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RESUMO 

 

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de conhecer a percepção de 
docentes da área da saúde de uma instituição pública de ensino superior, 
sobre sua formação pedagógica e a percepção destes profissionais com 

relação ao papel das IES (Instituição de Ensino Superior) em sua formação 
pedagógica. Estudo exploratório com abordagem descritiva e análise 
quantitativa e qualitativa. A amostra foi composta por docentes de cursos de 

graduação na área da saúde (Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, 
Medicina, Fisioterapia e Psicologia) de uma IES federal do estado de Goiás. 
Todos os docentes – N=96 – dos referidos cursos foram convidados a 

participar, a amostra foi de 48. Foi aplicado um instrumento atitudinal do 
tipo Likert com 40 asserções, randomizadas por três dimensões, a saber: 
Formação Pedagógica; Competência Docente; Aspectos Institucionais da 

Formação Docente. O instrumento foi validado em seu conteúdo e 
estatisticamente quanto à dispersão e a confiabilidade. Os resultados 
apontaram que a formação docente no ensino superior se dá pela soma da 

expertise técnica (profissional) e pedagógica, porém há necessidade de se 
repensar a formação pedagógica dos professores que atuam no ensino 

universitário em saúde. Observou – se que são necessárias capacitações por 
meio de educação permanente e coletiva. A pesquisa também revelou pouca 
valorização pelas IES do trabalho pedagógico em contraposição às atividades 

de pesquisa e publicação e que os cursos de pós-graduação lato ou stricto 
sensu não tem contribuído para a qualificação pedagógica. O vínculo 
institucional, processos avaliativos mais equânimes entre ensino e pesquisa e 

a presença de espaços indutores de qualificação pedagógica, foram 
apontados como estratégias necessárias para o maior desenvolvimento das 
atividades de ensino. Conclui-se que o equilíbrio entre as atividades de 

ensino e pesquisa é historicamente um caminho polêmico, mas que urge ser 
seguido. Para tal há que se qualificar pedagogicamente o corpo docente, 
com vistas a mudanças efetivas no papel do professor, por meio de geração 

de propostas concretas, investimento e reconhecimento acadêmico, por 
parte das IES, com o objetivo de subsidiar a tríade base do ensino superior 
que são ensino, pesquisa e extensão. 

 
Palavras-chave: Formação Docente – Ensino Superior – Formação 

Pedagógica - Educação em Saúde - Instituições de Ensino Superior 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in order to know the perception of teachers of 
health of a public institution of higher education, on the pedagogical training 
and the perception of these professionals regarding the role of HEI (Higher 

Education Institution) in their pedagogical training. Exploratory study with 
descriptive approach and quantitative and qualitative analysis. The sample 
consisted of teachers of undergraduate courses in health (Biomedicine, 

Physical Education, Nursing, Medicine, Physiotherapy and Psychology) of a 
federal university in Goiás state.All teachers - N = 96 - of these courses were 
invited to participate, and 55 accepted.an attitudinal instrument 40 Likert 

claims, randomized three dimensions was applied: pedagogical formation; 
Skill Teaching; Institutional Aspects of Teacher Training. The instrument was 
validated in its contents and statistically as the dispersion and reliability. The 

results showed that teacher training in higher education is given by the sum 
of the technical expertise (professional) and teaching, but there is need to 
rethink the pedagogical training of teachers who work in university education 

in health. It observed - that are necessary skills through continuing education 
and collective. The survey also showed little appreciation for the  Higher 

Education Institution pedagogical work in opposition research activities and 
publication furthermore the post-graduation courses or strict sense has not 
contributed to the pedagogical qualification. The institutional affiliation, 

evaluation processes more equitable between teaching and research and the 
presence of inductors spaces teaching qualification, were identified as 
strategies needed for the further development of educational activities. It is 

concluded that the balance between teaching and research activities is 
historically a controversial way, but it is urgent to follow. For this it is 
necessary to qualify the pedagogical faculty, with a view effective changes in 

teacher's role, by generating concrete proposals, investment and academic 
recognition by the IES, in order to subsidize the basic triad of higher 
education which are teaching, research and extension. 

 
Keywords: Teacher Education - Higher Education - Teacher Training - 
Health Education - Higher Education Institutions 

 

 

 

 

 

 

 



   

Apresentação 1 

APRESENTAÇÃO 

 

Graduei-me em Fisioterapia nas Faculdades Integradas de Santa Fé 

do Sul – FISA/FUNEC, no ano de 2003. Como característica das faculdades 

particulares, eram ofertados poucos programas de extensão e não havia 

incentivo para a iniciação científica. Vinda de uma família de professores, 

pelo espírito nato de “liderança” e com sede incessante de conhecimento, a 

docência sempre me despertou interesse. Apesar de ter me qualificado 

através de cursos extracurriculares, congressos, simpósios, não tive uma 

formação que me incentivasse e orientasse em direção as pesquisas 

científicas e educação em saúde o que representava uma lacuna em minha 

vida profissional. 

Ao exercer a docência como professora substituta do curso de 

Fisioterapia, na UFG – Regional Jataí, percebi que o ensino continuava 

obedecendo à lógica do modelo biomédico, perpetuando a dicotomização 

entre teoria e prática. A prática, além de distante, preconizava as ações 

curativas e a relação profissional-paciente permanecia seguindo o modelo 

denominado “tradicional”, sem a visão holística necessária. Percebi também 

que há pouco reconhecimento, com relação ao domínio das técnicas 

pedagógicas em detrimento das titulações e essa falta de valor, vai desde o 

processo seletivo até o dia a dia dos professores dentro da universidade.  

A porta que encontrei, sendo fisioterapeuta, docente universitária e 

especialista em docência, para resgatar as funções de investigação da 

atividade docente no interior das universidades, na busca da compreensão 

de inquietações oriundas do exercício desta função de docente da área da 

saúde, foi o ingresso no Programa de Pós Graduação em Ensino na Saúde. 

Com o objetivo principal de formar profissionais da saúde, que 

atendam todas as demandas da nossa sociedade e para desempenhar meu 

trabalho com qualidade, percebi ser imperativo considerar o importante 

papel do docente universitário, conhecendo sob sua percepção, sua 

identidade, suas competências e sua formação ao longo de sua carreira. 
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O resultado desta busca originou esta pesquisa, que responde 

grande parte das questões, mas instigou ainda mais, para continuar a 

pesquisar sobre a complexidade e os desafios do ensino em saúde. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A questão da qualificação dos profissionais em saúde, enquanto 

docentes, tem fomentado discussões, gerando questionamentos no que 

tange à prática pedagógica, no contexto da formação didática desses 

profissionais. Este tema tem respaldo das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) dos cursos da área da saúde, que coloca o papel social das 

Instituições de Ensino Superior (IES) como um eixo norteador, com o 

objetivo de atender tanto às necessidades da população e do sistema de 

saúde, como às educacionais (ARAÚJO; BATISTA; GERAB, 2011).  

A diretriz comum entre os cursos se fundamenta na formação de 

profissionais, generalistas, éticos, humanistas, críticos e reflexivos, que 

atendam às necessidades de saúde da população brasileira. Nesta 

perspectiva, formar futuros profissionais implica pensar em como ocorre essa 

formação, e para tal, nos cabe refletir sobre a formação docente, alicerce 

fundamental na cadeia de valores do ensino, sendo assim possível 

compreender em que paradigmas os novos profissionais serão formados 

(PERIM et al., 2009). 

Para atuar como docente no ensino superior, o professor deve ter, 

antes de tudo, a formação específica da sua área e uma formação didático-

pedagógica. Essa junção estabelecerá a ligação dos princípios gerais que 

regem as relações entre o ensino e a aprendizagem, com problemas 

específicos do ensino de determinada disciplina, domínio do conceito de 

processo-aprendizagem, agregando o desenvolvimento cognitivo, 

emocional e de habilidades, a formação de atitudes, que permita a 

interdisciplinaridade (CORRÊA; RIBEIRO, 2013). 

O papel principal do professor tem sido, historicamente, a 

transmissão do conhecimento, pautado no modelo de ensino predominante, 

denominado tradicional.  Ao longo das últimas décadas do século XX, 

ocorreram profundas mudanças no cenário da formação profissional no 

ensino superior em todas as áreas, dentre elas destacamos: forte expansão 
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do número de vagas, cursos e instituições de ensino superior (IES); 

crescimento explosivo de informação e conhecimento; introdução de novas 

técnicas de ensino e avaliação, bem como, as modificações do perfil do 

estudante universitário. Essa expansão do ensino superior refletiu 

diretamente no perfil docente desse nível de educação (MACHADO; 

MACHADO; VIEIRA, 2011). 

Especificamente nas ciências da saúde a formação foi marcada pela 

característica técnica, fragmentada, advinda do modelo Flexeneriano, cujos 

paradigmas se norteiam principalmente por aspectos biologicistas que 

envolvem mais os processos das doenças do que da saúde (ARAÚJO; 

BATISTA; GERAB, 2011). Apesar de uma progressiva mobilização em torno 

da mudança da formação, esse é o modelo hegemônico ainda nos dias 

atuais, em que o ensino fragmentado não possibilita a compreensão, nem a 

reflexão sobre os problemas específicos de cada profissão, já que as 

soluções devem vir de contextualização de saberes construídos de forma 

coletiva (PERIM et al., 2009).  

Nesses tempos de expansão da educação superior, é expressivo o 

número de novos professores que ingressam na docência universitária, e 

neste contexto há profissionais recém-saídos da condição de estudantes de 

graduação, mestrado ou doutorado que iniciam suas carreiras docentes com 

pouca ou quase nenhuma experiência na docência. Diante desta nova 

realidade, a formação do docente do nível superior passou a ocupar espaço 

nas discussões relacionadas aos processos educativos, sendo objeto de 

reflexões amplas, bem como o significado desta função (SOUZA et al., 2012). 

Em 2007, a Comissão Europeia emitiu uma nota sobre a necessidade 

de reavaliação do sistema de formação dos docentes, refletindo a 

preocupação com a necessidade de melhoria da qualidade da formação dos 

professores na União Europeia. Elucida-se assim uma preocupação 

internacional sobre essa formação, por ser considerada condição 

indispensável para uma educação profissional de qualidade (BRASIL, 2010). 

Para que o docente acompanhe os novos rumos da educação, torna-

se imprescindível que os atores sociais envolvidos nesta relação invistam em 
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estratégias de vínculo e desenvolvimento, com o objetivo de capacitá-los 

com o domínio de diferentes tecnologias educacionais, metodologias 

inovadoras que darão ênfase ao processo de ensino – aprendizagem, gestão 

e métodos diversos de avaliação (MACHADO; MACHADO; VIEIRA, 2011).  

O desenvolvimento docente permanece como o fator mais frágil e 

mais distante das DCN em graduação da área saúde e quanto à formação de 

profissionais da área da saúde, há a necessidade de que sejam utilizadas 

metodologias que associem teoria e prática de forma efetiva, com vistas para 

que este profissional seja dotado de habilidades e competências para lidar 

com a saúde de seres humanos de forma segura e eficaz (MACHADO; 

MACHADO; VIEIRA, 2011).  

Costa (2009), nos achados de sua revisão da literatura, confirma que 

as publicações referentes à docência médica e à docência universitária 

consideraram enfaticamente, que há existência de uma deficiência no 

domínio da área educacional, no desempenho do docente do ensino 

superior. Segundo este mesmo autor as graduações de medicina, não 

preparam especificamente os professores na área pedagógica. 

 De acordo com Corrêa e Ribeiro (2013), o processo formativo do 

docente tem como fase inicial a pós-graduação strict sensu. Esse espaço é 

caracterizado pelo desenvolvimento de conhecimentos teóricos e 

instrumentais da atividade de pesquisa e de produção de conhecimento. O 

foco é que o aluno adentre e se aproprie das questões referentes ao campo 

científico dos mestrados e doutorados, e espera-se que haja interesse em 

seguir carreira acadêmica e, consequentemente, a possibilidade de atuar 

como professor universitário.  

O capital científico, o produto das pesquisas é o tipo mais valorizado 

e reconhecido no meio universitário enquanto as atividades de ensino ficam 

em segundo plano, pelo menos no que tange à preocupação com sua 

qualidade e reflexão sobre a prática (CORRÊA; RIBEIRO, 2013). Nessa 

lógica, o corpo docente das IES constitui-se por profissionais da área bem-

sucedidos, titulados, com o papel de transmitir conhecimentos e experiências 

aos alunos (TRONCON et al., 2014). 
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O resultado da pesquisa de Treviso e Costa (2017), demonstra sob a 

fala de um dos participantes ” [...] Em geral, os cursos de pós-graduação na 

área da saúde estão mais voltados para a formação de pesquisadores do que 

de docentes. Portanto é importante complementar a formação pedagógica”, 

o reconhecimento de que a formação inicial nos PPGs (Programas de Pós 

Graduação), não são suficiente para capacitá-lo pedagogicamente. 

Não se pode, portanto, considerar a docência universitária como um 

pressuposto único da competência científica. Embora esta competência 

científico-pedagógica, deva ter seu início nos PPG, deverá ser aprimorada, 

nos processos de formação continuada que ocorrem nos âmbitos de atuação, 

destacando as IES, a fim de garantir a associação entre titulação e bom 

desempenho docente (SOARES; CUNHA, 2010). 

A legislação vigente em saúde e educação implica a definição de 

normas a serem seguidas pelos profissionais e pelas instituições, com 

objetivo de assegurar a qualidade dos serviços prestados por esses 

profissionais e as condições essenciais para que essa qualidade seja 

garantida. A regulamentação profissional interessa, ao mesmo tempo, aos 

docentes, às IES, a população estudantil, que busca, na universidade, uma 

sólida formação profissional que habilite a sua inserção no mercado de 

trabalho. Além disso, beneficia a sociedade como um todo, que usufruirá 

diretamente dos serviços prestados por estes futuros profissionais (SOARES; 

CUNHA, 2010). 

Não há o reconhecimento oficial da legitimidade dos saberes 

pedagógicos para tal profissional, uma vez que não há legislação nesse 

caminho (CORRÊA; RIBEIRO, 2013). A formação didática é avaliada 

indiretamente por indicadores de avaliação instituídos pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), como: avaliação do desempenho global do 

sistema de educação superior, avaliação individual das IES (destacando as 

funções universitárias), avaliação do ensino de graduação e do ensino de 

pós-graduação stricto sensu (BRASIL, 2007). 

O aspecto legal da formação dos docentes em nível superior é 

estabelecido pelo Parecer nº 977/1965, que pontua a necessidade de formar 
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professores e pesquisadores para atender as demandas do ensino superior 

brasileiro com o foco em ensino, extensão e pesquisa. Esta formação deverá 

realizar-se prioritariamente por pós-graduação stricto sensu, de acordo com 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Nº 9.394/1996 

(BRASIL, 1996). 

A Resolução 3/99 do Conselho Nacional de Educação exige a oferta 

de uma disciplina sobre metodologia de ensino nos cursos de pós-graduação 

lato sensu, também com intuito de atender esta demanda. Portanto, além de 

não assegurada esta formação para todos os docentes, as políticas públicas 

de educação, não estabelecem diretamente orientações e subsídios para a 

formação pedagógica do professor universitário da área da saúde, ficando a 

cargo das iniciativas individuais e das instituições que ofertam cursos de pós-

graduação (BARBOSA NETO, 2014). 

Soares e Cunha (2010) compartilham o entendimento de que a 

regulamentação da formação do professor repercute na valorização e no 

reconhecimento social do seu trabalho e para os estudantes, reflete na 

qualidade de sua formação. Em resumo, acredita-se que a identidade 

profissional do professor universitário é construída no contexto das 

instituições universitárias tendo em vista uma aproximação entre a 

identidade profissional e a identidade institucional. Para garantir um trabalho 

de qualidade a distância entre essas duas identidades deverá ser estreitada e 

estimulada a integração dos valores pessoais, organizacionais e sociais dos 

docentes. 

A formulação das DCN e os programas governamentais envolvendo 

os Ministérios da Educação e da Saúde, lançados a partir do ano 2000, 

propõem uma melhor articulação entre as instituições de formação, o 

sistema de saúde e a real possibilidade de formação de recursos humanos 

para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS). A Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde do 

Brasil lançaram o Edital 024/2010 – Pró- Ensino na Saúde, em 2010. Esse 

programa pretendia gerar contribuições teóricas e práticas para a formação 
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do docente profissional em saúde (BRASIL, 2010; BRENELLIV; PASSARELLA; 

CAMPOS, 2010). 

 O governo (Ministério da Educação - MEC/ Secretaria de Educação 

Superior - SESu/CAPES/ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira) determina os parâmetros para avaliar a 

qualidade institucional e as IES desenvolvem programas de formação para 

seus docentes, se norteando com essa base. A perspectiva destes cursos de 

docência, desenvolvidos e regulamentados, individualmente, por cada IES é 

a de fornecer a continuidade na formação docente, provendo inclusive, 

meios para adoção e absorção de novas tecnologias e metodologias de 

ensino (SOUZA; HORA, 2015). 

O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, 

criado pela Lei nº 10.861/2004, tem o objetivo de identificar o mérito das 

instituições, áreas, cursos e programas nas áreas de ensino, pesquisa, 

extensão, gestão e formação (SINAES, 2004). Por consequência melhorar a 

qualidade da educação superior, orientar o crescimento da oferta de cursos e 

promover a responsabilidade social das IES, respeitando sua autonomia e 

identidade institucional. Com esta normatização, as IES foram obrigadas a 

instituir programas de qualificação continuada, para suprir as deficiências na 

formação pedagógico-didáticas de seus docentes (ALMEIDA; CANAN, 2016). 

Com relação ao vínculo institucional com o docente, um outro 

aspecto relevante a ser discutido é o processo seletivo de ingresso nas 

instituições. Machado, Machado e Vieira (2011) analisaram em seu estudo os 

Projetos Político-Pedagógicos (PPPs), dos novos cursos de graduação na área 

da saúde que incorporam metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Os 

autores observaram a coerência entre a proposta pedagógica e a forma de 

recrutamento, contratação e capacitação do corpo docente. Encontraram na 

maioria dos processos seletivos, o concurso público realizado nos moldes 

tradicionais (provas didática e escrita, entrevista), o que explicita a falta de 

coerência entre as inovações propostas nos PPPs e o método de seleção e 

recrutamento de docentes para sua implementação. Portanto o definidor da 
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seleção do docente sempre continua a competência científica e não a 

pedagógica. 

Soares e Cunha (2010) evidenciam a complexidade que envolve a 

docência universitária e abordam aspectos ligados ao desenvolvimento 

profissional de professores, destacando que tanto a instituição como o 

próprio profissional exercem papéis importantes no que diz respeito a 

garantia de um ensino de qualidade. Por isso, é interessante que se 

concretize “uma gestão democrática e participativa, capaz de alterar a 

própria organização, os papéis atuais e futuros dos professores, com base 

em reflexões críticas e propositivas do grupo, visando garantir, aos 

estudantes, aprendizagens significativas e crescimento pessoal”. O processo 

de formação de qualquer profissional se dá em todas as instâncias 

(MARQUES et al., 2014). 

O processo formativo é complexo e múltiplo e um único aspecto não 

poderá ser buscado como critério isolado de qualidade do ensino superior. 

Deve-se levar em conta o cenário descrito acima, tanto interno quanto 

externo às Instituições de Ensino Superior (IES), as políticas públicas de 

educação e saúde e os docentes como detentores da autonomia e identidade 

do seu papel profissional.  

É preciso reconhecer as motivações, formatos e significados das 

diferentes modalidades de formação, estabelecer relações entre as 

competências e habilidades desenvolvidas neste processo, observar as 

motivações políticas e institucionais que as produzem e reconhecer o impacto 

dos esforços da formação dos docentes da área da saúde. 

Para tanto este estudo visa conhecer a percepção de docentes da 

área da saúde no que se refere à sua formação e a percepção destes 

profissionais com relação ao papel das IES na sua formação como docente 

do ensino superior da área da saúde. Desenvolvendo reflexões em torno de 

três eixos fundamentais: Docência nas IES e formação pedagógica; 

Competências e habilidades dos docentes da área da saúde e as IES e a 

formação de seus docentes. 
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A dissertação está estruturada da seguinte forma: introdução, 

referencial teórico, objetivos, metodologia, resultados e discussão e produtos 

científico e técnico. Como opção, trataremos nesta dissertação de duas 

dimensões, das três estudadas, D1 – Formação Pedagógica e D2 – Aspectos 

Institucionais da formação docente. 

Por fim, as considerações finais em que apresento a necessidade da 

formação pedagógica do profissional de saúde que desempenha a profissão 

de professor. Entender como sentem esses profissionais no papel de 

docente, como aprendem, como trabalham, que habilidades e competências 

são necessárias para o exercício da docência, que fatores facilitam e/ou 

dificultam a atuação e o papel da IES que atuam neste contexto. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 DOCÊNCIA NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

O início do século XXI tem sido marcado por diversos debates de 

profissionais da educação, que discutem uma prática educacional voltada 

para o desenvolvimento sustentável da sociedade e do ser humano. Em 

1999, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 

e Cultura) apresentou os Pilares da Educação Para o Século XXI, atribuindo 

uma grande importância à humanização: “aprender a ser”, “aprender a 

conhecer”, “aprender a aprender”, “aprender a fazer”, “aprender a viver na 

coletividade”, “aprender a antepor-se e criar” e “aprender a ser atuante e a 

tornar-se parte” (DELORS, 2012).  

Estes pilares designados pela UNESCO estão atrelados ao de 

integração cultural, em um contexto de pluralismo e diversidade cultural e a 

de manutenção do alicerce da sociedade, seus valores. Neste relatório, 

coordenado por Delors (2012), o autor aponta para novas competências do 

processo ensino/aprendizagem neste novo século, evidenciando a urgência 

de uma construção de conhecimento que abarque todas as dimensões. 

Práticas educacionais integram e acompanham a evolução humana, 

independente de caminhos profissionais e independente de como são os 

modos de vida, individuais ou coletivos. Perpassam desde o nascimento à 

inserção dos seres humanos na sociedade, sob vários aspectos culturais e 

históricos. Esta inserção é realizada por meio de processos educacionais que 

vão desde o aprendizado da lingua, das primeiras formas de comportamento 

e conduta no meio familiar, até o convívio em sociedade e o 

compartilhamento de saberes, símbolos, valores e convenções (SILVA; 

ALMEIDA; GATTI, 2016). 

A formação pedagógica, seja esta de qualquer área do 

conhecimento, requer práticas de docência, que, de acordo com Soares e 
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Cunha (2010), pode ser entendida como o exercício do magistério voltado 

para a aprendizagem. Docência, segundos os autores acima citados, seria a 

atividade que caracteriza o professor em geral, sendo que, no patamar da 

educação superior, docência e pesquisa se mostram como as principais 

atividades do professor universitário. 

Nóvoa, 2017, evidencia a impossibilidade de se pensar em formação 

fora de uma perspectiva de [...] "reflexividade crítica". Ele assume que a 

formação é, inevitavelmente, um trabalho de reflexão de vários saberes, 

advindo de vários lugares que o constituem. 

