/Bom 

Regular/ 
Fraco 

Não 
Respondeu 

Muito 
Bom/Bom 

Regular/ 
Fraco 

Não 
Respondeu 

% % % % % % 

Conteúdo       

Estruturação 100.00 — — 87.05 12.95 — 

Abrangência 100.00 — — 85.20 14.80 — 

Relevância 100.00 — — 85.29 9.06 5.64 

Adequação aos objetivos e as 
necessidades dos estudantes 

91.19 4.65 4.17 70.67 27.11 2.22 

Ênfase dada 97.44 2.56 — 82.05 13.51 4.44 

Domínio do conteúdo pelo 
professor 

100.00 — — 93.16 6.84 — 

Atualização do conteúdo 100.00 — — 83.71 14.62 1.67 

Objetivos       

Adequação aos objetivos gerais 95.83 2.08 2.08 88.07 10.18 1.75 

Alcance dos objetivos 90.71 7.21 2.08 76.32 23.68 — 

Atividades de ensino       

Utilizam Metodologias Ativas no 
processo de ensinar 

100.00 — — 84.36 15.64 — 

Realizam atividades– individuais, 
grupais e pesquisa. 

97.44 2.56 — 93.89 4.44 1.67 

Avaliação do Desempenho 
Docente       

Estabelece relação entre teoria e 
prática 

97.92 — 2.08 85.38 14.62 — 

Apresentei o Plano de Ensino do 
conteúdo para a turma 

97.92 2.08 — 89.91 10.09 — 

Discuti o Plano de Ensino da 
Unidade com a turma 

95.35 4.65 — 74.18 25.82 — 

Cumpri a proposta do Plano de 
Ensino 

97.92 2.08 — 81.67 18.33 — 

Variei os procedimentos didáticos 
conforme conteúdo 

93.27 4.65 2.08 81.02 18.98 — 

Orientei com clareza os trabalhos 
propostos 

97.92 2.08  - 79.18 20.82 — 

Os resultados das avaliações foram 
entregues a tempo 

85.10 12.34 2.56 53.30 46.70 — 

Os resultados das provas foram 
discutidos com os estudantes para 
esclarecer dúvidas 

83.97 13.46 2.56 60.41 39.59 — 

Estimulei estudantes a fazer 
perguntas/críticas/sugestões. 

100.00 — — 83.16 16.84 — 

Promovi ação interdisciplinary 97.44 2.56 — 72.05 25.73 2.22 

Meu relacionamento interpessoal 
com a turma foi  

97.92 — 2.08 96.58 3.42 — 
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Tabela 1. (cont.) 
Comparativo de Avaliação Docente e Discente nos três Primeiros Períodos do Curso de Graduação em Enfermagem da 
UNIMONTES, 2010 

Aspetos / Níveis 

Docentes (n= 45) Discentes (n =54) 

Muito 
Bom/Bom 

Regular/ 
Fraco 

Não 
Respondeu 

Muito 
Bom/Bom 

Regular/ 
Fraco 

Não 
Respondeu 

% % % % % % 

Características Pessoais do 
Estudante       

Assiduidade 97.92 2.08 — 93.16 6.84 — 

Pontualidade 91.19 8.81 — 85.29 14.71 — 

Criatividade 89.10 10.90 — 92.69 7.31 — 

Comunicativo 90.71 9.29 — 96.58 3.42 — 

Interação com os estudantes 100.00 — — 88.33 9.44 2.22 

Competência 90.71 7.21 2.08 96.58 1.67 1.75 

Dedicação e interesse 92.79 7.21 — 98.33 1.67 — 

Senso de humor 94.87 5.13 — 98.25 1.75 — 

Motivação 92.79 7.21 — 93.80 6.20 — 

Entusiasmo 92.79 7.21 — 94.82 5.18 — 

Organização 90.22 9.78 — 94.36 5.64 — 

Inteligência emocional 95.35 4.65 — 89.74 10.26 — 

Autocontrole 95.35 4.65 — 94.44 5.56 — 

Calma 97.44 2.56 — 86.49 13.51 — 

Paciência 95.35 4.65 — 82.69 17.31 — 

Qualidade do material utilizado       

Referências atualizadas 97.92 — 2.08 95.00 5.00 — 

Artigos Indexados 81.41 18.59 — 94.36 5.64 — 

Utilizo Material Bibliográfico 
acessível e diversificado 

97.92 2.08 — 71.32 28.68 — 

Utilizo situação – problema, 
estudo de caso, relato de prática. 

88.62 11.38 — 92.22 7.78 — 

Avaliação da estrutura acadêmica       

A Unimontes propicia espaço 
adequado para as atividades 
acadêmicas que você desenvolve? 