A docência universitária se mostra como uma atividade complexa, 

que não se restringe somente à sala de aula, pois compõe um conjunto de 

atividades que o docente necessita realizar, no sentido de assegurar a 

aprendizagem de seus alunos (SOARES; CUNHA, 2010). 

Segundo Costa (2010), o docente universitário pode ser formado, 

basicamente, sobre duas concepções, uma não profissional e outra 

profissional. A formação não profissional universitária leva em consideração 

“que ensinar se aprende ensinando, numa visão simplista que reduz a 

formação docente à mera reprodução de modelos existentes anteriormente”. 

Já a formação profissional tem uma maior complexidade, apresentando 

maior exigência intelectual, baseando-se em uma série de habilidades que se 

mostram adquiridas, podendo ser melhoradas e mesmo ampliadas, através 

de um processo de formação mais consistente. 

Existem muitos saberes que devem ser mobilizados diariamente 

dentro da prática da docência, dentre os quais, encontram-se a prática 

social, as habilidades e as expectativas, que se interligam com a historicidade 

de vida dos professores. Os docentes continuamente precisam produzir 

saberes específicos, entremeados com inúmeros outros conhecimentos. 

Tardif (2002), propõe um modelo tipológico para identificar e também 

classificar os saberes dos docentes (Quadro 1).  
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Quadro 1 – Os Saberes Docentes 

 
Saberes Fontes sociais de aquisição Modos de integração 

no trabalho docente 

Saberes pessoais dos docentes A família, o ambiente de 
vida, a educação no sentido 

lato, etc. 

Pela história de vida e 
pela socialização 

primária 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saberes 
provenientes 

Da formação 
escolar anterior 

O ensino fundamental e 
médio, os cursos pós-médio 

Pela formação e pela 
socialização pré-

profissionais 

Da formação 
profissional para o 

magistério 

O curso específico de sua 
área, os estágios, os cursos 

de reciclagem, etc. 

Pela formação e 
socialização 

profissionais nas 
instituições de 

formação de docentes 

Dos programas e 
livros didáticos 

usados no trabalho 

Os livros didáticos, 
cadernos de exercícios, 
fichas, softwares, etc. 

Pela utilização de 
“ferramentas” de 

trabalho, sua 
adaptação às tarefas 

De sua própria 
experiência na 

profissão e na sala 
de aula 

A prática do oficio na sala 
de aula, as experiências 

dos colegas, etc. 

Pela prática do 
trabalho e pela 

socialização 
profissional 

Fonte: Adaptado de Tardif (2002) 
 

O autor procura “dar conta do pluralismo do saber profissional, 

relacionando-o com as organizações que os formam e/ou nas quais 

trabalham, com seus instrumentos de trabalho e, enfim, com sua experiência 

de trabalho” (TARDIF, 2002). Evidencia, ainda, as fontes de aquisição destes 

saberes, bem como os modos de integração desses saberes no trabalho 

docente. 

Já para Pimenta e Anastasiou (2002), os saberes imprescindíveis à 

docência universitária, estariam articulados em quatro eixos: os conteúdos 

das diversas áreas do saber e do ensino; os conteúdos didático-pedagógicos, 

que se relacionam diretamente à prática profissional; os conteúdos ligados a 

saberes pedagógicos mais amplos do campo teórico da prática educacional; 

os conteúdos ligados à explicitação do sentido da existência humana, com 

sensibilidade pessoal e social. 

Na América do Norte e em diversos países de cultura anglo-saxônica 

e mais recentemente na Europa francófona, toda a rede de ensino está 

envolvida em uma ampla corrente na profissionalização dos educadores em 

geral. A profissionalização e a formação para o ensino constituem um 

movimento internacional, para o qual confluem os dirigentes políticos do 
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campo da educação, as reformas institucionais educativas e as novas ideias 

da formação do ensino (TARDIF, 2000).  

Cunha (2009, p. 10), compreende que: 

 
O panorama de fragilidade conceitual da pedagogia universitária e 
as tramas culturais que marcam a universidade como instituição, 
nas relações de poder entre a macro-estrutura e os campos 
científicos, são responsáveis pelos vácuos de formação para o 
professor universitário. Esse se revela pela nebulosidade dos 

lugares para tal, instituídos a partir do conceito assumido nesse 
estudo para a dimensão do lugar, pressupondo reconhecimento e 
constância, pois, na dimensão conceitual do Novo Dicionário 
Aurélio, “o lugar é o espaço ocupado, espaço próprio para 
determinado fim. 

 

Desta forma, pode-se dizer que a qualificação do corpo docente não 

deve estar sujeita apenas a propostas únicas de formação ou titulação, mas 

sim em um processo sempiterno, ou seja, que perdura para sempre. O 

processo de formação continuada pode ter significados diversos, que variam 

de acordo com as bases regimentais das diferentes IES, bem como estar 

sujeito às características culturais locais (PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010).  

Prada em 1997 apud Prada, Freitas e Freitas (2010), designou algum 

dos termos mais utilizados para o processo de formação continuada, tais 

como: Capacitação, Qualificação, Aperfeiçoamento, Reciclagem, Atualização, 

Formação Continuada, Formação Permanente, Especialização, 

Aprofundamento, Treinamento, Re-treinamento, Aprimoramento, 

Desenvolvimento Profissional, Profissionalização e Compensação.  

 

2.2 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DOS DOCENTES DA ÁREA DA SAÚDE 

 

A ação docente se apresenta como uma análise sobre aquilo que é 

próprio do trabalho do professor em meio aos diferentes conhecimentos que 

lhe servem de suporte e fundamento. Silva, Almeida e Gatti (2016), 

realizaram um estudo sobre a ação docente e a categorizaram em três 

dimensões: a) conhecimento profissional do professor (Domínio de sua área 

de conhecimento; relaciona sua área de conhecimento com outras áreas do 

saber; compreende o currículo e o contexto sociocultural dos estudantes; 
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domina o conhecimento pedagógico dos conteúdos que ensina e os métodos 

de avaliação); b) prática profissional (Define objetivos e conteúdos de 

aprendizagem e planeja as atividades de ensino a partir deles; cria objetivos 

desafiadores; planos de aula motivadores; elabora o conteúdo de forma 

compreensível e realiza avaliações coerentes) e, c) engajamento profissional 

(Colabora com seus pares e gestão; atento as políticas educacionais; 

atualiza-se constantemente e atua de forma ética e coerente com os 

princípios de cidadania e dos direitos humanos). 

O processo de ensino-aprendizagem é uma transação humana que 

une o professor, o aluno e do grupo como um conjunto de interações 

dinâmicas. Estas proporcionam um quadro para a aprendizagem entendida 

como mudança que está incorporado no projeto de vida de cada indivíduo. 

Bradfor (1973) apud ZABALZA, 2003 defende que “O objetivo fundamental 

da educação é a mudança e o crescimento ou maturação do indivíduo; ou 

seja, um mais profundo e mais complexo do que a simples meta de 

crescimento intelectual". 

A ação docente compreende os conceitos de competências e 

habilidades profissionais e, neste sentido, as DCN apresentam como eixo 

norteador 28 competências. Na literatura há uma série de definições para 

competências, sendo este tema amplo e polêmico. Desse modo, a forma 

como a competência é concebida pelo docente tem um impacto direto na 

formação do futuro profissional (FRANCO, 2014). 

Cada atividade requer a presença de um número variado de 

competências, para ser executada com qualidade. Um dos conceitos de 

competência, segundo Zabalza (2003) é um conjunto de conhecimentos, 

experiência, competências e habilidades que permitem que profissionais 

desempenhem e desenvolvam papéis de acordo com os níveis exigidos pela 

profissão. Com relação as habilidades que um professor deve desenvolver  

sobre um novo assunto, caracterizá-las, nos ajuda a direcionar o nosso papel 

para a formação dos alunos e para a realização de uma educação de 

qualidade (ZABALZA, 2003). Zabalza (2003) elencou as 10 competências do 

docente que atua no ensino superior (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Competências do Docente Universitário 

 

Competências 
de ensino 

Descrição da Competência 
Subdivisão 

da 
Competência 

1.  Planificação 
do processo de 

ensino-
aprendizagem 

Concepção e / ou desenvolver o programa da disciplina é uma tarefa 
complexa; envolve os conteúdos básicos da estrutura curricular que a 

disciplina apresenta, o próprio ponto de vista do docente sobre a 
disciplina e seu ensino, as características dos alunos e recursos 

disponíveis. 

 

2. Seleção e 
preparo do 
conteúdo 
disciplinar. 

 

A importância dos conteúdos deriva não só de suas qualidades 
intrínsecas, mas também está ligada à sua apresentação didática. 
Isso só pode ser alcançado com a seleção adequada de conteúdo, 

que será de todo suficiente para garantir a formação de profissionais 
completos e atualizados e caso de alto nível. 

 

3. Competência 
comunicativa 

 

Capacidade de gerenciar didaticamente informações e / ou 
habilidades a intenção de transmitir aos seus alunos. O processo de 

codificação e de transporte da informação do emissor para receptores 
é complexo e é afetada por vários fatores. 

 

4. Domínio de 
novas 

tecnologias 

As novas tecnologias tornaram-se de um valor insubstituível e 
indiscutível e consequentemente há de se desenvolver a eficácia na 
gestão ferramenta de informação para fins didáticos. A incorporação 

de novas tecnologias deve fornecer uma nova oportunidade para 
transformar o ensino universitário, para permitir novas formas de 

ensino e aprendizagem. 

 

5. Metodologia 
de projeto 

Enquadrar um conjunto muito diferente de ações que vão desde a 
organização de espaços para formação ou desenvolvimento de 
oficinas de grupo. Capacidade metodológica é parte do que o 

conhecimento e a habilidades básicas que cada professor deve 
possuir. 

a. Organização 
de espaços 

b. O método 
de escolha 

c. Seleção e 
desenvolvimen
to de tarefas 
de instrução 

 

 
6. Comunicação 
com estudantes 

 
A comunicação pretende agir sobre o destinatário da comunicação, a 

fim de 
fazer com que ele mude seus conhecimentos, comportamentos, 

sentimentos. Mas a própria essência do ensino é a comunicação que 
tem um senso influência formativa que está implícito na sua intenção. 

 

7. Explicações 
Explicações adquirem um "papel de orientação" similar ou "função 

educativa" do papel dos conteúdos professores. 
 

8. Avaliação 

A avaliação é um processo de conhecimento sistemático, envolvendo 
pelo menos três fases: A coleta de informações, Avaliação das 

informações coletadas e a tomada de decisão. Processo que tem as 
suas regras e condições e, portanto, está longe de ser um mero 

conhecimento incidental, intuição ou uma simples expressão de uma 
opinião. É acriação de um juízo de valor: comparar as informações 

obtidas através de observações, testes, exercícios práticos, etc. 

 

 
9. Reflexão e 

pesquisa sobre 
o ensino 

 

Refletir sobre o ensino (no sentido de documentadamente analisar o 
processo desenvolvido de ensino-aprendizagem), a pesquisa no 

ensino ( está sujeita a ser  controlada, pois analisa os vários fatores 
que afetam o ensino universitário em cada um dos campos científicos) 

publicar no ensino (apresentar processos e relatórios sobre várias 
questões relacionadas ao ensino universitário). 

 

10. 
Identificação 

com a 
instituição e 
trabalhar em 

equipe 
 

O trabalho deve ser cooperativo com uma qualidade moral (a 
solidariedade, apoio mútuo, o disponibilidade para a colaboração, 

etc.). Partilhar tempo juntos, compartilhar ou discutir, construir essa 
união comum permitindo o conhecimento mútuo (pessoal e 

profissional) e observar o que outros fazem. 

 

Fonte: Adaptado de Zabalza (2003). 
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Há uma forte mudança no papel dos serviços e dos profissionais de 

saúde na formação profissional. Por consequência, uma mudança também 

no papel das universidades e dos docentes na relação com estudantes e com 

os pares. As bases dessa mudança encontram-se fundamentadas no 

reconhecimento dos diferentes saberes e perspectivas dos atores envolvidos 

na formação e na evidência da necessidade da integração teoria-prática 

(LIMA, 2005). 

A relação educacional tem como objetivo construir e ressignificar 

saberes e para isso, é necessário maior horizontalização, ação cooperativa, 

solidária e ética, postura ativa, crítica e reflexiva, desenvolvimento da 

capacidade de aprender a aprender, identificação dos próprios valores e 

abertura para a superação de limites e constrições.  

Potanto, neste contexto da formação de profissionais de saúde, a 

abordagem dialógica de competência permite a reflexão sobre as práticas 

profissionais e a estruturação de um elo maior entre os mundos das IES e do 

trabalho com a sociedade (FRANCO, 2014). 

 

3.3 INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E A FORMAÇÃO DE SEUS 

DOCENTES 

 

A universidade é construída tendo como reflexo, a expressão da 

sociedade e da realidade humana em sua totalidade e nessa perspectiva, 

condensa o histórico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural. Sendo 

ela por excelência um órgão de pesquisa e ensino, seus objetivos básicos, 

segundo Morita (2009), devem levar em consideração o homem no contexto 

situação/liberdade/consciência.  

A universidade entendida como instituição social, se caracteriza como 

ação e prática social, idéia que se confronta diretamente com a concepção 

de universidade como instituição administrativa, imposta pelo modelo 

neoliberal (MORITA, 2009). 

As reformas no ensino superior têm gerado transformações como; 

globalização, internacionalização, heterogeneidade dos alunos, massificação 
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do ensino, diminuição no apoio por parte do Estado, mudança da orientação 

do ensino passando para a orientação da aprendizagem, tem gerado novos 

desafios que submetem as IES a alterarem sua missão e a descobrir como se 

organizar frente aos dilemas que eclodem no seu interior (ZABALZA, 2004). 

Com isso, várias mudanças vêm acontecendo, exigindo das (IES), 

reorganização quanto aos recursos disponibilizados e também com suas 

ofertas curriculares, pois com as novas tecnologias, as mudanças na 

sociedade, no perfil acadêmico e no mercado de trabalho, repercutiram em 

transformações no funcionamento desses centros de ensino superior 

(TREVISO; COSTA, 2017). Como afirma Zabalza (2004, p. 22 a 24) “a 

universidade transformou-se em mais um recurso do desenvolvimento social 

e econômico do país, submetendo-se as mesmas leis políticas e econômicas 

que os demais recursos”. 

Nesta conjuntura, a flexibilização preconizada pela Lei LDB de 1996, 

confere às IES novos graus de liberdade que possibilitam o desenvolvimento 

de currículos inovadores, adequados a atender às realidades locais, as 

necessidades da população, possibilitando uma real integração entre as IES, 

sociedade e acompanhando os avanços técnico-científicos.  

As DCN´s dos cursos de saúde apontam às IES a necessidade de 

incorporarem em seus projetos pedagógicos, a formação de novos 

profissionais com base nos princípios fundamentais do SUS. A integralidade, 

a utilização de estratégias de ensino-aprendizagem que estimulam os 

estudantes a serem agentes de transformação na sua formação profissional, 

valorizando os postulados éticos, a cidadania, a epidemiologia e o processo 

saúde/doença/cuidado, no sentido de garantir formação contemporânea de 

acordo com referenciais de qualidade (BRENELLIV; PASSARELLA; CAMPOS, 

2010). 

Haja vista esta necessidade de mudanças na formação de 

profissionais de saúde, criada portanto, uma demanda de um novo perfil de 

competências para a docência no ensino superior, o Ministério da Saúde, o 

Departamento de Gestão da Educação na Saúde, da Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde, propõem a criação de uma política 
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nacional de formação e de desenvolvimento para o conjunto dos 

profissionais da saúde (MACHADO, MACHADO; VIEIRA, 2011). 

Essa política nacional inclui: os pólos de educação permanente; a 

certificação dos hospitais de ensino; AprenderSUS, o VerSUS, o Pró-Saúde 

(Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde), as 

Residências Multiprofissionais e o Programa Pró-Ensino na Saúde 

(CAVALHEIRO; GUIMARÃES, 2011). 

O Pró-Saúde tem o papel indutor na transformação do ensino de 

saúde no Brasil, pois a partir da criação de modelos de reorientação, pode-se 

construir um novo panorama na formação profissional em Saúde. Seu 

objetivo é incentivar a transformação do processo de formação, geração de 

conhecimento e prestação de serviços à população para abordagem integral 

do processo saúde - doença. Tem como eixo central a integração ensino-

serviço, com a consequente inserção dos estudantes no cenário real de 

práticas que é a Rede SUS, com ênfase na atenção básica, desde o início de 

sua formação. A proposta do Pró-saúde é considerada a maior e mais 

consistente iniciativa de mudança do ensino em curso, no mundo (BRASIL, 

2007). 

O Pró Ensino veio para contribuir, desenvolver e consolidar a área de 

formação, considerada estratégica para a consolidação do Sistema Único de 

Saúde, o Ensino, por meio da análise das prioridades e das competências 

existentes, visando à melhoria do ensino de pós-graduação e graduação em 

Saúde. As áreas temáticas do programa são: Gestão do ensino na saúde; 

Currículo e processo ensino-aprendizagem na graduação e pós-graduação 

em saúde; Avaliação no Ensino na Saúde; Formação e desenvolvimento 

docente na saúde; Integração entre universidades e serviços de saúde; 

Políticas de integração entre saúde, educação, ciência e tecnologia e 

tecnologias presenciais e a distância no Ensino na Saúde (BRASIL, 2010). 

Em 2015, o evento “Encontro dos projetos Pró-Ensino/CAPES na 

FCM/UNICAMP”, organizado em parceria com a SGTES, mostrou evidências 

resultantes da produção acadêmica, fruto dos projetos desenvolvidos pelos 

PPGs em Ensino na Saúde. Foram apresentados 73 resumos neste encontro e 
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através deles verificou-se que o programa provocou a formação docente e 

ampliou as pesquisas sobre ensino na saúde. Criou espaço para que se 

pudesse relacionar a formação de professores aos aspectos relevantes da 

produção da própria profissão docente, além de trazer para o centro das 

discussões, a responsabilidade das instituições formadoras na produção de 

conhecimentos, que refletem sobre as formas articuladas e integradas da 

formação, com as políticas intersetoriais de reorientação da formação em 

saúde em curso no país (CYRINO et al., 2015). 

 No que se refere à avaliação da educação superior, também foram 

definidas mudanças importantes com a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 

2004, que institui o SINAES. Entre seus objetivos estão a melhoria da 

qualidade da educação e, especialmente, a promoção do aprofundamento 

dos compromissos e responsabilidades sociais das IES, o respeito à diferença 

e à diversidade, além da afirmação da autonomia e da identidade 

institucional (BRASIL, 2007). 

O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação 

superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da 

sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a 

promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais 

das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão 

pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 

diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional (VEIGA, 

2006). 

Os docentes devem autoformar-se e reciclar-se através de diferentes 

meios, após seus estudos universitários iniciais. Portanto a independência e a 

capacidade profissional têm o contrapeso da imputabilidade do capacitado e 

sua responsabilidade para com o exercício de sua função. Ficando assim 

sobre sua responsabilidade os acertos, mas também os erros deontológicos, 

erros esses que pode custar a carreira ou até mesmo a falta de ética 

profissional (TADIRFF, 2000).  

Contudo, o novo cenário, aposta na formação continuada. Apesar de 

titulações, no ecossistema das universidades, os docentes constroem sua 
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analogia profissional, conferindo-os assim méritos, dos quais decorrem 

benefícios econômicos e profissionais (ZABALZA, 2004). 

Consequentemente, um constituinte crucial na docência universitária 

seria a formação continuada desses profissionais com o intuito de idealização 

de seus conhecimentos autônomos, reflexivos, críticos e domínio das 

metodologias de ensino. Entretanto, o governo não estipula regimentos 

direcionados para a formação pedagógicas do docente e sim, apenas 

parâmetros para a instituição se adequar e formular os programas para seus 

profissionais (SOARES; CUNHA, 2010). 

Desta forma, cabe as IES desenvolverem seus programas de 

formação continuada para seus docentes, tendo em vista o atendimento às 

exigências atinentes à legislação vigente para avaliação interna e externa e, 

ainda, a formação de egressos definidos nas DCNs de cada curso e em seus 

projetos pedagógicos, que aqui, no caso em estudo, trata-se de cursos da 

área da saúde.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer a percepção de docentes da área da saúde, de uma 

instituição pública de ensino superior, sobre sua formação pedagógica. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar o perfil sócioprofissional dos docentes; 

 Identificar como os docentes realizam a formação específica 

para docência;  

 Conhecer os fatores que influenciam na atuação e satisfação 

docentes;  

 Especificar habilidades e competências necessárias para o 

exercício da docência, na opinião dos docentes; 

 Conhecer a participação das IES com relação à formação dos 

docentes; 

 Elaborar um relatório técnico baseado nos resultados da 

pesquisa. 
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4 MÉTODOS 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo exploratório de abordagem descritiva, com 

análise quantitativa e qualitativa.  

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em uma IES federal do estado de Goiás, 

fundada em março de 1980  e que atualmente conta com 25 cursos de 

graduação e 7 cursos de pós-graduação scrito sensu, distribuídos em dois 

campus universitários. A instituição possui aproximadamente 100 servidores 

técnico-administrativos federais, aproximadamente 400 professores, entre 

efetivos e substitutos e mais de 3.100 alunos matriculados em seus cursos 

de graduação e pós-graduação. 

Dentre os cursos oferecidos, estão os cursos da área da saúde: 

Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Medicina, Fisioterapia e 

Psicologia, com um total de 96 docentes. 

 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 A população foi composta por 96 professores dos cursos da área da 

saúde, da IES supracitada, que se encaixavam nos critérios de inclusão da 

pesquisa. 

A amostra foi composta por 55 docentes dos cursos da área da 

saúde da referida instituição. Todos os docentes que se encaixavam nos 

critérios de inclusão da pesquisa (n = 96) desses cursos, foram convidados a 

participar e 55 professores, o equivalente a 57, 3%, aceitaram 

espontaneamente participar da pesquisa. 
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Dos 55 instrumentos respondidos, houve perda de 7 por equívocos 

no preenchimento, resultando na amostra de 48 participantes. 

 A Tabela 1 apresenta o número total de professores de cada curso 

da área da saúde e o número de professores participantes da investigação: 

 
Tabela 1 – Participantes da Pesquisa 
 
Cursos da área 

da Saúde 

Quantidade de 

docentes dos cursos 

Professores participantes 

da pesquisa 

% de participação 

em relação ao total 

de docentes 

Biomedicina 10 5 50% 

Educação Física 16 14 87,5% 

Enfermagem 17 9 52,9% 

Fisioterapia 10 8 80% 

Psicologia 14 11 78,6% 

Medicina 44 8 18,2 

Total 96 55 57,3% 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Os critérios para inclusão dos docentes nesta pesquisa são: a) Ser 

docente em um dos cursos de graduação na área da saúde da IES onde o 

estudo foi realizado; b) ter curso de formação de nível superior na área da 

saúde humana; e, c) ter vínculo efetivo com a referida instituição.  

 

4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Os critérios que excluíram os docentes desta pesquisa foram: a) 

Profissionais com formação em outras áreas, que não a da saúde, exercendo 

a docência nos cursos envolvidos na pesquisa; b) Docentes dos cursos 

referidos, mas com outro vínculo com a instituição, e c) Professores em 

licença e férias no período da coleta de dados. 
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4.6 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O instrumento escolhido para ser utilizado na coleta de dados foi um 

questionário com a escala Likert, por ser conceituada como uma ferramenta 

importante em pesquisas avaliativas (CARDOSO; COSTA; MORAES, 2016; 

CARDOSO; PALUDETO; FERREIRA, 2018).  

Essa é uma ferramenta, cujo objetivo é mensurar a percepção das 

opiniões/atitudes dos respondentes, compreender os fatos e fenômenos de 

interesse, tornando quantitativo algo qualitativo. São elaborados e 

estruturados questionários, compostos por afirmativas objetivas e são 

oferecidas opções de respostas, com indicação do nível de concordância ou 

discordância das afirmações. Os questionários são compostos por vários 

itens; cada um afere algo que possui um espectro continuo, não havendo, 

portanto resposta “certa” ou “errada”; e cada item na escala é chamado de 

proposição, cujo respondente deve atribuir um valor a cada uma delas 

(SANCHES; MEIRELES; DE SORDI, 2011). 

O instrumento de coleta de dados, o questionário, foi construído à 

luz dos três eixos de reflexão basilares, nos quais a pesquisa se 

fundamentou: a universidade como instituição formadora; docência na 

universidade e formação pedagógica; e a universidade e a formação de seus 

docentes.  

Foi realizada uma ampla busca manual, nas bases de dados 

eletrônicos de maior relevância científica, na área de ensino na saúde, 

usando os descritores: Formação Docente; Ensino Superior; Formação 

Pedagógica; Educação em Saúde; Instituições de Ensino Superior. 

Inicialmente foram selecionados artigos nacionais e internacionais publicados 

nos últimos 5 anos e após a seleção inicial, foi realizada uma nova seleção, 

relacionando-os com os eixos supracitados. 

Após extenuantes leituras, foram elaboradas 40 assertivas com base 

nos três eixos de reflexão e de acordo com os objetivos determinados na 

pesquisa foram criadas 3 dimensões, as quais tiveram as assertivas divididas 

entre elas: Dimensão 01 (D1): Formação Docente; Dimensão 02 (D2): 
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Competência Docente e Dimensão 03 (D3): Aspectos Institucionais da 

Formação Docente (Apêndice 2). 

As 4 opções de respostas no instrumento são: 

 Concordo Plenamente 

 Concordo 

 Discordo 

 Discordo Plenamente 

A opção de 4 escolhas de resposta se deu para varrer todas as 

possibilidades de percepção, pois uma opção intermediária, neutra de 

resposta, torna possível uma fragilidade nessa prática de medição, uma vez 

que deve ocorrer perda de informação e de conteúdo entre o que se deseja 

mensurar e sua transformação em uma afirmação, para depois se avaliar a 

concordância (OLIVEIRA, 2001). 

O instrumento foi pontuado com o uso de duas escalas que 

oscilaram de 1 a 4 ou de 4 a 1 pontos. As referidas escalas criaram 3 

intervalos interpretativos a saber: 

De 1 a 1,99 = Percepção ruim demandando correções rápidas; 

De 2 a 2,99 = Percepção intermediária demandando correções à 

médio prazo; 

De 3 a 4 pontos = Percepção boa não exigindo modificações. 

No Quadro 3, estão apresentadas as assertivas correspondentes a 

cada dimensão da pesquisa, D1, D2 e D3. 

 

Quadro 3 - Dimensões da escala Likert e suas respectivas assertivas 

Dimensões Asserções iniciais 

Dimensão 01: Formação Docente  1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 24, 

28, 29, 35, 36 

Dimensão 02: Competência Docente 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 

26, 27, 30, 31, 32, 39, 40 

Dimensão 03: Aspectos Institucionais da Formação Docente 2, 4, 5, 10, 12, 33, 34, 37, 38 
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4.6.1 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

Classificação da população:  

 Faixa etária com a constituição de dois grupos sendo um de até 

40 anos e outro de 40 anos ou mais; 

 Titulação, variando entre doutor e mestre; 

 Gênero: feminino ou masculino;  

 Categoria do vínculo: auxiliar, assistente, associado e adjunto.  

 Formação profissional: educação física, medicina, enfermagem, 

psicologia, fisioterapeuta, biomedicina. 

 Tempo de experiência docente, cujos subgrupos eram de até 9 

anos, de 10 até 19 anos e 20 anos ou mais. 

 

4.7 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada no período de Julho a Setembro de 

2017, presencialmente, no ambiente de trabalho dos docentes. Na data e 

horário agendado, os questionários foram distribuídos e os objetivos da 

pesquisa esclarecidos, os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

entregues e recolhidos (TCLE). O (TCLE) ( Ver Apêndice 1) foram entregues, 

lidos e solicitado a assinatura de aceitação, de maneira voluntária, para 

aqueles que aceitaram em participar da pesquisa. 

A orientação para o preenchimento do instrumento se constituiu na 

apresentação do questionário de opinião (atitudinal) e neste momento foi 

informado aos participantes da pesquisa quanto a necessidade de se 

responder todas as questões e, que por ser um instrumento de percepção, 

não havia resposta certa ou errada, mas sim, aquela que fosse adequada, de 

acordo com a análise do respondente. Para o preenchimento do instrumento 

de coleta de dados foi disponibilizado o tempo necessário.  
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4.7 ANÁLISE DE DADOS 

 

Foi utilizado um instrumento atitudinal do tipo Likert, elaborado e 

realizado pré-teste entre pares. Consistia em 40 asserções randomizadas por 

três dimensões: Formação Docente; Competência Docente; Aspectos 

Institucionais da Formação Docente. 

Após a análise, foram excluídos 7 participantes por equívocos no 

preenchimento do instrumento, onde estes rasuraram ou responderam mais 

de uma alternativa de resposta. 

Neste trabalho, foi utilizado o método de split-half (divisão ao meio), 

conforme descrito por Ritz (2000), que implica aplicar o instrumento ao 

grupo uma só vez e computar, para cada respondente, a soma dos pontos 

das asserções ímpares e, separadamente, a soma dos pontos das asserções 

pares, simulando, portanto, duas aplicações do instrumento, procedendo-se, 

a seguir, ao cálculo do coeficiente de correlação linear entre os valores 

mencionados, envolvendo todas as pessoas do grupo pesquisado.  

 

4.8 VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO E ESTATÍSTICA 

 

O percurso metodológico de validação de conteúdo e estatística 

ocorreu da seguinte forma: 

 Processo de validação do instrumento: 

Validação da fraseologia:  

Validação das asserções – correlação linear; 

Validação quanto à confiabilidade (Spearman – Brown). 

 

 Resultados da Pesquisa: 

Valores médios por asserção validada; 

Valores médios por asserção não validada. 

 

 Os recursos estatísticos utilizados foram: 

Teste de Correlação Linear (r); 
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Teste de Confiabilidade (Spearman-Brown) (R) e 

Gráficos de Barras. 

A validação de conteúdo se deu à luz dos objetivos, considerando: 

Equivalência semântica (significado das palavras), Equivalência cultural 

(termos e situações cotidianas diferentes entre as culturas) e Equivalência 

conceitual (palavras que possuem significados culturais diferentes). A seguir 

as asserções foram pontuadas em duas escalas: 1/2/3/4 ou 4/3/2/1 pontos, 

randomizadas e foi realizado o pré-teste. As escalas de pontuação geraram 3 

intervalos de interpretação dos resultados a saber: De 1 a 1,99 pontos: 

percepção ruim exigindo mudanças rápidas; de 2 a 2,99 pontos: percepção 

indicando alguns problemas, mas com mudanças à médio prazo e, de 3 a 4 

pontos: boa percepção indicando assertividade junto ao objeto pesquisado.  

Calculou-se o coeficiente de confiabilidade do instrumento por meio 

da fórmula de Spearman-Brown (SCHIMIDT, 1975), com o objetivo de 

conhecer qual a porcentagem do tempo que o mesmo grupo responderia da 

mesma forma ao instrumento, sendo o critério de aceitação um mínimo de 

80%, equivalendo a R igual ou maior que 0,80. O coeficiente de 

confiabilidade final (R) foi calculado pela fórmula de Spearman-Brown. A 

confiabilidade foi de 0,81, o que conferiu ao instrumento sólida densidade 

estatística. Tal resultado denota boa validação de conteúdo que foi pautada 

pela análise das equivalências semântica e cultural, com pré teste entre 

pares. 

A validação estatística do instrumento revelou boa dispersão com a 

não validação de 12 das 40 asserções, o que equivale a 30%, o que está 

dentro dos parâmetros aceitos pela literatura que aceita perdas de até 40% 

(RITZ, 2000; FERREIRA;FERREIRA; BATISTA, 2013). Tal resultado denota 

boa validação de conteúdo que foi pautada pela análise das equivalências 

semântica e cultural, com pré teste entre pares. 

Destaca-se, contudo, que das 12 asserções não validadas 

estatisticamente 8 foram marcadas por consensos negativos, que do ponto 

de vista qualitativo, devem ser consideradas, pois evidenciam aspectos que 

devem ser analisados dentro do objeto pesquisado.  
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4.9 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

Foi obtida autorização da Coordenação Geral dos Cursos de 

Graduação (COGRAD) e do Reitor da Instituição, por meio de ofício. Os 

participantes foram devidamente esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, 

seus objetivos e procedimentos, bem como o caráter estritamente voluntário 

quanto a sua participação e garantia da desistência a qualquer momento da 

pesquisa e do anonimato.  

Os dados coletados foram utilizados somente para fins de pesquisa e 

serão guardados por um prazo de cinco anos e, após este período, serão 

destruídos. O desenvolvimento da pesquisa atendeu às recomendações 

propostas pelo Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução Nº 

466/12, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição 

pesquisada, com número CAEE 56172816.1.0000.5078. 
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Nilce Maria da Silva Campos Costa - nilcecosta58@gmail.com - Doutora - 
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Câmpus Jatobá – Cidade Universitária – BR 364, km 195, nº 3800 
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Resumo: O Objetivo desta pesquisa foi conhecer a percepção de docentes da área da 

saúde sobre sua formação pedagógica. Estudo exploratório de abordagem descritiva 

com análise quantitativa e qualitativa.  A amostra foi composta por 55 docentes de 

cursos de graduação na área da saúde (Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, 

Medicina, Fisioterapia e Psicologia) de uma IES federal do estado de Goiás. Foi 

aplicado um instrumento atitudinal do tipo Likert com 40 asserções, randomizadas 

por três dimensões: Formação Pedagógica; Competência Docente; Aspectos 

Institucionais da Formação Docente, mas será apresentada neste artigo, apenas a 

Dimensão Formação Pedagógica. O instrumento foi validado em seu conteúdo e 

estatisticamente quanto à dispersão e confiabilidade, com o resultado de R = 0,81, o 

que conferiu ao instrumento sólida densidade estatística. Os resultados apontaram 

para necessidade de se repensar a formação pedagógica dos professores que atuam 

no ensino universitário em saúde; são necessárias capacitações por meio de uma 

educação permanente e coletiva; a formação docente no ensino superior se dá pela 

soma da expertise técnica (profissional) e pedagógica. A pesquisa também indicou a 

pouca valorização pelas IES do trabalho pedagógico realizado na carreira docente em 

contraposição as atividades de pesquisa e publicação; os cursos de pós graduação 

lato ou stricto sensu não tem contribuído para a qualificação pedagógica no ensino 

superior. O equilíbrio entre as atividades de ensino e pesquisa é historicamente um 

caminho polêmico, mas que urge ser seguido e para tal há que se qualificar 

pedagogicamente o corpo docente, pois as IES necessitam criar um reconhecimento 

acadêmico que abarque as funções precípuas do ensino superior que são docência, 

pesquisa e extensão. 
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Palavras Chave: Formação Docente – Ensino Superior – Formação Pedagógica – 

Educação em Saúde 

 

 

Abstract: The objective of this research was to know the perception of the health of 

teachers on their pedagogical training. Exploratory study of descriptive approach to 

quantitative and qualitative analysis. The sample comprised 55 teachers of 

undergraduate courses in health (Biomedicine, Physical Education, Nursing, 

Medicine, Physiotherapy and Psychology) of a federal university in Goiás state. An 

attitudinal instrument Likert with 40 claims was applied, randomized three 

dimensions: pedagogical formation; Skill Teaching; the Teacher Training 

Institutional aspects, but it will be presented in this article, just Dimension 

Pedagogical Training. The instrument was validated in its content and statistically as 

the dispersion and reliability, with the result of R = 0.81, which has given the 

statistical instrument solid density. The results pointed to the need to rethink the 

pedagogical training of teachers who work in university education in health; skills 

are required through ongoing education and collective; teacher training in higher 

education is given by the sum of the technical expertise (professional) and 

pedagogical. The survey also indicated the low valuation by the IES pedagogical 

work in teaching career versus the research and publication activities; post broad or 

strict sense undergraduate courses has not contributed to the pedagogical 

qualification in higher education. The balance enters the activities of education and 

research is historically a controversial way, but that it urges to be followed and for 

such it has that if to characterize the faculty pedagogically, therefore the IES need to 

create an academic recognition that accumulates of stocks the main functions of 

superior education that they are teaching, research and extension. 

 

Keywords: Teacher Training – Under graduation - Health Education 

 
 

Introdução 

 

O início do século XXI tem sido marcado por diversos debates de 

profissionais da educação, que discutem uma prática educacional voltada para o 

desenvolvimento sustentável da sociedade e do ser humano. Em 1999, a UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) apresentou os 

Pilares da Educação Para o Século XXI, atribuindo grande importância à 

humanização: “aprender a ser”, “aprender a conhecer”, “aprender a aprender”, 

“aprender a fazer”, “aprender a viver na coletividade”, “aprender a antepor-se e 

criar” e “aprender a ser atuante e a tornar-se parte”.1 Neste relatório coordenado por 

Delors2 (2012) o autor aponta para novas competências do processo 
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ensino/aprendizagem neste novo século evidenciando a urgência de uma construção 

de conhecimento que abarque todas as dimensões. 

Só se constitui uma profissão quando há o conhecimento de saberes que lhe 

são próprios.3 O distanciamento entre os saberes técnicos de um docente da área da 

saúde e seus domínios sobre a pedagogia, tem fomentado diversos debates e diante 

das grandes mudanças que vem ocorrendo neste cenário atual da educação e saúde, 

incluindo a remodelação da formação dos profissionais da área da saúde preconizada 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN´s), se torna importante problematizar o 

exercício da prática docente e sua formação, pois sem a qual o exercício da profissão 

se torna frágil.3,4  

A construção de novos perfis de profissionais de saúde, consiste na 

realização de mudanças em três núcleos; na orientação teórica, nos cenários de 

prática e na orientação pedagógica. 3 O sentido da reorientação da formação, deve 

romper com modelos de currículos fragmentados, não inseridos nos serviços públicos 

de saúde com o enfoque pedagógico limitado às metodologias tradicionais baseadas 

na transmissão de conhecimento, que não privilegiam a formação crítica do estudante 

e não o prepara para as exigências do trabalho em saúde.3 

Com isto evidencia-se a necessidade de revisar o papel do professor, 

abrangendo sua multiplicidade, nas diversas conjunturas pedagógicas. O docente 

precisa manter o domínio de fundamentos sobre o indivíduo que aprende, como se dá 

este aprendizado, como se desenvolve e se converte em experiência significativa de 

aprendizagem, para que por fim obtenha as competências e habilidades 

indispensáveis.5,6 

De acordo com Corrêa e Ribeiro7 (2013) o processo formativo do docente 

tem como fase inicial a pós-graduação stricto sensu. Esse espaço é caracterizado pelo 

desenvolvimento de conhecimentos teóricos e instrumentais da atividade de pesquisa 

e de produção de conhecimento. Porém a qualificação do corpo docente não deve 

estar sujeita apenas a propostas únicas de formação ou titulação, mas sim ser um 

processo sempiterno, de formação continua. Esta tem significados diversos, que 

variam de acordo com as bases regimentais das diferentes IES (Instituição de Ensino 

Superior), bem como está sujeito às características culturais locais.8  

Não há o reconhecimento oficial da legitimidade dos saberes pedagógicos 

para tal profissional, uma vez que não há legislação nesse caminho.7 A formação 

pedagógica acaba sendo parametizada e avaliada indiretamente por indicadores de 
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avaliação instituídos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), como: avaliação 

do desempenho global do sistema de educação superior, avaliação individual das IES 

(destacando as funções universitárias), avaliação do ensino de graduação e do ensino 

de pós-graduação stricto sensu.9  

De acordo com Oliveira Vasconcelos10 (2011) para alcançarmos um alto 

padrão de ensino, exitoso e de excelência, devemos aprofundar o conhecimento sobre 

os docentes em todas suas particularidades, o que só será obtido através de um 

trabalho mútuo e contínuo entre professores e pesquisadores. Consequentemente é 

primordial estudar a prática e formação dos professores da área da saúde, sob sua 

ótica, cujo papel é o articulador fundamental deste processo de ensino e um dos 

atores principais da formação do profissional da área da saúde. O objetivo desta 

pesquisa é conhecer a percepção de docentes da área da saúde de uma IES federal, 

sobre sua formação pedagógica. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de um estudo exploratório de abordagem descritiva, com análise 

quantitativa e qualitativa. A amostra foi composta por 55 docentes dos cursos da área 

da saúde (Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Medicina, Fisioterapia e 

Psicologia) de uma IES pública do estado de Goiás. Do total (N=96), 58% (n=55) 

aceitaram participar. Foram eliminados 7 respondentes por equívocos no preenchimento 

totalizando 48 participantes. Os critérios de inclusão foram: ser docente em um dos 

cursos de graduação na área da saúde da IES onde o estudo foi realizado; ter curso de 

graduação na área da saúde; ter vínculo efetivo com a referida instituição. Os 

critérios de exclusão foram: profissionais com formação em outras áreas, que não a 

da saúde, exercendo a docência nos cursos estudados, docentes dos cursos referidos, 

mas com outro vínculo com a instituição e professores em licença ou férias no 

momento de coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados escolhido para ser utilizado foi a escala 

Likert, por ser conceituada como uma ferramenta importante em pesquisas 

avaliativas.11,12 O instrumento foi construído à luz dos três eixos de reflexão 

basilares, nos quais a pesquisa se fundamentou: a universidade como instituição 

formadora; docência na universidade e formação pedagógica; e a universidade e a 

formação de seus docentes. Foi realizada uma ampla busca manual, nas bases de 
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dados eletrônicos de maior relevânica científica, na área de ensino na saúde, usando 

os descritores: Formação Docente; Ensino Superior; Formação Pedagógica; 

Educação em Saúde; Instituições de Ensino Superior. Foram selecionados artigos 

nacionais e internacionais publicados nos últimos 5 anos e após esta seleção inicial, 

foi realizada uma nova seleção, relacionando-os com os eixos supracitados. 

Nesta base foram elaboradas 40 assertivas com base nos três eixos de 

reflexão e de acordo com os objetivos determinados na pesquisa foram criadas 3 

dimensões, as quais tiveram as assertivas divididas entre elas: Dimensão D1: 

Formação Docente,  Dimensão 02: Competência Docente e Dimensão 03: Aspectos 

Institucionais da Formação Docente. 

A coleta de dados foi realizada no período de julho a setembro de 2017, 

presencialmente, nas dependências da universidade. Na data e horário agendado, os 

questionários e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido foram distribuídos 

e os objetivos da pesquisa esclarecidos.  

Após uma análise preliminar foram eliminados 7 respondentes por 

equívocos no preenchimento. Previamente a aplicação dos instrumentos aos 

participantes, foi realizado pré teste entre pares. Foi utilizado o método de split-half 

(divisão ao meio), conforme descrito por RITZ (2000)13 e na sequência, calculou-se 

o coeficiente de confiabilidade do instrumento por meio da fórmula de Spearman-

Brown e a confiabilidade foi de R = 0,81, o que conferiu ao instrumento sólida 

densidade estatística.14 Foram disponibilizadas quatro opções de respostas: Concordo 

Plenamente (CP), Inclinado a concordar (IC), Inclinado a discordar (ID) e Discordo 

plenamente (DP). 

A opção de 4 escolhas de resposta se deu para varrer todas as possibilidades 

de percepção, pois uma opção intermediária, neutra de resposta, torna possível uma 

fragilidade nessa prática de medição, uma vez que deve ocorrer perda de informação 

e de conteúdo entre o que se deseja mensurar e sua transformação em uma afirmação, 

para depois se avaliar a concordância.15 

A validação de conteúdo se deu à luz dos objetivos, considerando: 

Equivalência semântica (significado das palavras), Equivalência cultural (termos e 

situações cotidianas diferentes entre as culturas) e Equivalência conceitual (palavras 

que possuem significados culturais diferentes). A seguir as asserções foram 

pontuadas em duas escalas: 1/2/3/4 ou 4/3/2/1 pontos, randomizadas e foi realizado o 

pré-teste. As escalas de pontuação geraram 3 intervalos de interpretação dos 
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resultados a saber: De 1 a 1,99 pontos: percepção ruim exigindo mudanças rápidas; 

de 2 a 2,99 pontos: percepção indicando alguns problemas, mas com mudanças à 

médio prazo e, de 3 a 4 pontos: boa percepção indicando assertividade junto ao 

objeto pesquisado.  

A validação estatística do instrumento revelou boa dispersão com a não 

validação de 12 das 40 asserções, o que equivale a 30%, o que está dentro dos 

parâmetros aceitos pela literatura que aceita perdas de até 40%.13, 16 Tal resultado 

denota boa validação de conteúdo que foi pautada pela análise das equivalências 

semântica e cultural, com pré teste entre pares. 

Destaca-se, contudo, que das 12 asserções não validadas estatisticamente 8 

foram marcadas por consensos negativos, que do ponto de vista qualitativo, devem 

ser consideradas, pois evidenciam aspectos que devem ser analisados dentro do 

objeto pesquisado.  

A Dimensão 1 (D1) foi composta pelas asserções 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 

17, 24, 28, 29, 35, 36 sendo que as asserções 1, 6, 9, 11, 14, e 15 não foram validadas 

pela presença de consensos positivos e negativos.  

Neste artigo serão apresentados os resultados da primeira dimensão, 

Formação Pedagógica. 

O Quadro 1 descreve as asserções que compõe a D1. 

Quadro 1  – Dimensão – Formação Docente 

ASSERÇÕES  

1 
A formação docente deve valorizar o estudo crítico das Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 

3 
A capacitação docente e a necessidade de formação permanente são dispensáveis aos 

professores universitários. 

6 
A formação docente dá-se com a pós- graduação stricto sensu, nos níveis de 

mestrado e doutorado. 

7 A formação docente é um processo proporcionado pela experiência profissional. 

8 
Há necessidade de se repensar a formação pedagógica dos professores que atuam no 

ensino universitário em saúde. 