68.43 31.57 — 40.96 59.04 — 

O Coordenador do Curso divulga 
informações relevantes para a 
comunidade acadêmica? 

92.79 7.21 — 42.46 57.54 — 

O Coordenador do Curso tem se 
preocupado com a atualização, 
dinâmica, discussão e implemen-
tação da Reforma Curricular? 

94.87 5.13 — 60.76 37.49 1.75 

O Departamento e a Coordenação 
de Curso, têm estimulado/ 
promovido e patrocinado 
atividades acadêmicas que 
envolvam docentes e discentes?  

86.06 13.94 — 34.04 64.21 1.75 
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deram regular/fraco, entretanto ao analisar as 
respostas dos acadêmicos essa mesma avalia-
ção foi evidenciada por 28.68%. Já no item 
“utilizo situação-problema, estudo de caso, re-
lato de prática, estudo dirigido no decorrer das 
aulas”, 88.62% dos professores e 92.22% dos 
acadêmicos consideraram como muito bom/ 
bom. 

Quanto ao aspeto avaliação da estrutura 
acadêmica, no item “a Unimontes propicia 
espaço adequado para as atividades acadêmicas 
que você desenvolve?”, obteve-se que 68.43% 
dos professores julgaram como muito bom/ 
bom e apenas 40.96% dos acadêmicos fizeram 
mesmo julgamento. Ao avaliar o item “o Coor-
denador do Curso divulga informações relevan-
tes para a comunidade acadêmica?”, 92.79% 
dos professores consideraram como muito 
bom/bom e apenas 42.46% dos estudantes 
fizeram a mesma consideração. No item “o 
Coordenador do Curso tem se preocupado com 
a atualização, dinâmica, discussão e imple-
mentação da Reforma Curricular?”, observou-
se resultado semelhante, 94.87% dos pro-
fessores avaliaram como muito bom/bom e 
60.76% dos estudantes deram mesma classifi-
cação ao item. Já em relação ao item “o Depar-
tamento e a Coordenação de Curso, têm esti-
mulado/promovido e patrocinado atividades 
acadêmicas que envolvam docentes e discen-
tes?”, 86.06% dos docentes avaliaram como 
muito bom/bom e 64.21% dos discentes classi-
ficaram como regular/fraco. 

 
DISCUSSÃO 

Quanto aos aspetos adequação aos objetivos 
do conteúdo e as necessidades dos estudantes 
e alcance dos objetivos, em virtude dos 
resultados encontrados neste estudo, é 
necessário repensar a prática do processo 
ensino aprendizagem para que não se acabe 
reproduzindo conceções tradicionais da figura 
do estudante e do professor. A função docente, 
para Backes, Marinho, Costenaro, Nunes e 
Rupolo (2010), deve ir muito além de 
desenvolver habilidades técnico-científicas e 
necessita desenvolver habilidades interativas e 

integradoras do todo às partes como das partes 
ao todo, bem como compreender as singu-
laridades dos estudantes pela capacidade didá-
tico-pedagógica de ligar e religar os saberes 
teórico-práticos. 

Há necessidade de estimular maior inter-
atividade entre docentes e discentes, a tal 
ponto que o objetivo final atinja condições 
efetivas para uma construção do conhecimento 
mais criativo, a ser realizada pelos sujeitos da 
prática educativa. Cavalcanti Neto e Aquino 
(2009) esclarecem, ainda, que uma ação 
educativa que objetiva a aprendizagem, precisa 
considerar as reais necessidades dos atores do 
processo. 

Com relação ao aspeto atividade de ensino, 
percebe-se um distanciamento entre o 
proposto no PPC - uso de metodologias ativas - 
e a perceção dos alunos. Backes et al. (2010) 
recomendam a utilização de metodologias 
ativas na prática docente, por considerar que 
estas constituem-se em estratégia efetiva que,  
pelo fato de serem interativas e associativas, 
instigam o estudante a exercitar a liberdade e a 
autonomia para fazer escolhas e tomar 
decisões. Deve-se ressaltar a tendência inova-
dora por seus desafios da pedagogia da proble-
matização, caracterizada por integração, tota-
lidade, interdisciplinaridade e nova conceção 
de teoria e prática, configurando-se como 
importante contribuição para que a educação 
seja entendida como ação política e potencial-
mente transformadora da realidade (Vascon-
celos et al., 2011). 