9 
Cursos de especialização, mestrados e doutorados possuem como objetivo, também 

a formação pedagógica do professor. 
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11 
A formação do professor começa antes de sua formação acadêmica e prossegue 

durante toda a vida profissional.  

14 A formação proporcionada pela experiência docente é suficiente. 

15 
A preparação para a prática docente esteve sempre orientada para o domínio 

científico e/ou para o exercício das atividades profissionais. 

17 
Existe dificuldade do docente da área da saúde em superar falhas da formação 

docente e enfrentar a dicotomia teoria-prática. 

24 
As práticas de formação que tomam como referência as dimensões coletivas 

contribuem para a emancipação profissional e autonomia. 

28 A pouca valorização dada à formação pedagógica do professor universitário pode ser 

atribuída ao desmerecimento da atividade de ensino. 

29 
A formação pedagógica deve integrar as experiências dos docentes com a discussão 

e debates fundamentados em princípios teóricos de educação. 

35 
A formação dos docentes da área da saúde dá-se por meio de processos de auto-

formação. 

36 

A formação em nível de graduação e em pós-graduação nas áreas da saúde tem se 

preocupado com as dimensões técnico-científicas em detrimento dos aspectos 

didáticos e pedagógicos, a interdisciplinaridade, dimensões sócio-política e 

ideológica. 

 

O desenvolvimento da pesquisa atendeu às recomendações propostas pelo 

Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução Nº 466/12, sendo aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da instituição pesquisada, com número CAEE 

56172816.1.0000.5078. 

 

Resultados e Discussão 

 

Na Tabela 1 encontram-se as características acadêmicas e profissionais dos 

participantes da pesquisa. Observou-se que a maioria dos participantes era do curso de 

psicologia, com faixa etária entre 21 a 40 anos, com título de doutor, com tempo de 

experiência docente entre 10 e 19 anos. 
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Tabela 1: Resultado da distribuição da população de acordo com eixos de análise da 

dissertação “O significado da formação docente para professores da área da saúde”, 

IES Federal – GO, 2017. 

EIXOS DE ANÁLISE OPÇÕES DE RESPOSTAS INCIDÊNCIA DE RESPONDENTES 

Formação 

Educação Física 8 16,70% 

Biomedicina 5 10,28% 

Enfermagem 8 16,70% 

Fisioterapia 8 16,70% 

Psicologia 11 22,92% 

Medicina 8 16,70% 

Faixa etária 
21 a 40 anos 26 54,17% 

41 anos ou mais 22 45,83% 

Gênero 
Feminino 24 50,00% 

Masculino 24 50,00% 

Categoria 

Associado 1 2,08% 

Adjunto 34 70,83% 

Assistente 11 22,92% 

Auxiliar 2 4,17% 

Titulação 
Mestrado 10 20,83% 

Doutorado 38 79,17% 

Tempo de 

experiência docente 

Até 9 anos 13 27,05% 

10 até 19 anos 27 56,25% 

20 a 29 anos 8 16,70% 
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Os eixos de análise não impactaram a D1, a qual será discutida neste artigo. 

A média das assertivas e do perfil geral atitudinal da D1, se encontram demonstrados 

no Gráfico 1, apresentado abaixo. 

Gráfico 1 - Perfil geral atitudinal da D1 
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A asserção A3 defendeu que “A capacitação docente e a necessidade de 

formação permanente são dispensáveis aos professores universitários” com 1 ponto 

para a concordância plena - CP e os docentes discordaram com 3,35 pontos 

evidenciando a compreensão de que as competências pedagógicas aliadas à técnica 

devem estar presentes e serem qualificadas de forma permanente. Esta concepção 

requer, portanto, que a formação continuada seja requisito para que se estabeleça em 

sua função de colaborar para o crescimento humano dos discentes e do próprio 

docente.17  

Freitas et al.4, (2016, p. 440) encontra na fala dos sujeitos de sua pesquisa, 

ideias como “[...] fiz duas especializações e em ambas eu tive contato com a 

disciplina de metodologia do ensino. [...] No mestrado, houve um fundamento um 

pouco maior com relação à docência do ensino superior, mas ainda muito limitado, 

por serem disciplinas, vistas em curto prazo e pra mim não atende toda necessidade 

mesmo da formação docente pra o ensino superior.” Tais colocações estão 

embasadas no artigo 67 da LDB, que dispõe: “os sistemas de ensino promoverão a 

valorização dos profissionais da educação”, ”assegurando-lhes aperfeiçoamento 

profissional continuado”.4 Estando portanto afim com os achados da pesquisa, que 

sugere a insuficiência de espaços e tempos de formação inicial e destaca o caráter 

contínuo da formação docente. 
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Na asserção 7 “A formação docente é um processo proporcionado pela 

experiência profissional” com 4 pontos para a CP, os docentes mostram-se 

discordantes fato que tem recebido destaque atualmente no ensino superior onde cada 

vez mais se verifica que a expertise técnica é necessária, mas não suficiente, pois a 

qualificação pedagógica deve necessariamente estar atrelada a mesma, o que 

qualifica o processo formativo.18 Somente qualificação pedagógica adequada, 

atrelada a atualização permanente (tanto técnica quanto didático - pedagógica) 

proporcionam uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, necessária a 

um profissional da área da saúde, como orienta as novas DCN. 19 

Porém, na pesquisa realizada por Ferreira e Souza20 (2016, p. 637) os 40 

médicos-professores afirmaram que ter ou não uma formação docente específica não 

é premissa para ser um “bom” professor de medicina, pois consideram a docência 

uma atividade secundária. Esse resultado vai na contramão do resultado encontrado, 

que ratifica que as técnicas pedagógicas tradicionais não atendem mais às 

necessidades e interesses dos estudantes.  O repasse de informações que são saberes 

construídos pelos professores, sem que seus significados tenham sido objeto de 

reflexão, compreendidos e incorporados pelos sujeitos que aprendem, não culminam 

em uma aprendizagem significativa e desenvolvimento de habilidades e 

competências necessárias para exercer as profissões da saúde na atualidade. 

Na asserção A8 “Há necessidade de se repensar a formação pedagógica dos 

professores que atuam no ensino universitário em saúde” com 4 pontos para a CP 

observamos a concordância dos respondentes. A pedagogia universitária requer  uma 

mudança de paradigma, eliminando definitivamente o modelo dominante, do 

protótipo flexneriano/biomédico, onde a saúde constitui a ausência de doença, não 

levando em conta o papel dos fatores sociais ou subjetividade individual. Para 

romper com este modelo é fundamental a reavaliação do papel do docente, 

protagonista deste processo, neste contexto.21 

As DCN veem norteando as mudanças curriculares em saúde, evidenciando 

que competências como gestão, comunicação entre outras, só são desenvolvidas com 

professores com domínio técnico e pedagógico como já observado há mais de duas 

décadas.  As asserções 17, 24 e 29 apontaram respectivamente “Existe dificuldade do 

docente da área da saúde em superar falhas da formação docente e enfrentar a 

dicotomia teoria-prática”, “As práticas de formação que tomam como referência as 

dimensões coletivas contribuem para a emancipação profissional e autonomia” e “A 
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formação pedagógica deve integrar as experiências dos docentes com a discussão e 

debates fundamentados em princípios teóricos de educação” todas com 4 pontos para 

a CP. A inclinação á concordância mostram como a tratativa individual quanto à 

docência carrega mais dificuldades e na medida em que ela se transforma num 

trabalho coletivo as possibilidades são mais exitosas.  

De acordo com Marin et al. 22 (2013, p. 225) quando no meio da tarefa de 

ensinar e aprender, é permitido de alguma forma, a ideia de troca e 

compartilhamento, de experiências, dificuldades, entre os pares, atores fundamentais 

do processo de ensino e aprendizagem, evidencia-se que o educador não é apenas um 

disseminador da informação, do conhecimento, mas também um coletor de 

informações, o que agrega diretamente à sua função pedagógica, valorizando e 

estimulando a ação conjunta do grupo docente. Este estudo reforça, portanto, a 

necessidade da busca do docente por uma postura mais flexível e uma atividade de 

ensino pautada em uma aprendizagem dialógica e coletiva. 

A asserção A35 corrobora com esta percepção ao defender que “A formação 

dos docentes da área da saúde dá-se por meio de processos de auto-formação” com 1 

ponto para a CP e os docentes concordaram com 2,85 pontos.  

Os avanços no desenvolvimento profissional pela crescente produção de 

conhecimento, pelo processo de globalização, pela necessidade de reformulação da 

formação profissional para atender as demandas do SUS têm ocasionado 

transformações no processo das relações humanas, evidenciando a necessidade de 

uma maior proximidade e articulação das informações. Esta demanda só será 

atendida, a partir do momento que os profissionais tenham condições de serem 

formados, com a perspectiva de desenvolvimento de habilidades e competências 

ancoradas nos princípios éticos, de cidadania, humanísticos. Estes, construídos 

através de aprendizagem significativa e que tenham meios para prosseguir através de 

uma educação permanente.23 

Este “processo solitário” há muito se debate que entre vários fatores, isso se 

dá em função do que as asserções A28 e A36 afirmaram respectivamente e os 

respondentes concordaram, ambas com 4 pontos para a CP “A pouca valorização 

dada à formação pedagógica do professor universitário pode ser atribuída ao 

desmerecimento da atividade de ensino” e “A formação em nível de graduação e em 

pós-graduação nas áreas da saúde tem se preocupado com as dimensões técnico-
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científicas em detrimento dos aspectos didáticos e pedagógicos, a 

interdisciplinaridade, dimensões sócio-política e ideológica”. 

A pouca valorização da atividade de ensino em detrimento da pesquisa, 

evidentemente tem sido um grande problema no ensino superior e que especialmente 

no âmbito da saúde, tem sido corrigida por Políticas e Programas de formação de 

recursos humanos como o Pró-Saúde, Pet- Saúde, dentre outros.5,6,9 

Evidenciada a necessidade de o docente desenvolver de uma forma mais 

ampla e completa sua competência pedagógica, surgem diversas iniciativas no 

âmbito nacional para subsidiar e amparar esta demanda. Com destaque, temos a da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que por 

interferência do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, através de duas de 

suas áreas, a de Programas Estratégicos e a de Indução e Inovação, desenvolveu em 

2010, o Programa “Pró-Ensino na Saúde”. Este programa teve como meta geral 

“desenvolver e consolidar esta área de formação, considerada estratégica para a 

consolidação do Sistema Único de Saúde, por meio da análise das prioridades e das 

competências existentes, visando à melhoria do ensino de pós-graduação e graduação 

em Saúde e como objetivos centrais, explícitos em seu edital, “estimular no País a 

realização de projetos de pesquisa e apoio ao Ensino na Saúde” e subsidiar “a 

produção de pesquisas científicas e tecnológicas e a formação de mestres, doutores e 

estágio pós-doutoral na área do Ensino na Saúde”. 23,24 

Conforme dito anteriormente as asserções não validadas estatisticamente 

serão apresentadas abaixo e podemos destacar a sintonia e reiteração das percepções 

dos docentes apontadas acima.  

A1. “A formação docente deve valorizar o estudo crítico das Diretrizes 

Curriculares Nacionais”. CP4 

Os respondentes concordaram com 3,75 pontos o que evidencia a 

compreensão das DCN na qualificação docente e discente na formação em saúde. 

As DCN´s especificam as características dos novos currículos, substituindo 

os currículos mínimos por um conjunto de competências, norteiam o perfil dos 

futuros profissionais da área da saúde.  O docente necessita contemplar as 

habilidades para estimular nos alunos o desenvolvimento dessas competências. Estas 

contém aspectos de construção de conhecimento, pesquisa, de interdisciplinaridade, 

de abertura para inovações, de trabalho em equipe multidisciplinar e outros 

específicos de cada uma das profissões.25 
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A transdisciplinaridade da humanização e a ética, o aluno como responsável 

por sua própria formação, o uso de metodologias ativas e problematizadoras, a 

integração direta do currículo com a formação de recursos humanos para o SUS e a 

educação permanente estão entre as diretrizes comuns que nortearão a formação na 

área da saúde, sendo, portanto indispensáveis aos docentes.26 

A inserção precoce no SUS, também é estimulada, para garantir que a 

formação contemple a realidade social, política e cultural, dentro dos amplos 

contextos de relações humanas, permitindo ao novo profissional, consciência das 

situações sanitária e educacional e sobre a diversidade regional brasileira. Portanto, o 

domínio do texto, na teoria e prática, das diretrizes, se faz fundamental ao docente 

para desempenhar sua função com segurança, competência e desenvoltura inter e 

transdisciplinarmente. O docente deve conseguir chegar a um ideal de ensino 

transformador, crítico, reflexivo e de troca de saberes, como norteia as diretrizes.21,27 

A6. “A formação docente dá-se com a pós- graduação stricto sensu, nos 

níveis de mestrado e doutorado.” CP1. 

Os respondentes discordaram com 2,48 pontos o que vai ao encontro da 

literatura nacional28,29,30,31 que pontuam claramente que a competência pedagógica do 

docente universitário não tem se dado de maneira plena nos cursos de mestrado e 

doutorado scrito sensu e sim em atualizações frequentes e em espaços institucionais 

destinado a isso. 

A A9 sustentou que “Cursos de especialização, mestrados e doutorados 

possuem como objetivo, também a formação pedagógica do professor” com CP 4 e 

os respondentes mostraram-se inclinados a discordar corroborando com as asserções 

A28 e A36 já discutidas. 

Ao remeter às Universidades, e aos programas de pós-graduação, a 

responsabilidade pela formação pedagógico-didática dos docentes sem orientar, de 

forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar neste processo, abre espaço para 

que continue a se perpetuar o desenvolvimento do campo mais “visível” e “atrativo” 

da pós graduação, o da pesquisa, em detrimento do ensino, levando a um contingente 

cada vez maior de profissionais bacharéis a atuar sem o conhecimento/domínio das 

questões pedagógico-didáticas.26 

A pós-graduação stricto sensu é caracterizada pelo mestrado acadêmico e 

profissional e pelo doutorado acadêmico. A Capes e o CNPq são os órgãos 

responsáveis por suas avaliações e classificações, ou seja, direcionam o objetivo e 
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condução dos programas por estabelecer os critérios que serão analisados. A Capes 

determina se há qualidade, para que haja consequentemente financiamento e ao 

“lado” o CNPq avalia produtividade também relacionada diretamente com 

financiamentos das pesquisas. O quadro geral dos processos formativos de 

professores universitários nos programas de pós-graduação stricto sensu é 

caracterizado pela preparação, através do desenvolvimento de conhecimentos 

teóricos e instrumentais da atividade de pesquisa e de produção de conhecimento, 

com apropriações referentes ao campo científico de atuação, porém a dimensão do 

ensino no fazer e ser docente, parte fundamental deste conhecimento, acaba sendo 

preterida, pois não está associada diretamente com o fomento.32 

Portanto para que a formação pedagógica se torne um ponto de interesse 

para os próprios acadêmicos e seja merecedora de investimento pelos agentes de 

fomento, é preciso que os órgãos envolvidos neste processo, como a Capes, CNPq e 

as IES agreguem aos seus objetivos, elementos, inclusive de ordem legal, que motive 

e objetive o desenvolvimento da formação pedagógica no ensino superior. Cabe às 

universidades, principalmente, criação de programas permanentes de formação 

pedagógica, dentro os programas de pós-graduação e das próprias graduações. As 

IES devem desenvolver e programar seus programas de formação docente baseadas 

em suas necessidades específicas, preenchendo essa lacuna dos programas de pós-

graduação e estimulando espaços, grupos e programas de desenvolvimento docente 

permanente.31 

As asserções A11 e A14 (CP 4 pontos) e a A15 (CP 1 ponto ) sustentaram 

respectivamente que “A formação do professor começa antes de sua formação 

acadêmica e prossegue durante toda a vida profissional” com a concordância (3,19) 

corroborando com a asserção A3; a asserção A14“A formação proporcionada pela 

experiência docente é suficiente” e os respondentes discordaram plenamente com 

1,94 pontos; já a A15“A preparação para a prática docente esteve sempre orientada 

para o domínio científico e/ou para o exercício das atividades profissionais” e 

obteve-se a concordância com 2,83 pontos, aspecto já apontado, evidenciando a 

consciência do corpo docente pesquisado quanto à hegemonia da pesquisa em 

detrimento ao ensino, aspecto amplamente discutido e reparado em grandes 

universidades no mundo.33 

Treviso e Costa34  (2017) tem como parte do relato de um dos participantes 

de sua pesquisa...” na formação básica não tem nenhuma disciplina relacionada. 
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Saímos bacharéis e nos tornamos professores...”, corroborando com o resultado, que 

é necessário considerar a necessidade de conhecimento didático e não somente o 

conhecimento técnico do conteúdo, além de conhecimento pedagógico que envolve 

outros diversos aspectos das atividades de ensino. 

A falta de exigência nas políticas públicas de uma formação para o docente 

do ensino superior que contemple os saberes pedagógicos, não legitimam a profissão 

e deixa margem para esta lacuna. O professor universitário acaba por construir sua 

identidade docente a partir dos modelos de antigos professores e da própria 

experiência autodidata, além das trocas com pares e do retorno dos estudantes, porém 

é evidenciado pelos próprios docentes a insuficiência deste professo para um bom 

desempenho do seu papel.32 

 

Conclusão 

 

Conhecer a percepção de profissionais da área da saúde sobre sua formação 

pedagógica nos permitiu saber que o domínio da técnica ou do conteúdo não é 

suficiente para o desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. As 

percepções colhidas nos mostraram que: 

 Há necessidade de se repensar a formação pedagógica dos professores 

que atuam no ensino universitário em saúde; 

 Capacitações docentes por meio de uma educação permanente e 

coletiva são necessárias para a qualificação da docência; 

 A formação docente no ensino superior se dá pela soma da expertise 

técnica (profissional) e pedagógica; 

 A pouca valorização na carreira docente no âmbito da formação 

pedagógica pelas IES, tem contribuído para a desqualificação das 

atividades de ensino; 

 Os cursos de pós graduação scricto sensu não tem contribuído para a 

qualificação pedagógica no ensino superior, pois, tem valorizado mais 

as atividades relacionadas à pesquisa o que tem levado a um processo 

de “auto capacitação” de forma individualizada e pouco exitosa. 

Ficou evidenciado que os processos seletivos docentes visam profissionais 

especialistas em determinada área da saúde, com formação lato ou stricto sensu, 
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porém a experiência na docência, de modo geral, não constitui pré-requisito e não é 

abrangida, nem estimulada nestes programas, pelo contrário, há quase que uma 

negligência (discursiva e estratégica) de questões que apontam a 

relevância/necessidade da existência de formação pedagógica nesse espaço. 

Quando se tem políticas amplas, capazes de impulsionar mudanças como é 

o caso da LDB e do SUS, é necessário pensar na perspectiva de longo prazo, num 

cenário futuro o qual será requerido pela sociedade. Assim, mudanças na graduação 

requerem mudanças nos programas de pós-graduação stricto sensu e mudanças nos 

programas de formação oferecidos pelas IES. Essas devem ser estruturadas e 

planejadas integralmente e em longo prazo, de modo que os cenários sejam 

compreendidos de antemão, tanto na atuação dos formadores de formadores, quanto 

na atuação dos docentes na graduação e atuação profissional para com as demandas 

da sociedade. Concluindo, consideramos que a formação pedagógica não é a única 

resposta para todos os problemas do ensino superior, mas certamente é um processo 

fundamental na construção deste debate. 
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Resumo 

Esta pesquisa objetivou conhecer a percepção de docentes da área da saúde sobre sua 

formação pedagógica. Estudo exploratório de abordagem descritiva com análise 

quantitativa e qualitativa.  A amostra foi composta por 55 docentes de cursos de 

graduação na área da saúde (Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Medicina, 

Fisioterapia e Psicologia) de uma IES federal do estado de Goiás. Foi aplicado um 

instrumento atitudinal do tipo Likert com 40 asserções, randomizadas por três 

dimensões: Formação Pedagógica; Competência Docente; Aspectos Institucionais da 

Formação Docente, mas será apresentada neste artigo, apenas a Dimensão Aspectos 

Institucionais da Formação Docente. O instrumento foi validado em seu conteúdo e 

estatisticamente quanto à dispersão e confiabilidade, com o resultado de R = 0,81, o 

que conferiu ao instrumento sólida densidade estatística. Pelos resultados 

sintetizados verificou-se que aspectos como vínculo institucional, processos 

avaliativos mais equânimes entre ensino e pesquisa e a presença de espaços indutores 

de qualificação pedagógica, foram apontados como estratégias necessárias para o 

desenvolvimento mais potente das atividades de ensinos e que processos avaliativos 

internos das IES não valorizam as atividades de ensino coma as de pesquisa, fato que 

desestimula o corpo docente a se qualificar pedagogicamente. Portanto o docente em 

saúde no ensino superior precisa cada vez mais tomar para si os princípios 

pedagógicos necessários para uma formação cada vez melhor, mais ampla e sólida e 

as IES têm que desenvolver políticas e ações desencadeadas para a ação coletiva e 

mailto:aninhacarvalholima@hotmail.com
mailto:nilcecosta58@gmail.com
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partilhada no desenvolvimento do trabalho pedagógico nas universidades, para sua 

devida valoração. 

Palavras-Chave: Formação Docente – Ensino Superior – Formação Pedagógica – 

Educação em Saúde - Instituições de Ensino Superior 

 

Abstract 

This study examines perceptions of health of teachers on their pedagogical training. 

Exploratory study of descriptive approach to quantitative and qualitative analysis. 

The sample comprised 55 teachers of undergraduate courses in health (Biomedicine, 

Physical Education, Nursing, Medicine, Physiotherapy and Psychology) of a federal 

university in Goiás state. An attitudinal instrument Likert with 40 claims was 

applied, randomized three dimensions: pedagogical formation; Skill Teaching; the 

Teacher Training Institutional aspects, but will be presented in this article, only the 

aspects Institutional Dimension of Teacher Training. The instrument was validated in 

its content and statistically as the dispersion and reliability, with the result of R = 

0.81, which gave the solid density statistical instrument. The results synthesized it 

was found that aspects such as institutional link, evaluation processes more equitable 

between teaching and research and the presence of inductors spaces teaching 

qualification, were identified as strategies needed for more powerful development of 

teaching activities and internal evaluation processes of IES do not value teaching 

activities eat the research, a fact that discourages faculty to qualify educationally. 

Therefore teaching health in higher education must increasingly take for himself the 

pedagogical principles for training better and better, broader and more solid and 

Higher education institutions have to develop triggered policies and actions for 

collective and shared action on the development of labor teaching in universities, for 

their proper valuation. 

Keywords: Teacher Training – under graduation - Health Education - Higher 

education institutions 

 

Introdução 

 

O professor é, antes de tudo, um profissional em desenvolvimento 

permanente. Sua formação é contínua, ininterrupta e desenvolvida ao longo de sua 

carreira. O professor é capaz de refletir e repensar sua formação, criando e recriando 

constantemente a estreita relação entre conhecimento específico e conhecimento 

pedagógico. Particularmente, a docência universitária por ser composta de elementos 

de natureza distintas, atribui múltiplas funções para estes profissionais, evidenciando 

a complexidade do ofício do docente universitário.¹ 

O papel principal do professor tem sido historicamente a transmissão do 

conhecimento, pautado no modelo de ensino predominante, denominado tradicional.  
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Ao longo das últimas décadas do século XX, ocorreram profundas mudanças no 

cenário da educação superior, marcadas pela política das economias neoliberais, 

como: forte expansão do número de vagas, cursos e de instituições de ensino superior 

(IES), crescimento explosivo de informação e conhecimento, introdução de novas 

técnicas de ensino e avaliação, bem como as modificações do perfil do estudante 

universitário.2,3 

De acordo com Zabalza4 (2004, p. 107), não existe dúvida da vital 

importância do papel do professor na docência da educação superior. Apesar destas 

constatações, as críticas quanto à qualidade do ensino e o domínio pedagógico – 

didático destes profissionais, ainda persistem e provocam inquietações para descobrir 

o porquê desta situação. 

 Este tema tem respaldo nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) dos cursos de graduação em saúde, cujo fundamento é a formação de 

profissionais, generalistas, éticos, humanistas, críticos e reflexivos, que atendam às 

necessidades de saúde da população brasileira, regulamentados pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS). Nesta perspectiva, formar futuros profissionais implica pensar em 

como ocorre essa formação, e para tal, nos cabe refletir sobre a formação docente, 

eixo fundamental na cadeia de valores de ensino, para compreensão dos paradigmas 

que os novos profissionais serão formados.5,6 

Para que o docente acompanhe os novos rumos da educação brasileira, é 

preciso que os atores sociais envolvidos nesta relação invistam em estratégias de 

desenvolvimento, com o objetivo de capacitá-los com o domínio de diferentes 

tecnologias educacionais, metodologias inovadoras que darão ênfase ao processo de 

ensino – aprendizagem, gestão e métodos diversos de avaliação.3,7 

Há a inexistência de uma política voltada diretamente para a formação e 

acompanhamento dos docentes universitários. Estas, quando muito, apontam 

discretamente e sem pormenorizar que estes, devem estar aptos a ensinar.8 

O aspecto legal, quanto ao nível superior, é estabelecido pelo Parecer nº 

977/1965, que pontua a necessidade de formar professores e pesquisadores para 

atender as demandas do ensino superior brasileiro com o foco em ensino, extensão e 

pesquisa. Esta formação deverá realizar-se prioritariamente por pós-graduação stricto 

sensu, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Nº 

9.394/1996.9,10,11,12 
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Os programas de pós-graduação (PPG) são voltados para a formação de 

pesquisadores em seus campos específicos de atuação, em detrimento da sua 

qualificação pedagógica.10 A Resolução 3/99 do CNE (Conselho Nacional de 

Educação) exige a oferta de uma disciplina sobre metodologia de ensino nos cursos 

de pós-graduação lato sensu, também com intuito de atender esta demanda. Portanto, 

além de não assegurada esta formação para todos docentes, as políticas públicas de 

educação e saúde não estabelecem diretamente orientações e subsídios para a 

formação pedagógica do professor universitário da área da saúde, ficando a cargo das 

iniciativas individuais e dos PPG.13 

Esta falta “explicita de preocupação” do poder legislativo com relação a 

ausência de leis específicas que determinem um currículo mínimo para a formação 

pedagógica dos docentes universitários, conduz um número cada vez maior de 

profissionais bacharéis a atuar sem o preparo em questões pedagógico-didáticas. 11,13 

Para conseguir esse processo de reestruturação profissional e adquirir a 

competência necessária, o professor necessita de espaços e tempo que permitam um 

trabalho de autoconhecimento, de autoconstrução, baseadas na desconstrução da 

experiência prévia e sua prática assumida até o presente momento. Embora esta 

competência científico-pedagógica, tenha início nos PPG, deve ser aprimorada nos 

processos de formação continuada que ocorrem nos âmbitos de atuação, destacando 

as IES, a fim de garantir a associação entre o título e a atividade docente.10,14,15,16 

As IES são organizações compostas por um fenômeno complexo, 

multidimensional, autônomo, independente das pessoas que as constituem, 

atemporal, com cultura própria e uma estrutura social sólida e são consideradas 

agentes de construção social.4 Sua principal finalidade é o constante exercício da 

crítica, fruto de pesquisas, ensino e extensão, ou seja, construção de conhecimentos a 

partir da problematização dos resultados de estudos produzidos, que serão 

repercutidos na construção da sociedade e novas demandas que surgirão. 8 

Em geral, os programas pedagógicos oferecidos pelas IES, são focados na 

apresentação de um novo instrumento ou nova metodologia de ensino, modelos 

rápidos de formação, através de seminários intensivos de poucas semanas ou de 

processos de formação unicamente em serviço. Não  se alcança assim, uma mudança 

efetiva na relação docente/discente, nem abrange a complexidade do mundo da 

educação na área da saúde. Portanto, apenas processos formativos 

institucionalizados, não asseguram uma efetiva formação docente.17,18 
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O desafio das IES nesta perspectiva é a criação de novos programas e 

projetos, que tenham como objetivo intervir na realidade educativa, para que esta 

passe de centro autônomo de produção, transmissão e preservação do conhecimento 

à instituição que subsidia a construção sustentável do conhecimento.19 A práxis 

docente deve ser uma condutora da transformação social  e para isso, é  

imprescindível que os docentes propiciem aos alunos a análise da realidade, que 

culmine em uma aprendizagem significativa e que ofereçam processos 

metodológicos que estimulem o aprender com criticidade e autonomia.20 

A ênfase deste estudo é colocada no papel crítico do desenvolvimento das 

IES no sentido da formação de professores, para assumir novos papéis e adquirir 

novas habilidades de ensino, para alcançar quantitativamente e qualitativamente a 

qualidade na formação de profissionais da área da saúde. Sendo as instituições de 

educação superior “unidades formativas”, têm o papel primordial, de subsidiar e dar 

importância à aqueles que exercem a docência. Deste modo, o estudo visa conhecer a 

percepção de docentes da área da saúde quanto ao que se refere à sua formação e a 

percepção destes profissionais com relação ao papel das IES na sua formação como 

docente do ensino superior da área da saúde. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de um estudo exploratório de abordagem descritiva, com análise 

quantitativa e qualitativa. A amostra foi composta por 55 docentes dos cursos da área 

da saúde (Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Medicina, Fisioterapia e 

Psicologia) de uma IES pública do estado de Goiás. Todos os docentes que se 

encaixavam nos critérios de inclusão da pesquisa (n = 96) desses cursos, foram 

convidados a participar e 55 (58%) aceitaram. Após uma análise preliminar, foram 

eliminados 7 respondentes por equívocos no preenchimento totalizando 48 

participantes. Os critérios de inclusão foram: ser docente em um dos cursos de 

graduação na área da saúde da IES onde o estudo foi realizado; ter curso de 

graduação na área da saúde; ter vínculo efetivo com a referida instituição. Os 

critérios de exclusão foram: profissionais com formação em outras áreas, que não a 

da saúde, exercendo a docência nos cursos estudados, docentes dos cursos referidos, 
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mas com outro vínculo com a instituição e professores em licença ou férias no 

momento de coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados escolhido para ser utilizado foi a escala 

Likert, por ser conceituada como uma ferramenta importante em pesquisas 

avaliativas.21,22 O instrumento foi construído à luz dos três eixos de reflexão 

basilares, nos quais a pesquisa se fundamentou: a universidade como instituição 

formadora; docência na universidade e formação pedagógica; e a universidade e a 

formação de seus docentes. Foi realizada uma ampla busca manual, nas bases de 

dados eletrônicos de maior relevância científica, na área de ensino na saúde, usando 

os descritores: Formação Docente; Ensino Superior; Formação Pedagógica; 

Educação em Saúde; Instituições de Ensino Superior. Foram selecionados artigos 

nacionais e internacionais publicados nos últimos 5 anos e após esta seleção inicial, 

foi realizada uma nova seleção, relacionando-os com os eixos supracitados. 

Nesta base foram elaboradas 40 assertivas com base nos três eixos de 

reflexão e de acordo com os objetivos determinados na pesquisa foram criadas 3 

dimensões, as quais tiveram as assertivas divididas entre elas: Dimensão1 (D1): 

Formação Docente,  Dimensão 02 (D2): Competência Docente e Dimensão 03 (D3): 

Aspectos Institucionais da Formação Docente. 

A coleta de dados foi realizada no período de Julho a Setembro de 2017, 

presencialmente, no ambiente de trabalho. Na data e horário agendado, os 

questionários e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido foram distribuídos 

e os objetivos da pesquisa esclarecidos.  

Após uma análise preliminar foram eliminados 7 respondentes por 

equívocos no preenchimento. Previamente a aplicação dos isntrumentos aos 

participantes, foi realizado pré teste entre pares. Foi utilizado o método de split-half 

(divisão ao meio), conforme descrito por RITZ23 (2000) e na sequência, calculou-se 

o coeficiente de confiabilidade do instrumento por meio da fórmula de Spearman-

Brown24 e a confiabilidade foi de 0,81, o que conferiu ao instrumento sólida 

densidade estatística. Foram disponibilizadas quatro opções de respostas: Concordo 

Plenamente (CP), Inclinado a concordar (IC), Inclinado a discordar (ID) e Discordo 

plenamente (DP). 

A opção de 4 escolhas de resposta se deu para varrer todas as possibilidades 

de percepção, pois uma opção intermediária, neutra de resposta, torna possível uma 

fragilidade nessa prática de medição, uma vez que deve ocorrer perda de informação 
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e de conteúdo entre o que se deseja mensurar e sua transformação em uma afirmação, 

para depois se avaliar a concordância.25,26 

A validação de conteúdo se deu à luz dos objetivos, considerando: 

Equivalência semântica (significado das palavras), Equivalência cultural (termos e 

situações cotidianas diferentes entre as culturas) e Equivalência conceitual (palavras 

que possuem significados culturais diferentes). A seguir as asserções foram 

pontuadas em duas escalas: 1/2/3/4 ou 4/3/2/1 pontos, randomizadas e foi realizado o 

pré-teste. As escalas de pontuação geraram 3 intervalos de interpretação dos 

resultados a saber: De 1 a 1,99 pontos: percepção ruim exigindo mudanças rápidas; 

de 2 a 2,99 pontos: percepção indicando alguns problemas, mas com mudanças à 

médio prazo e, de 3 a 4 pontos: boa percepção indicando assertividade junto ao 

objeto pesquisado.  

A validação estatística do instrumento revelou boa dispersão com a não 

validação de 12 das 40 asserções, o que equivale a 30%, o que está dentro dos 

parâmetros aceitos pela literatura que aceita perdas de até 40%. 24,25 Tal resultado 

denota boa validação de conteúdo que foi pautada pela análise das equivalências 

semântica e cultural, com pré teste entre pares. 

Destaca-se, contudo, que das 12 asserções não validadas estatisticamente 8 

foram marcadas por consensos negativos, que do ponto de vista qualitativo, devem 

ser consideradas, pois evidenciam aspectos que devem ser analisados dentro do 

objeto pesquisado. 

Neste artigo trataremos dos resultados da terceira dimensão, Aspectos 

Institucionais da Formação Docente. 

A D3 foi composta pelas asserções 2, 4, 5, 10, 12, 33, 34, 37, 38, sendo que 

as asserções 4 e 5 não foram validadas pela presença de consensos  positivos e/ou 

negativos. Todas as asserções da D3 estão descritas no Quadro 1, apresentado a 

seguir. 

Quadro 1 – Dimensão Aspectos Institucionais da Formação Docente 

Dimensão 3 - Aspectos Institucionais da Formação Docente 

Asserções 
2 A geração e manutenção de um vínculo institucional com os professores da área da 

saúde é uma opção para aumentar a integração entre ensino e aprendizagem. 

4 As instituições educacionais devem oportunizar acesso às diferentes metodologias de 

ensino. 

5 O docente de nível superior é valorizado academicamente pela dimensão da pesquisa. 

10 O ranking das instituições de ensino superior é feito com base em indicadores de 
produção científica e o potencial formativo fica secundarizado. 
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12 Para melhorar a qualidade da educação superior é preciso melhorar a formação docente, 

o processo de seleção e a oferta de um espaço de qualificação pedagógica. 

33 Estímulos para a atuação docente e os critérios de progressão na carreira têm se 

fundamentado mais na produção científica que no exercício da docência. 

34 É importante o investimento institucional em cursos de formação didático-pedagógica 

para os docentes. 

37 A desvalorização das atividades relacionadas à formação docente prejudica a qualidade 

do ensino ministrado. 

38 As condições materiais e institucionais da universidade podem atuar como elementos 

facilitadores ou limitadores da prática docente. 

 

O desenvolvimento da pesquisa atendeu às recomendações propostas pelo 

Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução Nº 466/12, sendo aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da instituição pesquisada, com número CAEE 

56172816.1.0000.5078. 

 

Resultados e Discussão 

 

Na Tabela 1 encontram-se as características acadêmicas e profissionais dos 

participantes da pesquisa. Observou-se que a maioria dos participantes era do curso de 

psicologia, com faixa etária entre 21 a 40 anos, com título de doutor, com tempo de 

experiência docente entre 10 e 19 anos. 

 

Tabela 1: Resultado da distribuição da população de acordo com eixos de análise da 

dissertação “O significado da formação docente para professores da área da saúde”, 

IES Federal – GO, 2017. 

Eixos de análise Opções de respostas Incidência de respondentes 

Formação 

Educação Física 8 16,70% 

Biomedicina 5 10,28% 

Enfermagem 8 16,70% 

Fisioterapia 8 16,70% 

Psicologia 11 22,92% 

Medicina 8 16,70% 

Faixa etária 
21 a 40 anos 26 54,17% 

41 anos ou mais 22 45,83% 

Gênero 
Feminino 24 50,00% 

Masculino 24 50,00% 

Categoria 
Associado 1 2,08% 

Adjunto 34 70,83% 
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Assistente 11 22,92% 

Auxiliar 2 4,17% 

Titulação 
Mestrado 10 20,83% 

Doutorado 38 79,17% 

Tempo de experiência docente 

Até 9 anos 13 27,05% 

10 até 19 anos 27 56,25% 

20 a 29 anos 8 16,70% 

 

Os eixos de análise não impactaram a dimensão D3 “Aspectos Institucionais 

da Formação Docente” e a média das assertivas e do perfil geral atitudinal da D3, se 

encontram demonstradas no gráfico abaixo. 

O Gráfico I nos mostra a distribuição das médias das asserções que 

compuseram a dimensão D3 que serão discutidas a seguir. 

Gráfico 1 - Perfil geral atitudinal da D3 
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As asserções A2 “A geração e manutenção de um vínculo institucional com 

os professores da área da saúde é uma opção para aumentar a integração entre ensino 

e aprendizagem”, A12“Para melhorar a qualidade da educação superior é preciso 

melhorar a formação docente, o processo de seleção e a oferta de um espaço de 

qualificação pedagógica”, A34 “É importante o investimento institucional em cursos 

de formação didático-pedagógica para os docentes” e A38“As condições materiais e 

institucionais da universidade podem atuar como elementos facilitadores ou 
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limitadores da prática docente” todas com 4 pontos para CP, explicitam de maneira 

muito sólida que vínculo, processos seletivos mais enfáticos quanto a competência 

pedagógica/didática e a presença de um espaço atuante no campo da qualificação, 

tudo isso de inequivocamente, contribuiriam para um equilíbrio entre ensino e 

pesquisa.  

O resultado da pesquisa de Almeida e Pimenta27 (2014, p. 14), apontam que 

as políticas de avaliação do corpo docente estejam diretamente relacionadas com a 

política de formação docente, e que estas sejam voltadas para a valorização e a 

estabilidade profissional, pois evidenciam que assim, há maior adesão aos programas 

de formação demonstrando o ganho obtido com o vínculo institucional, e no Brasil, 

ocorre em maior número nas universidades públicas. 

De acordo com Souza et al.28 (2017, p. 3670) ocorre um aumento da 

precarização do trabalho na universidade quando se têm um maior número de 

contratos temporários e de professores substitutos, elucidando que o fato de que 

professores em situação de vínculo laboral incerto podem fragilizar sua função labora 

comprometendo a qualidade do ensino. 

As IES têm a responsabilidade e devem assumir o compromisso de 

contribuir para tornar esse professor preparado para a docência. Para ser eficaz, o 

desenvolvimento de professores requer o uso de programas bem concebidos que 

abraçam as melhores práticas de ensino e aprendizagem através de múltiplos e 

diversos métodos educacionais, além de explorar a dimensão ética e política da 

formação em saúde. É difícil considerar os componentes dos processos de ensino e 

aprendizado como sendo isolados, sendo importante identificar suas relações com 

outras instâncias, pois o docente individual é parte de um corpo educacional maior, 

sendo afetado por ele em diversos aspectos. O investimento na formação docente 

impacta diretamente o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, influência nas 

relações interpessoais e no desenvolvimento institucional.29,30 

Os critérios de seleção normalmente privilegiam a competência técnico-

científica, que sozinha não é suficiente para garantir que a qualidade do processo de 

ensino - aprendizagem. As instituições contratam profissionais que tenham mestrado 

ou doutorado, aumentando o número de bacharéis titulados, porém muitas vezes sem 

competências profissionais relativas à prática educativa ou aspectos pedagógicos.30 

No maior número de IES analisadas são utilizados os instrumentos habituais 

de seleção pública, que são as prova de títulos, análise de currículo e prova didática 
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(aula oral sobre um tema da especialidade do candidato). Sabe-se que a pedagogia 

universitária no Brasil é exercida por professores que não têm identidade única, há 

docentes com formação didática obtida em cursos de licenciatura; outros trazem sua 

experiência profissional para a sala de aula; outros, sem experiência profissional ou 

didática, são oriundos decursos de pós-graduação lato e/ou stricto sensu.30 O 

definidor da seleção do docente sempre foi a competência científica, o número 

indicador de produção científica e o desenvolvimento docente parece ser visto como 

o aspecto mais frágil e distante destes critérios. Há a necessidade de reformular os 

processos de seleção e recrutamento de docentes para os cursos de graduação das 

IES, em particular naquelas onde há processos de inovação de currículos.15 

Na maioria das IES, embora seus professores possuam experiência 

significativa em suas áreas específicas, prevalece o despreparo e até uma falta de 

conhecimento científico do processo de ensino-aprendizagem. Não recebem 

orientação sobre processo de planejamento, metodológico ou de avaliação, não 

prestam contas, fazem relatórios, como acontece nos processos de pesquisa. Já 

evidenciando estes, como objeto de preocupação e controle institucional.31 

A vitalidade acadêmica depende do interesse e perícia dos professores, 

portanto o desenvolvimento do corpo docente tem um papel crítico a desempenhar na 

promoção da excelência acadêmica e de inovação, e é uma ferramenta para melhorar 

o dinamismo educacional.32 

As asserções A10 “O ranking das instituições de ensino superior é feito com 

base em indicadores de produção científica e o potencial formativo fica 

secundarizado”, A37 “A desvalorização das atividades relacionadas à formação 

docente prejudica a qualidade do ensino ministrado” e A33 “Estímulos para a 

atuação docente e os critérios de progressão na carreira têm se fundamentado mais na 

produção científica que no exercício da docência” todas com 4 pontos para CP 

evidenciam que é urgente mudarmos os critérios avaliativos para o ensino superior 

em saúde, pois os mesmos criam um “ciclo vicioso” onde o docente não se sente 

estimulado a se qualificar pedagogicamente, a pesquisar sobre seu ensino na medida 

em que tais desenvolvimentos não contribuem ou contribuem muito pouco para sua 

ascensão na carreira.33 

O modelo das universidades norte-americanas está sendo exportado para 

todo o mundo, constituindo uma referência. Essa cultura universitária americana se 

estabelece com métodos de rankeamento, classificação, avaliação e usa como 
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progressão critérios de indicadores, prestação de contas, critérios de aferição, 

medidas, performances, Standards, padrões, normas. O alemão Hans Weiler faz uma 

crítica a esse sistema que invade os espaços educativos e universitários, quando 

afirma que “... estas linguagens não são inocentes, estão a construir, e não apenas a 

descrever, as nossas realidades universitárias...” Há a necessidade de instaurar novos 

dispositivos de regulação no espaço universitário, mas é necessária uma base 

“maior” de progressão para a carreira docente.34 

Estudos empíricos e ensaios críticos demonstraram que os docentes estão 

submetidos a um ritmo acentuado de produção acadêmica, principalmente publicação 

de artigos científicos, chamado “produtivismo acadêmico”, como critério de 

avaliação, sob pena de “punição” por parte das IES a que pertencem. Verifica-se nas 

publicações a pouca valorização atribuída à formação pedagógica do professor 

universitário, com correlação direta ao desmerecimento das atividades de ensino nas 

universidades, onde a motivação para a atuação e os critérios de progressão na 

carreira tem se sustentado na produção científica.28 

Os sistemas de avaliação docente, usualmente aplicados nas IES brasileiras 

têm como principal indicador a produção através de artigos publicados em revistas 

indexadas. A carga horária de aulas, teóricas e práticas, é calculada de forma 

numérica, quantitativa, não existe um instrumento que as mensure qualitativamente. 

O docente tem sua valoração no interior do universo acadêmico, inclusive o 

reconhecimento entre os pares, diretamente relacionada a participação em pesquisas, 

publicações, comissões de avaliação, comitês organizadores de congressos 

científicos e por número de orientação de dissertações e teses, participação em 

bancas de concursos e de teses, realização de consultorias e ocupação de cargos na 

administração universitária. Fica nítido que assim a representação da formação 

pedagógica tenha valor ínfimo diante as diferentes relações contratuais e relacionais 

dentro das IES.14,33 

Organizações que tem como critérios a promoção da educação e da saúde, 

como a Organização Mundial da Saúde, indicam que a capacitação e o 

desenvolvimento docente façam parte do processo de reforma curricular. Ponderam 

também que, sejam equiparada as atividades de ensino às atividades de pesquisa e 

desenvolvidos programas que avaliem as atividades de ensino, cujos indicadores 

sejam estabelecidos e valorizados como parte real, integrada a produtividade 
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acadêmica. Assim os estímulos para a atuação docente e os critérios de progressão, 

não se pautarão mais na produção científica do que no exercício da docência.35 

Hendricson et al.35 (2007, p. 1517), recomenda que o aprimoramento das 

habilidades e competências pedagógicas do corpo docente seja realizado através de 

um sistema de desenvolvimento profissional formalizado, vinculado ao processo da 

instituição e que seja incluído nos critérios de progressão e remuneração. Que estes 

programas de desenvolvimento sejam desenvolvidos e atualizados continuamente, 

com metas e planos de crescimento de carreira através de uma avaliação anual de 

desempenho do membro do corpo docente.  