Os discentes, ao serem abordados sob o 
aspeto avaliação do desempenho docente, 
demonstraram insatisfação nos quesitos cla-
reza do plano de ensino e trabalhos propostos, 
estimular perguntas críticas, discussão dos 
resultados, e promoção de interdiscipli-
naridade. Neste estudo, notou-se que os pro-
fessores devem aprimorar suas funções, que é 
orientar o estudante no processo de aprendi-
zagem e colaborar na formação de sua atitude 
crítica e ativa em relação ao mundo de infor-
mações a que é submetido diariamente. As 
Diretrizes Curriculares Nacionais requerem do 
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formando uma atuação técnico-cientificamente 
competente, mas também uma atuação 
qualificada, eficiente, segura e resolutiva nos 
diferentes campos de prática profissional 
(Conselho Nacional de Educação – Brasil, 
2001). Nesse sentido, a formação do enfer-
meiro requer a aplicação dos conhecimentos 
obtidos em aulas teóricas e o desenvolvimento 
de projetos práticos, capazes de construir 
novos saberes pela inserção ativa e partici-
pativa dos estudantes. O professor, nessa 
perspetiva, deve ser considerado um mediador 
do processo de produção do conhecimento, um 
agente de informação e de transformação pela 
sua capacidade de ligar e religar os saberes. 
Deve ter conhecimento do que vai ensinar e 
habilidade didático-pedagógica de articulação e 
ampliação do conteúdo programático com a 
realidade. Necessita automotivar-se e cons-
truir-se constantemente, no sentido de atuali-
zar, organizar e propor as melhores ferramen-
tas para a aprendizagem do estudante (Backes 
et al., 2010). 

Ao avaliar as características pessoais dos 
estudantes, a perceção dos discentes é mais 
crítica do que dos docentes. Isto permite 
destacar o valor de um Projeto Pedagógico 
pautado em uma tendência pedagógica trans-
formadora, emancipatória, libertadora e soli-
dária, que visa desenvolver habilidades e 
competências nos estudantes, tornando-os 
reflexivos, desenvolvendo sua capacidade de 
observação, análise, crítica, inteligência emo-
cional, dedicação, autocontrole, autonomia de 
pensar e de idéias, ampliando seus horizontes, 
tornando-os agentes ativos de transformações 
do meio em que vivem (Nóbrega-Therrien & 
Therrien, 2006). Assim, este processo possibi-
lita a utilização da produção de alternativas 
pedagógicas que favoreçam a articulação entre 
teoria e prática, destacando o contato humano 
no exercício profissional, que estimula a 
procura de iniciativas para integração com os 
serviços e a população, com destaque para o 
curso de Enfermagem, mas que possam ser 
também estimuladas para outras profissões. 

Percebeu-se com esse estudo que as 
respostas, muitas vezes divergentes, dos 
docentes e discentes sobre os itens avaliados: 
Conteúdo, objetivos, atividades de ensino, 
avaliação do desempenho docente, caracterís-
ticas pessoais do estudante, qualidade do ma-
terial utilizado e avaliação da estrutura acadê-
mica, permitem inferir que estes sujeitos, no 
processo de implantação do novo Projeto 
Pedagógico do Curso, formam seus próprios 
conceitos de maneira distinta e, apesar de 
estarem em um mesmo contexto, têm perce-
ções diferentes da realidade, tornando-se im-
portante reconhecer essas diferenças para se 
preparar estrategicamente a fim de lidar com 
elas. Ao especificar cada item avaliado, notou-
se maiores percentuais negativos por parte dos 
discentes. A superação desse fato indica a 
necessidade de produzir um ambiente onde 
todos, docentes, discentes, funcionário e ges-
tores, possam desenvolver uma linguagem 
comum que possibilite a comunicação, a nego-
ciação e a operacionalização de fato deste 
projeto. 

A realidade que o Curso de Graduação em 
Enfermagem da Unimontes está vivenciando 
requer preparo e abertura a novos paradigmas, 
constituindo-se em um grande desafio aos 
sujeitos envolvidos pelas suas divergências 
conceituais e pelas posições contrárias de-
correntes dessas próprias divergências, que são 
inerentes a toda ação educativa. 

É indispensável, portanto, a criação de espa-
ços para discutir as propostas de operacio-
nalização do PPC, analisando-as e identificando 
os aspetos facilitadores e dificultadores, bus-
cando alternativas metodológicas que possi-
bilitem a construção do conhecimento, com a 
participação ativa de todos, para concretizar o 
sonho dos professores e estudantes de desen-
volver um Curso de Enfermagem cada vez mais 
qualificado e que atenda às necessidades de 
saúde da população, demandando de todos, 
compromisso maior com a prática pedagógica, 
com o exercício da cidadania e a transformação 
social. 
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