As IES devem contemplar a formação pedagógica em seu contexto 

educacional, nos aspectos organizacionais e financeiro, para garantir a subsistência e 

permanência destes programas. É imprescindível que haja mobilização política, 

investimento institucional que constituam um conjunto de recursos necessários, para 

alicerçar estruturas, com espaços e pessoas especializadas afim de conduzir este 

processo. 8 

A asserção A4 não validada propôs “As instituições educacionais devem 

oportunizar acesso às diferentes metodologias de ensino” com 4 pontos para a CP e 

os respondentes concordaram. Por último a asserção A5propôs que “O docente de 

nível superior é valorizado academicamente pela dimensão da pesquisa” com 1 ponto 

para CP e os mesmos mostram concordância reiterando o desequilíbrio avaliativo 

presente nas IES. 

As mudanças institucionais necessitam do envolvimento dos professores, 

para que participem das proposições que lhe são apresentadas, aumentando a adesão 

e diminuindo a resistência quanto às novas metodologias de ensino. A aprendizagem 

implica em uma modificação não só da estrutura cognitiva, dos aspectos racionais e 

intelectuais, mas em toda a personalidade dos atores envolvidos, por isso as IES 

devem oportunizar o acesso a novas metodologias de ensino aos docentes. 36 

 As novas metodologias não são apenas uma concepção educacional 

inovadora, como também promovem a mudança pelo exercício da própria mudança. 

As novas metodologias de ensino, em especial as ativas, se afinam com concepções 

defendidas por movimentos educacionais que buscam transformar a prática 

pedagógica. As atividades devem ser voltadas à facilitação dos processos de 

compreensão, à reflexão e à ampliação das fontes de informação e os docentes 

devem estar aptos a delinear este processo.36 
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De acordo com Costa37 (2009, p. 100), “Muitas vezes, “os professores veem 

a si mesmos mais como pesquisadores (no campo científico) ou como profissionais 

(no campo aplicado) do que como professores”, revelando que há um desequilíbrio 

evidente nas atividades de ensino e pesquisa, cuja dicotomia, que deveria ser 

inexistente, faz com que os docentes invistam mais no campo das pesquisas e se 

afastem das atividades docentes. 

Os achados da pesquisa De Almeida e Canan13 (2016, p. 146), corroboram 

com os resultados quando apontam que as IES que desenvolvem ações que 

conscientizam e estimulam os docentes sobre o investimento na dimensão 

pedagógica e não apenas em seus domínios específicos, que promovem discussões 

sobre as políticas institucionais de valorização nas ações de ensino na graduação, que 

reconhecem e valorizam a formação pedagógica como meio de propiciar um 

caminho de qualificação do trabalho docente, alteram as crenças e concepções 

teóricas implícitas que os professores têm acerca de seu fazer pedagógico e podem 

indicar melhores caminhos para auto percepção de sua prática pedagógica. 

 

Conclusão 

 

A formação de professores é uma ação contínua, progressiva e envolve uma 

perspectiva individual e uma perspectiva institucional. É necessária a reflexão de que 

a universidade antes de ser uma instituição de ensino deve ser uma instância de 

aprendizagem. Foi possível nesta pesquisa identificar como os docentes realizam a 

formação específica para docência e percebeu-se que a provisão de desenvolvimento 

dos docentes da área da saúde relacionado ao domínio didático-pedagógico é 

amplamente compreendida como o ingrediente essencial nos esforços para introduzir 

novas abordagens curriculares e modificar o ambiente educacional. 

Conhecer a participação das IES na formação dos docentes evidenciou a 

necessidade da revisão de aspectos como; vínculo institucional, processos avaliativos 

mais equânimes entre ensino e pesquisa e a presença de espaços indutores de 

qualificação pedagógica, que são consideradas estratégias necessárias para o 

desenvolvimento mais potente das atividades de ensino. Há a identificação que os 

processos avaliativos internos das IES não valorizam as atividades de ensino, a 

pesquisa sobre as mesmas e externamente os rankings valorizam fortemente a 
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produção científica em detrimento a de ensino fato que desestimula o corpo docente 

em se qualificar pedagogicamente. 

Os docentes da área da saúde apesar de sentirem e expressarem sua 

constante preocupação com a atualização vão exercendo uma pedagogia da prática, 

que constroem no dia a dia e continuam fazendo do conhecimento específico o 

alicerce de sua docência, ainda que a área mais vulnerável de sua atuação sejam os 

saberes e competências pedagógicas. 

Para adquirir competências pedagógicas na perspectiva das inovações, não 

só através de indivíduos isolados ou de pequenas equipes, são necessárias mudanças 

efetivas no papel do docente da área da saúde. As IES devem 

acompanhar/apoiar/avaliar seus docentes ao longo de toda a vida docente. Estruturar 

e garantir espaços de desenvolvimento docente e oportunizar acesso a diferentes 

metodologias de ensino. Para isso devem-se construir, coletivamente, numa 

perspectiva interdisciplinar, propostas concretas que obrigatoriamente façam parte da 

incorporação institucional do desenvolvimento pedagógico permanente.  

Percebe-se, então, que os resultados vão além do campo pedagógico e 

ressaltam a posição estratégica das políticas institucionais e públicas no processo de 

formação dos docentes. Espera-se com este estudo colaborar para que as IES 

contribuam para a construção de uma nova sociedade, marcada pela cidadania e pela 

democracia, que haja uma real valorização do empenho na formulação de políticas 

públicas e institucionais de formação, estáveis, permanentes, voltadas para o 

aprimoramento da atividade de ensinar, compreendida como um dos componentes 

essenciais para assegurar a qualidade do trabalho na universidade contemporânea, 

particularmente para os docentes da área da saúde.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A docência no Ensino Superior no Brasil é exercida por profissionais 

de diversas áreas, sendo que um grande número desses profissionais não 

possui formação pedagógica e esta por sua vez, não constitui exigência para 

o ingresso na profissão e os resultados da pesquisa e os achados da 

literatura corroboram essa afirmação. A questão da formação pedagógica 

para atuar como docente no ensino superior é recorrente e imprescindível, 

pois, os paradigmas que serão formados os novos profissionais, dependem 

intrinsecamente desse elo essencial, a ação competente dos docentes e 

estes dependem dos subsídios teóricos – metodológicos de sua função. 

Especificamente a formação pedagógica dos professores da área de 

saúde é carente e por consequência, dificilmente será conseguida alguma 

modificação no processo ensino-aprendizagem, na reestruturação e 

interpretação dos currículos e na relação sincrônica professor-aluno-paciente, 

como se esperam as novas DCN´s dos cursos da área da saúde e o nosso 

SUS.  

O docente tem entre as suas atribuições centrais formar profissionais 

competentes tecnicamente, mas, também, excelentes educadores em saúde 

na perspectiva do SUS. Há a necessidade de serem educadores assertivos, 

com uma visão integral do ser humano, que antes de transmitirem aos 

discentes no processo ensino-aprendizagem, necessita ser entendida, 

assimilada e praticada por esses docentes. 

As políticas de formação docente universitária têm privilegiado a 

formação do pesquisador em detrimento da docência. Constata-se, pois, os 

processos seletivos de docentes em Instituições de Ensino Superior priorizam 

titulação, produtividade, linha de pesquisa e não à docência, aspecto 

igualmente reforçado quando verifica-se aspectos como progressão de 

carreira política de avaliação do Estado e da própria instituição.  

O docente universitário da área da saúde da UFG inseridos nos 

cursos pesquisados, revelou várias contradições. Se por um lado assumem 
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que há necessidade de se repensar a formação pedagógica dos professores 

que atuam no ensino universitário em saúde; Capacitações docentes por 

meio de uma educação permanente e coletiva são necessárias para a 

qualificação da docência; A formação se dá pela soma da expertise técnica 

(profissional) e pedagógica; reconhecem como sua competência participar da 

elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos, zelar pela condução do 

processo de ensino que vise à aprendizagem dos alunos, produzir 

conhecimentos e disseminá-los. 

Reconhecem que o ensino na área da saúde necessita de mudanças 

nos projetos pedagógicos, nos currículos e a inserção de novas metodologias 

de ensino e aprendizagem, que para isso é necessária a ruptura de modelos 

de ensino tradicionais com a valorização da relação humana, transmitida por 

meio das ações dos docentes junto aos discentes e que há a necessidade do 

docente do ensino superior em saúde se assumir como pesquisador de 

ensino. 

Por outro lado não se percebem como professores e sim 

pesquisadores e pontuam que docentes iniciantes, podem não ter 

competências pedagógicas mas defendem que a experiência técnica 

profissional é fundamental e necessária. Não valorizam os aspectos 

pedagógicos da docência universitária, não se reconhecem como 

profissionais resistentes à inovação pedagógica e reconhecem que a atuação 

do docente restringe-se à reprodução de aprendidos anteriormente e sua 

experiência prática cotidiana, pois, se veem mais como pesquisadores do que 

como professores de fato o que os leva a “acomodarem-se” do ponto de 

vista da competência pedagógica. 

Fica evidente assim a dicotomia entre o conceito e a ação e algumas 

questões institucionais contribuem sobremaneira para estes equívocos, tais 

como: A pouca valorização na carreira docente no âmbito da formação 

pedagógica pelas IES, tem contribuído para a desqualificação das atividades 

de ensino; Os cursos de pós graduação stricto sensu não tem contribuído 

para a qualificação pedagógica no ensino superior, pois, tem valorizado mais 
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as atividades relacionadas à pesquisa o que tem levado a um processo de 

“auto capacitação” de forma individualizada e pouco exitosa. 

Aspectos como vínculo institucional, processos avaliativos mais 

equânimes entre ensino e pesquisa e a presença de espaços indutores de 

qualificação pedagógica, foram apontados como estratégias necessárias para 

o desenvolvimento mais potente das atividades de ensino. Há a identificação 

que os processos avaliativos internos das IES não valorizam as atividades de 

ensino, a pesquisa sobre as mesmas e externamente os rankings valorizam 

fortemente a produção científica em detrimento a de ensino fato que 

desestimula o corpo docente em se qualificar pedagogicamente. 

Nesse contexto, é fundamental construir ações de formação 

pedagógica docente em perspectiva crítico-reflexiva que incorporem 

dimensões políticas, éticas e técnicas na construção da docência 

universitária. Existem políticas vastas, capazes de impulsionar mudanças 

como as da LDB e do SUS, mas é necessário pensar no início destas 

intervenções e mudanças e este deve acontecer nos cenários locais de 

atuação profissional, no caso dos docentes, as IES. Isto exige quebra de 

paradigmas, revisão de princípios consagrados, ruptura, mudança de 

postura. É um processo dolorido, postergado por muitos, mas que uma 

gestão universitária preocupada com a qualidade de seus serviços, com a 

formação integral de seus alunos, com o protagonismo de seus docentes, 

deve ter como prioridade dentro do seu planejamento estratégico.  

Postas estas questões, o docente em saúde no ensino superior 

precisa cada vez mais tomar para si os princípios pedagógicos necessários 

para uma formação cada vez melhor, mais ampla e sólida. 
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PRODUTOS  

PRODUTO CIENTÍFICO 

 

Este trabalho apresentou como produto científico o Artigo 01- 

Formação Pedagógica dos Docentes da Área da Saúde, apresentando os 

resultados da Dimensão 1 e o Artigo 02 - O papel das Instituições de Ensino 

Superior na formação pedagógica de docentes da área da Saúde, 

apresentando os resultados da Dimensão 3. Optamos por apresentar os 

resultados da Dimensão 2 - Competências e habilidades dos docentes da 

área da saúde, posteriormente em outro artigo. 

 

PRODUTO TÉCNICO 

 

O produto técnico desta dissertação é um relatório técnico, 

elaborado a partir dos resultados das três dimensões avaliadas pela 

pesquisa. O documento foi apresentado na versão final desta dissertação e 

após aprovação será apresentado à Universidade Federal de Goiás – 

Regional Jataí (Apêndice 3).   
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1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa - O SIGNIFICADO DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA 

PROFESSORES DA ÁREA DA SAÚDE foi realizada por Ana Flávia de Carvalho 

Lima, sob a orientação da professora Dra. Nilce Maria da Silva Campos Costa, no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, nível Mestrado 

Profissional, da Universidade Federal de Goiás, que possibilitou a identificação da 

percepção dos docentes dos cursos da área da saúde da Universidade Federal de 

Goiás – Regional Jataí (UFG – Reg. Jataí), sobre sua formação pedagógica e a 

percepção destes profissionais com relação ao papel das Instituição em sua formação 

pedagógica. 

O problema apresentado nesse relatório está relacionado com a questão da 

qualificação dos profissionais em saúde, enquanto docentes, pois este tema tem 

fomentado discussões, gerando questionamentos no que tange à prática pedagógica, 

no contexto da formação didática desses profissionais. Portanto, é preciso reconhecer 

as motivações, formatos e significados das diferentes modalidades de formação, 

estabelecer relações entre as competências e habilidades desenvolvidas neste 

processo, observar as motivações políticas e institucionais que as produzem e 

reconhecer o impacto dos esforços da formação dos docentes da área da saúde. 

A finalidade desse relatório é apresentar os resultados obtidos na pesquisa do 

mestrado de ensino em saúde da UFG. O objetivo geral da dissertação foi conhecer a 

percepção de docentes da área da saúde, de uma instituição pública de ensino 

superior, sobre sua formação pedagógica. 

Este documento será apresentado à UFG – Reg. Jataí e contêm a metodologia 

e os principais resultados encontrados. Concluiu-se que é necessário que se construa 

um movimento de valorização e orientação da formação docente no ensino superior 

em saúde e este relatório tem o objetivo de auxiliar neste processo e subsidiar 

mudanças nas políticas institucionais. 

 

2. METODOLOGIA 

Foi realizado de um estudo exploratório de abordagem descritiva, com análise 
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quantitativa e qualitativa. A amostra foi composta por 55 docentes dos cursos da área 

da saúde (Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Medicina, Fisioterapia e 

Psicologia) de uma IES pública do estado de Goiás. Todos os docentes que se 

encaixavam nos critérios de inclusão da pesquisa (n = 96) desses cursos, foram 

convidados a participar e 55 (58%) aceitaram. Após uma análise preliminar, foram 

eliminados 7 respondentes por equívocos no preenchimento totalizando 48 

participantes.  

O instrumento de coleta de dados escolhido para ser utilizado foi a escala 

Likert, por ser conceituada como uma ferramenta importante em pesquisas 

avaliativas.21,22 O instrumento foi construído à luz dos três eixos de reflexão 

basilares, nos quais a pesquisa se fundamentou: a universidade como instituição 

formadora; docência na universidade e formação pedagógica; e a universidade e a 

formação de seus docentes.  

O instrumento continha 40 assertivas com base nos três eixos de reflexão e de 

acordo com os objetivos determinados na pesquisa foram criadas 3 dimensões, as quais 

tiveram as assertivas divididas entre elas: Dimensão1 (D1): Formação Docente,  Dimensão 

02 (D2): Competência Docente e Dimensão 03 (D3): Aspectos Institucionais da Formação 

Docente. A coleta de dados foi realizada no período de Julho a Setembro de 2017, 

presencialmente, no ambiente de trabalho. Na data e horário agendado, os questionários e os 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido foram distribuídos e os objetivos da pesquisa 

esclarecidos.  

Foi obtida autorização da coordenação geral dos cursos de graduação e do Reitor 

da Instituição, por meio de ofício. Os participantes foram devidamente esclarecidos sobre a 

natureza da pesquisa, seus objetivos e procedimentos, bem o caráter estritamente voluntário 

quanto a sua participação e garantia da desistência a qualquer momento da pesquisa e do 

anonimato.  

Os dados coletados foram utilizados somente para fins de pesquisa e serão 

guardados por um prazo de cinco anos e, após este período, serão destruídos. O 

desenvolvimento da pesquisa atendeu às recomendações propostas pelo Conselho Nacional 

de Saúde, através da Resolução Nº 466/12, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFG, com número CAEE 56172816.1.0000.5078. 

 

3. PRINCIPAIS RESULTADOS 
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Os eixos de análise foram: formação docente, faixa etária, gênero, categoria 

na carreira docente, titulação e tempo de experiência na docência. Estes dados estão 

apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 1: Resultado da distribuição da população de acordo com eixos de análise da 

dissertação “o significado da formação docente para professores da área da saúde”, 

Jataí, 2017. 

Eixos de análise Opções de respostas 
Incidência de 

respondentes 

Formação 

Educação Física 8 16,70% 

Biomedicina 5 10,28% 

Enfermagem 8 16,70% 

Fisioterapia 8 16,70% 

Psicologia 11 22,92% 

Medicina 8 16,70% 

Faixa etária 
21 a 40 anos 26 54,17% 

41 anos ou mais 22 45,83% 

Gênero 
Feminino 24 50,00% 

Masculino 24 50,00% 

Categoria 

Associado 1 2,08% 

Adjunto 34 70,83% 

Assistente 11 22,92% 

Auxiliar 2 4,17% 

Titulação 
Mestrado 10 20,83% 

Doutorado 38 79,17% 

Tempo de 

experiência docente 

Até 9 anos 13 27,05% 

10 até 19 anos 27 56,25% 

20 a 29 anos 8 16,70% 
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Apresentaremos os dados sintetizados, separados pelas 3 dimensões 

avaliadas. 

Assim como síntese da Dimensão D1 – Formação Pedagógica, temos:  

 Há necessidade de se repensar a formação pedagógica dos professores 

que atuam no ensino universitário em saúde; 

 Capacitações docentes por meio de uma educação permanente e coletiva 

são necessárias para a qualificação da docência; 

 A formação docente no ensino superior se dá pela soma da expertise 

técnica (profissional) e pedagógica; 

 A pouca valorização na carreira docente no âmbito da formação 

pedagógica pelas IES, tem contribuído para a desqualificação das 

atividades de ensino; 

 Os cursos de pós graduação stricto sensu não tem contribuído para a 

qualificação pedagógica no ensino superior, pois, tem valorizado mais as 

atividades relacionadas à pesquisa o que tem levado a um processo de 

“auto capacitação” de forma individualizada e pouco exitosa. 

Como síntese da Dimensão D2 – Competência e Habilidades Docentes, 

temos:  

 Docentes inclusos nas categorias “Auxiliar” e “Assistente” com até 40 

anos, do sexo masculino e portadores de Mestrado tem uma percepção 

mais negativa com relação às competências docentes; 

 Esta percepção se acentuou nos docentes dos cursos de Educação Física, 

Fisioterapia e Psicologia bem como nos docentes com até 9 anos de 

experiência docente; 

 Os docentes reconhecem como sua competência participar da elaboração 

dos projetos pedagógicos dos cursos, zelar pela condução do processo de 

ensino que vise à aprendizagem dos alunos, produzir conhecimentos e 

disseminá-los;  

  Reconhecem que o ensino na área da saúde necessita de mudanças nos 

projetos pedagógicos, nos currículos e a inserção de novas metodologias 

de ensino e aprendizagem; 
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 Reconhecem que é necessária a ruptura de modelos de ensino 

tradicionais com a valorização da relação humana, transmitida por meio 

das ações dos docentes junto aos discentes; 

 Reconhecem que há a necessidade do docente do ensino superior em 

saúde se assumir como pesquisador de ensino; 

 Admitem que docentes iniciantes podem não ter competências 

pedagógicas mas defendem que a experiência técnica profissional é 

fundamental e necessária 

 Não têm a consciência de que a atividade docente exige capacitação 

técnica e pedagógica e por isso não valorizam os aspectos pedagógicos 

da docência universitária; 

 Não se reconhecem como profissionais resistentes à inovação 

pedagógica;  

 Reconhecem que a atuação do docente restringe-se à reprodução de 

aprendidos anteriormente e sua experiência prática cotidiana, pois, se 

veem mais como pesquisadores do que como professores de fato o que 

os leva a “acomodarem-se” do ponto de vista da competência 

pedagógica. 

Como síntese da dimensão D3 - Aspectos Institucionais da Formação 

Docente, temos:  

 Aspectos como vínculo institucional, processos avaliativos mais 

equânimes entre ensino e pesquisa e a presença de espaços indutores de 

qualificação pedagógica, foram apontados como estratégias necessárias 

para o desenvolvimento mais potente das atividades de ensino; 

  Há a identificação que os processos avaliativos internos das IES não 

valorizam as atividades de ensino, a pesquisa sobre as mesmas e 

externamente os rankings valorizam fortemente a produção científica 

em detrimento a de ensino fato que desestimula o corpo docente em se 

qualificar pedagogicamente. 
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4. POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES 

Este estudo conseguiu apresentar potencialidades como o reconhecimento do 

docente universitário da área da saúde da UFG inseridos nos cursos pesquisados de 

que: 

 Há necessidade de se repensar a formação pedagógica dos professores 

que atuam no ensino universitário em saúde; 

 Capacitações docentes por meio de uma educação permanente e 

coletiva são necessárias para a qualificação da docência; 

 A formação docente no ensino superior se dá pela soma da expertise 

técnica (profissional) e pedagógica; 

 Os docentes reconhecem como sua competência participar da 

elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos, zelar pela condução do 

processo de ensino que vise à aprendizagem dos alunos, produzir 

conhecimentos e disseminá-los;  

  Reconhecem que o ensino na área da saúde necessita de mudanças nos 

projetos pedagógicos, nos currículos e a inserção de novas 

metodologias de ensino e aprendizagem; 

 Reconhecem que é necessária a ruptura de modelos de ensino 

tradicionais com a valorização da relação humana, transmitida por meio 

das ações dos docentes junto aos discentes; 

 Reconhecem que há a necessidade do docente do ensino superior em 

saúde se assumir como pesquisador de ensino; 

Por outro lado não se percebem como professores e sim pesquisadores e 

pontuam que: 

 Admitem que docentes iniciantes, podem não ter competências 

pedagógicas mas defendem que a experiência técnica profissional é 

fundamental e necessária 

 Não têm a consciência de que a atividade docente exige capacitação 

técnica e pedagógica e por isso não valorizam os aspectos pedagógicos 

da docência universitária; 

 Não se reconhecem como profissionais resistentes à inovação 

pedagógica;  
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 Reconhecem que a atuação do docente restringe-se à reprodução de 

aprendidos anteriormente e sua experiência prática cotidiana, pois, se 

veem mais como pesquisadores do que como professores de fato o que 

os leva a “acomodarem-se” do ponto de vista da competência 

pedagógica; 

Porém revela fragilidade, expondo algumas contradições, elucidando a 

dicotomia entre o conceito e a ação e que algumas questões institucionais contribuem 

sobremaneira para estes equívocos, tais como: 

 A pouca valorização na carreira docente no âmbito da formação 

pedagógica pelas IES, tem contribuído para a desqualificação das 

atividades de ensino; 

 Os cursos de pós graduação stricto sensu não tem contribuído para a 

qualificação pedagógica no ensino superior, pois, tem valorizado mais 

as atividades relacionadas à pesquisa o que tem levado a um processo 

de “auto capacitação” de forma individualizada e pouco exitosa. 

 Aspectos como vínculo institucional, processos avaliativos mais 

equânimes entre ensino e pesquisa e a presença de espaços indutores de 

qualificação pedagógica, foram apontados como estratégias necessárias 

para o desenvolvimento mais potente das atividades de ensino; 

  Há a identificação que os processos avaliativos internos das IES não 

valorizam as atividades de ensino, a pesquisa sobre as mesmas e 

externamente os rankings valorizam fortemente a produção científica 

em detrimento a de ensino fato que desestimula o corpo docente em se 

qualificar pedagogicamente. 

 

5. CONCLUSÃO 

A dimensão educativa das práticas em saúde gera, em seus profissionais, uma 

abertura ao pedagógico, ao humano em suas múltiplas manifestações. A afirmação da 

vida requer resistência à sujeição, à dependência e criação de cenários e tecnologias 

produtores de saúde, o que implica educar e educar-se, sensibilizar e sensibilizar-se, 

transformar e transformar-se.  
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O docente de saúde tem entre as suas atribuições centrais formar profissionais 

competentes tecnicamente, mas, também, excelentes educadores em saúde na 

perspectiva do SUS, o nosso sistema de saúde. 

A competência técnica é absolutamente necessária, mas ela não é suficiente. 

A competência pedagógica é igualmente necessária para que, como técnicos 

competentes sejamos também, educadores assertivos. O século XXI nos obriga a, 

paulatinamente, nos revermos, a “mexermos em nossas zonas de conforto”. 

Postas essas questões, o docente em saúde no ensino superior precisa cada 

vez mais tomar para si os princípios pedagógicos necessários para uma formação 

cada vez melhor, mais ampla e sólida. 

Freire (1998, p. 32) nos esclarece quanto a essa ideia, dizendo, 

Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender 

o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma 

de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da 

prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é 

que, em sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, 

porque professor, como pesquisador. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTAS 

 

É fundamental que se retome a dimensão da formação do professor da área da 

saúde para enfrentar velhos e novos dilemas e que esta aconteça em espaços e 

tempos destinado, especificamente para esta construção. 

Com este objetivo, proponho à universidade, a criação de um núcleo de apoio 

pedagógico, específico para os docentes da área da saúde, com um coordenador 

pedagógico especialista em ensino na saúde. O objetivo será de acompanhar o 

processo ensino-aprendizagem destes profissionais, criar estratégias institucionais 

para formação inicial e continuada destes profissionais, estimular a participação dos 

docentes em programas de aprimoramento de metodologias de ensino, valorizando as 

metodologias ativas, propiciar a introdução de tecnologias educacionais inovadoras, 

estimular a integração entre os docentes de todos os cursos. 
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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

Convidamos o(a) senhor(a) a participar de uma pesquisa intitulada “A Universidade como 

instituição formadora de docentes da área da saúde”. O objetivo da pesquisa é conhecer a percepção de 

docentes de cursos de graduação na área da saúde, sobre a importância da capacitação pedagógica na 

sua formação, bem como conhecer quais ferramentas a universidade disponibiliza para qualificá-los 

para sua função docente. Você docente, receberá um questionário estruturado com 40 questões 

assertivas, as quais estão relacionadas a este tema e questões relativas ao perfil da amostra. A 

aplicação do questionário será realizada em data, horário e local de sua preferência, podendo ser na 

própria Instituição de ensino, em uma sala disponível, livre de interferências, com total privacidade, 

segurança e em um único momento.  

Esta pesquisa pode oferecer o risco de constrangimento ao responder o questionário, que será 

minimizado com o atendimento individual e a garantia de confidencialidade dos dados. Seus registros 

permanecerão confidenciais e nomes dos participantes ou materiais identificando os participantes não 

serão liberados sem sua permissão escrita, exceto exigido por lei. Os participantes não serão 

identificados em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Porém, fica ciente que como 

benefício, o(a) senhor(a) estará contribuindo para o desenvolvimento de políticas de educação superior 

voltada para a formação do docente universitário, desenvolvimento de políticas institucionais que 

atendam a carência da formação didática e atenda as especificidades dos docentes da área da saúde e 

atribuição da responsabilidade às instituições de ensino superior pela formação pedagógica de seus 

profissionais da área da saúde atuantes na docência. 

Este documento será elaborado em duas vias, rubricadas em todas 

as páginas e assinadas ao término pelo pesquisador e participante. Caso concorde em participar, uma 

via original assinada deste termo de consentimento será entregue a você. Sua colaboração é importante 

e necessária para o desenvolvimento da pesquisa, porém sua autorização é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. Sua liberdade para recusar a 

participação nesta pesquisa, a qualquer momento, será respeitada. A participação no estudo não 

acarretará custos aos participantes e não será disponibilizada nenhuma compensação financeira 

adicional. Se o participante vier a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na 

pesquisa, previsto ou não no TCLE, terá direito à indenização, por parte do pesquisador. O projeto de 

pesquisa deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição proponente 

(parecer nº 1.665.241). 

Qualquer dúvida poderá comunicar-se com a pesquisadora responsável através do telefone 

(64) 99496865 (inclusive sob forma de ligação a cobrar) ou pelo e-mail 

aninhacarvalholima@hotmail.com. Ao persistirem dúvidas sobre os seus direitos como participante 

desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62) 3521-1215 ou pelo endereço 1ª Avenida, S/N - 
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Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, 74605-020, das 08:00 às 17:00. 

 

Eu,.................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/CPF/n.º de prontuário/n.º de matrícula ............................................., abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo intitulado “A Universidade como instituição formadora de docentes da área da 

saúde”. Informo ter mais de 18 anos de idade, e destaco que minha participação nesta pesquisa é de 

caráter voluntário. Fui, ainda, devidamente informado(a) e esclarecido(a), pela pesquisadora 

responsável Ana Flávia de Carvalho Lima, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. 

Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

Jataí, ........ de ............................................ de ............... 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) participante 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 
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APÊNDICE 2 - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
Prezado (a) Professor (a), 

 Estamos realizando uma pesquisa de campo intitulada “O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR (IES) NA FORMAÇÃO DOS DOCENTES DA ÁREA DA SAÚDE”. O objetivo da pesquisa é conhecer a 
percepção de docentes de cursos de graduação na área da saúde sobre o papel das IES na sua formação 
pedagógica. Para isso, você Professor (a), está tendo acesso a este instrumento atitudinal do tipo Likert, que 
contém 40 questões assertivas relacionadas à formação, atuação, satisfação docente e outras questões 
pertinentes ao tema. Neste instrumento, disponibilizamos algumas afirmações e gostaríamos que você 
escolhesse aquela que mais se aproxima da sua opinião; são quatro opções: concordo plenamente, inclinado a 
concordar, inclinado a discordar e discordo plenamente. NÃO EXISTE RESPOSTA CERTA OU ERRADA E SIM, SUA 
OPINIÃO! Este instrumento é absolutamente anônimo. No caso de alguma questão ter suscitado dúvida 
ou não ser clara, ou coerente, descreva, por favor, as dúvidas que a questão gerou, utilizando o espaço no final 
deste instrumento. O presente estudo foi aprovado pelos CEP da instituição envolvida. 

 Agradecemos antecipadamente por sua colaboração, ela é muito valiosa para nós! 
Ana Flávia de Carvalho Lima – aninhacarvalholima@hotmail.com / 06499496865 

Pesquisadora Responsável 
Profª. Dra Nilce Maria da Silva Campos Costa (UFG) 

Orientadora 
 

1  IDENTIFICAÇÃO 

Sexo: (   ) M  (   ) F                                               Idade: ________ anos 

Curso de graduação: ________________________Instituição:_______________ Ano término:____ 

Especialização: (   ) sim (   ) não. 
Qual:________________________________________________________Instituição:_____________
_____________________________ Ano término: _________________________ 

Residência: (   ) sim (   ) não. 
Qual:__________________________________________________________Instituição:___________
________________________________ Ano término: ________________________ 

Mestrado: (   ) sim (    ) não. 
Área:___________________________________________________________Instituição: 
___________________________________________ Ano término: 
_______________________Doutorado: (   ) sim (   ) não. 
Área:___________________________________________________________Instituição: 
___________________________________________ Ano término: _______________________ 

Pós Doutorado: (   ) sim (   ) não. 
Área:_______________________________________________________Instituição:______________
______________________________ Ano término: _______________________ 

2 EXPERIÊNCIA DOCENTE 

Anos de experiência docente:_________ Na UFG: _________ Em outra instituição: 
____________________ 

Ano de ingresso na UFG como docente: ___________ Unidade 
Acadêmica:___________________________ 

Categoria funcional atual: (    ) Substituto     (    ) Auxiliar  (   )Assistente   

 (    ) Adjunto    (    ) Associado  (    ) Titular 

Carga horária de trabalho semanal: (    ) DE   (    ) 40 h   (    ) 20 h 

 

3 FORMAÇÃO DOCENTE 

Você teve formação pedagógica? (   ) sim  (   ) não 

mailto:aninhacarvalholima@hotmail.com
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Que tipo de formação?  

(   ) disciplina na graduação  CH ______ h 

(   ) disciplina na Especialização CH______ h 

(   ) disciplina no Mestrado  CH ______ h 

(   ) disciplina no Doutorado  CH ______ h 

(   ) curso de Pós – Graduação em Educação CH ______ h 

(   ) cursos de Atualização /Aperfeiçoamento CH ______ h 

(   ) curso para docentes em estágio probatório  CH____h 

Em qual instituição você recebeu essa formação?  (   ) na UFG (   ) Outra instituição: 
___________ 

() Outro tipo de formação: (  ) experiência docente na graduação   (  ) experiência docente na pós – 
graduação  

QUESTÕES  

1. A formação docente deve valorizar o estudo crítico das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar(  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

2. A geração e manutenção de um vínculo institucional com os professores da área da saúde é uma 
opção para aumentar a integração entre ensino e aprendizagem. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

3. A capacitação docente e a necessidade de formação permanente são dispensáveis aos professores 
universitários.  

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

4. As instituições educacionais devem oportunizar acesso às diferentes metodologias de ensino. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

5. O docente de nível superior é valorizado academicamente pela dimensão da pesquisa. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

6. A formação docente dá-se com a pós- graduação stricto sensu, nos níveis de mestrado e 
doutorado. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

7. A formação docente é um processo proporcionado pela experiência profissional. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

8. Há necessidade de se repensar a formação pedagógica dos professores que atuam no ensino 
universitário em saúde. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 
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9. Cursos de especialização, mestrados e doutorados possuem como objetivo, também a formação 
pedagógica do professor. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

10. O ranking das instituições de ensino superior é feito com base em indicadores de produção 
científica e o potencial formativo fica secundarizado. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

11. A formação do professor começa antes de sua formação acadêmica e prossegue durante toda a 
vida profissional 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

12. Para melhorar a qualidade da educação superior é preciso melhorar a formação docente, o 
processo de seleção e a oferta de um espaço de qualificação pedagógica. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

13. Os professores iniciantes podem não saber quais competências pedagógicas necessitam 
desenvolver. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

14. A formação proporcionada pela experiência docente é suficiente. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

15. A preparação para a prática docente esteve sempre orientada para o domínio científico e/ou para 
o exercício das atividades profissionais. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

16. Ao docente compete: participar na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos, zelar pela 
condução do processo de ensino que vise à aprendizagem dos alunos, produzir conhecimentos e 
disseminá-los. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

 17. Existe dificuldade do docente da área da saúde em superar falhas da formação docente e 
enfrentar a dicotomia teoria-prática. 
() Concordo plenamente () Inclinado a concordar () Inclinado a discordar () Discordo plenamente 
 
18. A prática docente é caracterizada pela centralização do conhecimento no docente e na 
transmissão aos estudantes, pouco valorizando a interação com o aluno. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

19. O ensino na área da saúde necessita de mudanças nos projetos pedagógicos, como na matriz 
curricular e inserção de novas metodologias de ensino e aprendizagem.  

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

20. Os docentes são resistentes às modificações da pratica educativa.  

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 
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21. É necessária a ruptura de modelos de ensino tradicionais e a valorização da relação humana, 
transmitida por meio das ações dos docentes.  

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

22. Para ser professor universitário é importante o domínio do conhecimento específico de sua 
profissão. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

23. Existe resistência do docente ao novo, dificultando o desenvolvimento de metodologias inovadoras 
de ensino. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

24. As práticas de formação que tomam como referência as dimensões coletivas contribuem para a 
emancipação profissional e autonomia. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

25. Os professores valorizam os aspectos pedagógicos da docência universitária. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

26. Os professores universitários são conscientes de que a atividade docente exige capacitação 
técnica e pedagógica. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

27. A atuação do docente restringe-se à reprodução de aprendidos anteriormente e a sua experiência 
prática cotidiana. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

28. A pouca valorização dada à formação pedagógica do professor universitário pode ser atribuída ao 
desmerecimento da atividade de ensino  

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

29. A formação pedagógica deve integrar as experiências dos docentes com a discussão e debates 
fundamentados em princípios teóricos de educação. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

30. As competências do docente universitário devem ser em determinada área do conhecimento, na 
área pedagógica e no exercício da dimensão política da docência universitária. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

31. Os docentes veem a si mesmos mais como pesquisadores do que como professores de fato. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

32. Os professores ensinam como acham que deve ser e resistem às novas metodologias de ensino-
aprendizagem. 
(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 
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33. Estímulos para a atuação docente e os critérios de progressão na carreira têm se fundamentam 
mais na produção científica que no exercício da docência. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

34. É importante o investimento institucional em cursos de formação didático-pedagógica para os 
docentes. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

35. A formação dos docentes da área da saúde dá-se por meio de processos de auto-formação. 
(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

36. A formação em nível de graduação e em pós-graduação nas áreas da saúde tem se preocupado 
com as dimensões técnico-científicas em detrimento dos aspectos didáticos e pedagógicos, a 
interdisciplinaridade, dimensões sócio-política e ideológica. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

37. A desvalorização das atividades relacionadas à formação docente prejudica a qualidade do ensino 
ministrado. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

 
38. As condições materiais e institucionais da universidade podem atuar como elementos facilitadores 
ou limitadores da prática docente. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

39. Há professores que, ao se sentirem incapazes para desenvolver as competências do exercício 
docente, acabam se acomodando às poucas exigências de desenvolvimento profissional. 

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

40. É necessário que o professor se assuma como pesquisador da prática pedagógica, fazendo 
indagações, questionando o seu saber por meio de pesquisas realizadas no cotidiano das atividades 
docentes.  

(  ) Concordo plenamente (  ) Inclinado a concordar (  ) Inclinado a discordar  (  ) Discordo 
plenamente 

 UTILIZE O ESPAÇO ABAIXO PARA CONTRIBUIÇÕES QUE ACHAR RELEVANTES 

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

Anexo 2 - Norma de Publicação da Revista Brasileira de Educação Médica 

Anexo 3 - Âmbito E Política Editorial 
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ANEXO 1 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO 2 - NORMA DE PUBLICAÇÃO DA REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 

MÉDICA 

 

Submissão Online de Manuscritos 

Os manuscritos são recebidos exclusivamente on-line, 

em https://mc04.manuscriptcentral.com/rbem-scielo . Os arquivos anexados devem ser 

preparados utilizando MS Word, formato de página ISO A4, fonte Arial tamanho 11, 

espaço entre linhas 1.5, esquerda, direita, superior e inferior de 2.0 cm e todas as 

páginas numeradas seqüencialmente. 

Notas de rodapé não são aceitas. Tabelas e ilustrações devem ser auto-

explicativas e enviadas em arquivos individuais. Questionários e outras ferramentas de 

pesquisa não serão publicados. 

Há uma taxa de R $ 200,00 para submissão de manuscritos. Os membros da 

Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), com seus pagamentos de taxa de 

filiação até o momento, estão isentos da taxa de submissão. 

O pagamento deve ser feito por depósito identificado com o autor do CPF para a 

seguinte conta: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA BANCO 

DO BRASIL AG. 0576-2 C / C 4373-7 CNPJ: 29212628 0001-32 

Avaliação dos trabalhos 

Todos os manuscritos recebidos serão apreciados pelo secretário da RBEM 

quanto ao seu formato. Se um manuscrito não cumprir as normas descritas abaixo 

(preparação de artigos), ele será devolvido ao autor para correção e reenvio. Se o 

manuscrito atender às normas, ele será encaminhado ao Editor Chefe da RBEM, que 

avaliará a pertinência temática do artigo e o encaminhará aos Editores Associados, e 

deles a dois revisores registrados na RBEM para revisão científica do trabalho. Os 

revisores têm 30 dias para emitir sua opinião. As revisões sempre apresentarão uma das 

seguintes conclusões: aprovadas no presente formulário, favoráveis à publicação, mas 

sugerindo melhorias e não favoráveis à publicação. Cada revisão incluirá o respectivo 

raciocínio. 

Caso sejam solicitadas modificações no manuscrito, estas podem ser preparadas 

dentro de um período de 60 dias. Se até o final deste período nenhuma comunicação 

dos autores tiver sido recebida, o manuscrito é considerado retirado. Os artigos aceitos 

são enviados para revisão. Para cobrir os custos da revisão em português e inglês 

 

https://mc04.manuscriptcentral.com/rbem-scielo
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(abstract), realizada por revisores especializados contratados pela revista, será cobrada 

uma taxa de R $ 800,00. Se o autor desejar publicar todo o seu artigo em inglês, será 

cobrada uma taxa de R $ 1.500,00 pela tradução. Se o artigo já foi enviado em inglês, 

será cobrada uma taxa de R $ 800,00 pela revisão. Os artigos revisados são devolvidos 

aos autores para aprovação final formal antes de serem impressos. 

Formatos: 

1. Artigos originais:  (o texto não deve exceder 6.000 palavras incluindo 

Referências; tabelas, gráficos, capa, resumo e palavras-chave não estão incluídos na 

contagem de palavras). 

1.1. Pesquisa - artigos apresentando resultados finais de investigações 

científicas.  

1.2. Ensaios  - artigos que contêm uma análise crítica de uma questão específica 

relacionada à educação médica. 

1.3. Revisões  críticas da literatura sobre uma questão específica. 

2. Relato de caso  - artigo que apresenta uma experiência inovadora em 

educação médica e raciocínio teórico pertinente - não deve exceder 6.000 palavras.  

Cartas ao Editor - comentários sobre assuntos publicados - no máximo 1.200 palavras e 

3 referências. 

3. Cartas ao Editor: cartas contendo comentários sobre o material publicado - 

Limite máximo de 1.200 palavras e 3 referências. 

4. Teses - resumos de teses de mestrado ou doutorado defendidas em 

universidades brasileiras no exterior (máximo de 3.000 palavras). Os resumos devem 

indicar o título oficial da tese, o grau acadêmico alcançado, a data e o local onde a tese 

foi defendida. Além disso, deve indicar o nome do supervisor, onde a tese está 

disponível para consulta e palavras-chave. 

5. Resenhas de livros - resenhas de livros publicados no Brasil e no exterior - 

máximo de 1.200 palavras. 

6. Editorial - o editorial é de responsabilidade do editor da revista, mas pode ser 

preparado por terceiros a seu pedido - limitado a 1.000 palavras. 

Os artigos aceitos para publicação tornam-se o diário de propriedades. 

 Preparação de manuscritos 

 

- Título do trabalho em idioma original e em inglês (30 palavras) e título em execução 

a ser impresso no topo de cada página (15 palavras no máximo). 
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- Número e Nomes dos autores - os nomes dos autores serão publicados seguindo a 

ordem em que aparecem no arquivo submetido e não devem ter mais de 6 (seis) 

autores. Se houver necessidade de exceder esse limite, isso deve ser justificado no 

início do trabalho. Artigos com mais de um autor devem conter uma explicação 

sobre a contribuição específica de cada autor no trabalho. 

- Endereço completo dos autores, título acadêmico, local de trabalho e endereço de e-

mail. Apenas os dados do primeiro autor serão publicados. 

- Resumo com um mínimo de 300 palavras e máximo de 500 palavras em português e 

inglês. Textos escritos em espanhol devem incluir um resumo em inglês. 

- Palavras-chave: mínimo 3 e máximo 8 de acordo com o  vocabulário do  DECS em 

português (disponível em http://decs.bvs.br/ ) e com o   vocabulário MESH (Medical 

Subject Headings) para resumos em inglês (disponível em  http: 

//www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html ).  

- Os autores devem informar quais órgãos financiadores apoiaram a investigação e 

informar o número de registro do projeto.  

Referências  

As referências, cuja exatidão é de responsabilidade dos autores, devem ser corretas, 

completas e limitadas às citações no texto; eles devem ser organizados numericamente 

seguindo a ordem em que aparecem no texto e seguir as orientações do Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas, Requisitos Uniformes para 

Manuscritos Submetidos a Revistas Biomédicas, disponíveis 

em http://www.icmje.org.  

Autores são convidados a pesquisar na base do Scielo as palavras-chave de seu 

trabalho privilegiando, sempre que pertinente, a pesquisa científica brasileira.  

Exemplos:  

Artigo no periodico 

Ricas J, Barbieri MA, Dias LS, Viana MRA, Fagundes EDL, Viotti AGA, et 

al. Deficiências e necessidades em Educação Médica Continuada de Pediatras em 

Minas Gerais. Rev Bras Educ Méd 1998; 22 (2/3) 58-66. 

Artigo no periódico online Ronzani TM. A Reforma Curricular nos Cursos de Saúde: 

qual o papel das crenças. Rev Bras Educ Med [em linha] .2007. 31 (1) [capturado 29 

jan. 2009]; 38-43. Disponível 

em: http://www.educacaomedica.org.br/UserFiles/File/reforma_curricular.pdf  

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
http://www.icmje.org/
http://www.educacaomedica.org.br/UserFiles/File/reforma_curricular.pdf
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Livro  

Batista NA, Silva SHA. O professor de medicina. São Paulo: Loyola, 1998.  

Capítulo de livro 

Rezende CHA. Medicina: conceitos e preconceitos, alcances e restrições. Em: Gomes 

DCRG, org. Equipe de saúde: o desafio da integração. Uberlândia: Edufu, 1997 p.163-

7. 

Teses, dissertações, monografias 

Cauduro L. Hospitais universitários and factors environmental on implementation of policies of 

health and education: o caso do Hospital Universitário de Santa Maria. Rio de Janeiro; 1990. 

Mestrado [Dissertação] - Escola Brasileira de Administração Pública. 

Trabalhos apresentados em reuniões científicas Carmargo J. Ética nas reuniões do 

ensino médico. Anais do 33. Congresso Brasileiro de Educação Médica. 4º Fórum 

Nacional de Avaliação do Ensino Médico; 1995 fora. 22-27; Porto Alegre, 

Brasil. Porto Alegre: ABEM; 1995. p.204-7. 

Relatórios de Campos MHR. A Universidade não será mais da mesma. Belo 

Horizonte: Conselho de Extensão da UFMG; 1984. (Relatório) 

Legislação Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara 

de Educação Superior. Resolução CNE / CES nº4 de 7 de novembro de 2001. Institui 

és as disciplinas curriculares dos cursos de graduação em Medicina. Diário Oficial da 

União. Brasília, 9 de nov. 2001; Seção 1, p.38. 

O bibliotecário da ABEM se encarrega de revisar e adaptar os termos utilizados pelos 

autores àqueles das bases em que a revista está indexada. As contribuições serão 

publicadas na mesma ordem em que foram aprovadas pelo conselho editorial. 

Declaração de Autoria e Responsabilidade 

Todos os indivíduos nomeados como autores devem assumir a responsabilidade legal 

pela autoria dos manuscritos e devem ter participado suficientemente do trabalho para 

assumir responsabilidade pública pelo seu conteúdo. Para tanto, uma vez aprovado o 

trabalho, deverão enviar por e-mail ( rbem.abem@gmail.com ) a seguinte Declaração 

de Autoria e Responsabilidade: 

"Como autor nomeado, eu declaro ter participado suficientemente da concepção e 

desenho deste estudo e / ou na análise e interpretação dos dados para assumir 

responsabilidade pública pelo seu conteúdo. Recebi a versão final deste trabalho e 

concordei a sua submissão para publicação.O trabalho em sua forma presente ou 

mailto:rbem.abem@gmail.com
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similar não foi publicado em outro lugar, nem está atualmente sob consideração para 

outra publicação. " 

Ética de pesquisa 

Autores de investigações iniciadas após janeiro de 1997 envolvendo seres humanos 

têm que apresentar a liberação do projeto pela respectiva Comissão Institucional de 

Ética, conforme artigo 2º. II da Instrução Normativa 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde (... "pesquisa envolvendo seres humanos, individual ou coletivamente, direta ou 

indiretamente, como um todo ou partes, incluindo o manuseio de informações ou 

materiais ... "). 

No caso de instituições sem comitê de ética interna, os autores são convidados a 

anexar a autorização por escrito do Comitê que aprovou o projeto de pesquisa. 

Conflitos de interesse 

Todo texto submetido deve declarar informações sobre qualquer conflito de interesses 

de qualquer um dos autores indicados. Por favor, note que os conflitos financeiros não 

se referem apenas ao apoio financeiro direto para a investigação, mas também se 

estendem às relações de emprego, por exemplo. (Para mais detalhes, consulte o site do 

Comitê Internacional de Editores de Revista 

Médicas (http://www.icmje.org/#conflicts ) 

  

 

 

  

 

 

http://www.icmje.org/#conflicts
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ANEXO 3 - ÂMBITO E POLÍTICA EDITORIAL 

 

Interface - Comunicação, Saúde, Educação é uma revista aberta, 

interdisciplinar, trimestral, on-line, publicada trimestralmente pela Unesp (Laboratório de 

Educação e Comunicação em Saúde, Departamento de Saúde Pública da Faculdade de 

Medicina de Botucatu). Centra-se na Educação e Comunicação nas práticas de saúde, na 

educação dos profissionais de saúde (tanto na universidade quanto na educação em 

serviço), e na Saúde Coletiva em sua articulação com a Filosofia, as Artes e as Ciências 

Sociais e Humanas. Abordagens críticas e inovadoras e pesquisa qualitativa são 

priorizadas. 

Interface - Comunicação, Saúde, Educação publica apenas textos originais que 

nunca foram publicados em outros lugares, na forma de artigos gratuitos de demanda, 

artigos analíticos e / ou ensaios, revisões de questões atuais, revisões críticas, relatos de 

experiência, debates, entrevistas e também cartas. e notas sobre eventos e assuntos de 

interesse. O Conselho Editorial da revista pode propor, de tempos em tempos, temas 

específicos considerados relevantes, desenvolvidos por autores convidados especialistas 

no assunto. 

Traduções de textos publicados em outro idioma não são aceitas. 

Todos os manuscritos submetidos têm seu mérito científico avaliado pelos pares. 

Os editores se reservam o direito de alterar e / ou recortar os originais recebidos a 

fim de ajustá-los aos padrões da revista, mantendo o estilo e o conteúdo. 

O título abreviado da revista, Interface (Botucatu), deve ser utilizado em 

bibliografias, notas de rodapé, referências e referências bibliográficas. 

Os manuscritos são submetidos exclusivamente online, por meio do sistema 

ScholarOne Manuscripts. ( http://mc04.manuscriptcentral.com/icse-scielo ) 

Todos os manuscritos submetidos à Interface devem obedecer aos padrões 

descritos abaixo. O não cumprimento dessas regras pode resultar na rejeição da 

submissão na triagem inicial dos manuscritos. 

SEÇÕES DO JORNAL 

Editorial - texto escrito pelos editores ou por pesquisadores convidados (até duas 

mil palavras). 

Dossier - conjunto de ensaios temáticos ou textos analíticos, convidados pelos 

editores, resultantes de estudos originais e pesquisas de interesse da revista (até seis mil 

 

http://mc04.manuscriptcentral.com/icse-scielo
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palavras). 

Artigos - textos analíticos resultantes de pesquisas originais teóricas ou de campo 

referentes a assuntos de interesse da revista (até seis mil palavras). 

Revisão - textos de revisão de literatura sobre questões atuais pertinentes ao 

escopo da revista (até seis mil palavras). 

Debates - conjunto de textos sobre questões atuais e / ou polêmicas propostas 

pelos editores ou por colaboradores e debatidos por especialistas, que expõem seus pontos 

de vista. Os editores são responsáveis pela edição final dos textos (texto de abertura: até 

seis mil palavras; textos dos debatedores: até mil e quinhentas palavras; resposta: até mil e 

quinhentas palavras). 

Espaço Aberto - textos teoricamente fundamentados que descrevem e analisam 

criticamente experiências relevantes para o escopo da revista (até cinco mil palavras). 

Entrevistas - depoimentos de pessoas cujas histórias de vida ou realizações 

profissionais são relevantes para as áreas de abrangência da revista (até seis mil palavras). 

Revisões críticas - análise crítica de textos de publicações lançadas no Brasil ou no 

exterior nos últimos dois anos, na forma de livros, filmes ou outras produções recentes e 

relevantes para o escopo da revista (até três mil palavras). 

Criação - textos de reflexão sobre temas de interesse da revista, em interface com 

as áreas de Arte e Cultura, que utilizam, em sua apresentação formal, recursos 

iconográficos, poéticos, literários, musicais e audiovisuais, entre outros, a fim de 

fortalecer e fortalecer dar consistência à discussão proposta. 

Breve nota - notas sobre eventos, acontecimentos, projetos inovadores (até duas 

mil palavras). 

Cartas ao Editor - comentários sobre as publicações da revista e notas ou 

opiniões sobre assuntos de interesse para os leitores (até mil palavras). 

Nota  

A contagem de palavras no texto inclui referências e gráficos e exclui título, resumo e 

palavras-chave. 

 FORMA E PREPARAÇÃO DE MANUSCRITOS 

 

1 Os manuscritos devem ser digitados em Word ou RTF, utilizando fonte 

Arial de 12 pontos, respeitando o número máximo de palavras estabelecido para 

cada seção do periódico. Todos os manuscritos submetidos para publicação devem 

conter resumo e palavras-chave relacionadas ao tema. Nos três idiomas da revista 
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(português, inglês e espanhol), com exceção das seções Revisões críticas, Breves 

notas e Cartas ao Editor. O texto inicial da seção Debates deve ter título, resumo e 

palavras-chave alusivas ao tema, nos três idiomas da revista (português, inglês e 

espanhol). Os outros textos do Debate devem apresentar apenas o título em três 

idiomas. Entrevistas devem ter título e palavras-chave nos três idiomas. Revisões 

críticas devem ter o título do trabalho revisado em seu idioma original. 

2 Os autores devem tomar as seguintes precauções quando submeterem seu 

manuscrito: 

- Remover, do texto, os dados que identificam a autoria do texto em 

referências, notas de rodapé e citações, substituindo-os pelo NN [ eliminados para 

fins de revisão por pares ] .  

Os dados dos autores são relatados apenas no campo específico do 

formulário de inscrição.  

- Para remover, nos documentos do Microsoft Office, remova a 

identificação do autor das Propriedades do documento (no menu Arquivo> 

Propriedades), começando em Arquivo, no menu principal, e clicando em 

seqüência: Arquivo> Salvar como…> Ferramentas (ou Opções no Mac)> Opções 

de segurança…> Remover informações pessoais das propriedades do arquivo em 

salvar> OK> Salvar. 

- Para remover, em PDFs, remova os nomes dos autores das Propriedades 

do documento, em Arquivo, no menu principal do Adobe Acrobat. 

- Informações sobre instituições que apoiaram a pesquisa e / ou pessoas 

que colaboraram com o estudo, mas que não atenderam aos critérios de autoria, 

também estão incluídas no campo específico do formulário de submissão. 

Nota Se o manuscrito for aprovado para publicação, todas as informações 

que foram excluídas devem ser incluídas novamente pelos autores. 

3 O número máximo de autores é limitado a cinco . A partir desse número 

é necessário apresentar uma justificativa, que será examinada pelo editor. A 

autoria implica assumir publicamente a responsabilidade pelo conteúdo do texto 

enviado para publicação. A revista adota os seguintes critérios mínimos de 

autoria: a) ter participado da discussão dos resultados do estudo; b) ter participado 

da revisão e aprovação da versão final do texto. 

Nota : O número máximo dos mesmos manuscritos do autor, em 
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Suplementos, é limitado a três . 

4 A página inicial do manuscrito (Documento Principal) deve conter as 

seguintes informações (em português, espanhol e inglês): título, resumo e 

palavras-chave. O título e as palavras-chave não estão incluídos no número total de 

palavras do resumo. Observe as exceções indicadas no item 1, relacionadas a essas 

informações. 

- Título: deve ser conciso e informativo (até vinte palavras). 

Notas 

Se houver um acrônimo no título, seu significado completo deve ser 

incluído nas vinte palavras.Se o título tiver um nome de cidade, deve ser 

complementado com estado e país, todos incluídos nas 20 palavras. 

- Resumo: deve destacar os aspectos fundamentais do trabalho. Pode 

incluir o objetivo principal, o enfoque teórico, os procedimentos metodológicos, os 

resultados mais relevantes e as principais conclusões (até 140 palavras). 

Notas 

Se no resumo houver um acrônimo, seu significado completo deve ser 

incluído nas 140 palavras. Se o resumo tiver um nome de cidade, ele deve ser 

complementado com estado e país, todos incluídos nas 140 palavras. 

- Palavras-chave: devem refletir o tema abordado (de três a cinco palavras). 

5  Notas de rodapé são identificadas por letras pequenas sobrescritas entre 

parênteses. Eles devem ser sequenciais às letras usadas na autoria do 

manuscrito. Eles devem ser sucintos e usados somente quando estritamente 

necessário. 

6 Os manuscritos referentes à pesquisa com seres humanos devem incluir 

informações sobre a aprovação de um Comitê de Ética na área, de acordo com a 

Resolução nº. 466/13 do Conselho Nacional de Saúde, ou Resolução 510/2016, 

que trata das especificidades éticas da pesquisa nas Ciências Humanas e 

Sociais. Somente o número do processo deve ser informado, apresentando-o no 

corpo do texto, no final da seção de metodologia. Este número deve ser mantido na 

versão final do manuscrito, se aprovado para publicação . 

7 Imagens, figuras ou desenhos devem estar no formato tiff ou jpeg, com 

resolução mínima de 300 dpi, tamanho de 16 x 20 cm, legenda e fonte Arial de 9 

pontos. Tabelas e gráficos de barra podem ser produzidos em Word ou 
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Excel. Outros tipos de gráficos (gráfico circular, gráfico de linha, etc.) devem ser 

produzidos em um programa de imagem (Photoshop ou Corel Draw). Todos eles 

devem estar em arquivos separados do texto original (Documento Principal), com 

suas respectivas legendas e numeração. No texto, deve haver indicações do lugar 

em que cada um deve ser incluído. 

Nota 

- No caso de textos submetidos à seção Criação, as imagens devem ser 

escaneadas com resolução mínima de 300 dpi e enviadas nos formatos jpeg ou tiff, 

tamanho mínimo de 9 x 12 cm e tamanho máximo de 18 x 21 cm. 

8  Interface adota o sistema de Vancouver para o estilo de citações e 

referências em seus manuscritos. 

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS  

A partir de 2014, a interface da revista está mudando para o padrão de 

Vancouver como o estilo a ser usado para citações e referências em manuscritos 

submetidos. Eles não devem ser inseridos no modo automático nem como 

referência cruzada. 

CITAÇÕES NO TEXTO  

As citações devem ser numeradas consecutivamente, de acordo com a 

ordem em que são apresentadas no texto. Eles devem ser identificados por 

números arábicos sobrescritos. 

Exemplo: 

Segundo Teixeira 1 Segundo Schraiber 2 ... 

Casos específicos de citações: 

1 Referência com mais de dois autores: no corpo do texto, apenas o nome 

do primeiro autor deve ser citado, seguido da expressão "et al."  

2 Citações literais: devem ser inseridas no parágrafo entre aspas (aspas 

duplas) e acompanhadas da página de citações entre parênteses, com o ponto no 

final. 

Exemplo:  

Partindo dessa relação, podemos afirmar que a natureza do trabalho 

educativo corresponde a "[...] o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade produzida histórica e coletivamente por todos os 

homens" 2 ( p. 13). 
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Anotações 

Se a aspas vem com aspas duplas no texto original, substitua-as pelo 

apóstrofo ou aspas simples. 

Exemplo: 

"Os 'Requisitos Uniformes' (estilo Vancouver) baseiam-se em grande parte 

nos padrões de estilo do American National Standards Institute (ANSI), adaptado 

pelo NLM"  1  (p. 47).  

No final de uma citação, o sinal de pontuação estará dentro das aspas se a 

sentença começar e terminar entre aspas.  

Exemplo: 

"Estamos, portanto, em um contexto em que, como disse Gramsci, é uma 

luta entre o novo que quer nascer e o velho que não quer sair de cena". 9 (p.149)  

Quando a frase não estiver completa entre aspas, a pontuação deverá estar fora das 

aspas. 

Exemplo: 

Na opinião do CFM, "nunca houve uma agressão tão violenta contra a 

categoria e contra a assistência oferecida à população" (p.3). 

3 Citação literal de  mais de três linhas : em um parágrafo inserido a partir 

do texto (com espaço de uma linha antes e depois), com  recuo de centímetros no 

lado esquerdo, sem aspas e acompanhado da página de citações entre parênteses ( 

após a pontuação de citação). 

Exemplo:  

Esta reunião expandiu-se e evoluiu para o Comitê Internacional de Editores 

de Revistas Médicas (ICMJE) e estabeleceu os Requisitos Uniformes para 

Manuscritos Apresentados a Revistas Biomédicas: o Estilo Vancouver 2. 2  (p. 42) 

Nota:  

Fragmento de citação em texto 

- colchete de [...] uso: encontramos algumas falhas no sistema [...] quando 

relemos o manuscrito, mas nada pôde ser feito [...]. 

REFERÊNCIAS  

(Transcritas e adaptadas de Pizzani L, Silva RC, fev. 2014; Jeorgina GR, 

2008) 

Todos os autores citados no texto devem figurar entre as referências 
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listadas ao final do manuscrito, em ordem numérica, seguindo os padrões gerais 

da literatura. Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) 

( http://www.icmje.org ). Os nomes dos periódicos devem ser abreviados de 

acordo com o estilo usado no Index Medicus ( http://www.nlm.nih.gov/ ).  

As referências devem ser alinhadas apenas com a margem esquerda e, de 

forma a identificar o documento, com espaçamento simples e separadas entre si 

por um espaço duplo. A pontuação deve seguir os padrões internacionais e deve 

ser uniforme para todas as referências:  Deixe um espaço após um ponto / período 

completo.  

Deixe um espaço depois de um ponto e vírgula. Deixe um espaço depois de dois 

pontos.  

Quando a referência ocupa mais de uma linha, reinicie na primeira posição. 

EXEMPLOS: 

LIVRO 

Autor (es) do livro. Título do livro. Edição (número da edição). Cidade de 

publicação: Editora; Ano de publicação.  

Exemplo: 

Schraiber LB. O médico e suas interações: a crise dos vínculos de 

confiança. 4a ed. São Paulo: Hucitec; 2008. 

* Até seis autores, separados por vírgulas, seguidos de "et al.", Se esse 

número for excedido.  

** Sem indicar o número de páginas. 

Nota  

Se o autor é uma entidade: 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Manjuba (ancharella 

lepidentostole) no rio Ribeira de Iguape. São Paulo: Ibama; 1990. 

No caso de séries e coleções: 

Exemplo:Migliori R. Paradigmas e educação. São Paulo: Aquariana; 1993 

(Visão do futuro, v. 1). 

CAPÍTULO DE LIVRO 

Autor (es) do capítulo. Título do capítulo. Em: nome (s) do (s) autor (es) ou 

editor (es). Título do livro. Edição (número). Cidade de publicação: Editora; Ano 

de publicação. Primeira e última página do capítulo. 

http://www.icmje.org/
http://www.nlm.nih.gov/
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Exemplos: 

O autor do livro é o mesmo que o autor do capítulo: 

Hartz ZMA, organizador. Evaluation em saúde: os modelos concebidos 

para a prática na análise da implantação dos programas. Rio de Janeiro: 

Fiocruz; 1997. p. 19-28. 

Autor do livro é diferente do autor do capítulo: 

Cyrino, EG, Cyrino AP. Rating: 0.0 com uma série de testes clínicos e de 

internação na prova de ressecção Médica na Faculdade de Medicina de Botucatu - 

Unesp. Em: Tibério IFLC, Daud-Galloti RM, Troncon LEA, Martins MA, 

organizadores. Aconselhamento de competências clínicas em Medicina. São 

Paulo: Atheneu; 2012. p. 163-72. 

* Até seis autores, separados por vírgulas, seguidos de "et al.", Se esse 

número for excedido.  

** É obrigatório indicar a primeira e a última página do capítulo, no final 

da referência. 

ARTIGO NO JORNAL 

Autor (es) do artigo. Título do artigo. Título abreviado do periódico. Data 

da publicação; volume (número / suplemento): primeira página do artigo.  

Exemplos: 

Teixeira RR. Modelos comunicacionais e práticas de saúde. Interface 

(Botucatu). 1997; 1 (1): 7-40. 

Ortega F,  Zorzanelli R,  Meierhoffer LK ,  Rosário CA,  Almeida 

CF,  Andrada BFCC , et al. A construção do diagnóstico do autismo em uma rede 

social virtual brasileira. Interface (Botucatu). 2013; 17 (44): 119-32. 

* Até seis autores, separados por vírgulas, seguidos de "et al.", Se esse 

número for excedido. 

** É obrigatório indicar a primeira e a última páginas do artigo, no final da 

referência. 

DISSERTAÇÃO E TESE 

Autor. Título do estudo [tipo]. Cidade (Estado): Instituição onde foi 

apresentada; ano em que o estudo foi defendido. 

Exemplos: 

Macedo LM. Modelos de Atenção Primária em Botucatu-SP: condições de 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ORTEGA,+FRANCISCO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ZORZANELLI,+RAFAELA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MEIERHOFFER,+LILIAN+KOZSLOWSKI
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ROSARIO,+CELITA+ALMEIDA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ALMEIDA,+CLARISSA+FREITAS+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ALMEIDA,+CLARISSA+FREITAS+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ANDRADA,+BARBARA+FONSECA+DA+COSTA+CALDEIRA+DE
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trabalho e os significados da Integralidade por atendentes de unidades básicas de 

saúde. Botucatu (SP): Faculdade de Medicina de Botucatu; 2013. 

Martins CP. Possibilidades, limites e desafios da humanização no Sistema 

Único de Saúde (dissertação). Assis (SP): Universidade Estadual Paulista; 2010. 

PAPEL APRESENTADO EM EVENTO CIENTÍFICO 

Autor (es) do estudo. Título do estudo apresentado. Em: editor (es) 

responsável pelo evento (se aplicável). Título do evento: Anais ou Anais do ... 

título do evento; data do evento; cidade e país do evento. Cidade de publicação: 

Editora; Ano de publicação. Primeira e última página. 

Exemplo: 

Paim JS. O SUS no ensino clínico: retórica ou realidade [Internet]. In: 

Anais do 33º Congresso Brasileiro de Educação Médica; 1995; São Paulo, 

Brasil. São Paulo: Associação Brasileira de Educação Médica; 1995. p. 5 

[acessado em 30 de outubro de 2013]. Disponível em: www.google.com.br 

* Quando o estudo tiver sido consultado on-line, mencione os dados de 

acesso (abreviado mês e dia seguidos de vírgula, ano) e o endereço eletrônico: 

Disponível em: http: // www ...... 

DOCUMENTO LEGAL 

Título da lei (ou projeto de lei, ou código ...), dados de publicação (cidade e 

data de publicação).  

Exemplos :  

Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal; 1988. 

Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, protecção e recuperação da saúde, uma organização e um conjunto de 

serviços correspondentes e outras providências. Diário Oficial da União, 19 Set 

1990.  

* Isso segue os padrões recomendados na NBR 6023 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT, 2002), com seu padrão gráfico adaptado ao estilo 

Vancouver. 

REVISÃO CRÍTICA 

Autor (es). Local: Editora, ano. Revisão de: Autor (es). Título do 

estudo Diário. Ano; v (n): primeira e última página. 

http://www.google.com.br/
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Exemplo: 

Borges KCS, Estevão A, Bagrichevsky M. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010. Resenha 

de: Castiel LD, Guilam MC, Ferreira MS. Correndo o risco: uma introdução aos 

riscos em saúde. Interface (Botucatu). 2012; 16 (43): 1119-21. 

ARTIGO NO JORNAL 

Autor do artigo. Título do artigo. Nome do jornal. Encontro; Seção: página 

(coluna).  

Exemplo: 

Gadelha C, Mundel T. Inovação brasileira, impacto global. Folha de São Paulo. 12 

de novembro de 2013; Opinião: A3. 

CARTA AO EDITOR 

Autor [cartas]. Jornal (cidade). Ano; v (n.): Primeira e última página.  

Exemplo: 

Bagrichevsky M, Estevão A. [cartas]. Interface (Botucatu). 2012; 16 (43): 1143-4. 

ENTREVISTA PUBLICADA 

Quando a entrevista consiste em perguntas e respostas, a entrada é sempre 

de acordo com o entrevistado. 

Exemplo: 

Yrjö Engeström. A Teoria da Atividade Histórico-Cultural e seus Negócios na 

Educação, Saúde e Comunicação [entrevista conduzida por  Lemos M ,  Pereira-

Querol MA ,  Almeida, IM ]. Interface (Botucatu). 2013; 715-29.  

Quando o entrevistador transcreve a entrevista, a entrada é sempre de acordo com 

o entrevistador. 

Exemplo:   

Lemos M ,  Pereira-Querol MA ,  Almeida, IM. A Teoria da Atividade Histórico-

Cultural e seus Negócios na Educação, Saúde e Comunicação [entrevista com Yrjö 

Engeström]. Interface (Botucatu). 2013: 715-29. 

DOCUMENTO ELETRÔNICO 

Autor (es). Título [Internet]. Cidade de publicação: Editora; data de 

publicação [data de acesso com a expressão "acedido"]. Endereço do site com a 

expressão "Disponível em:" 

Com numeração de páginas: 

Wagner CD, Persson PB. Caos no sistema cardiovascular: uma 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LEMOS,+MONICA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PEREIRA-QUEROL,+MARCO+ANTONIO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PEREIRA-QUEROL,+MARCO+ANTONIO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ALMEIDA,+ILDEBERTO+MUNIZ+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LEMOS,+MONICA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PEREIRA-QUEROL,+MARCO+ANTONIO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ALMEIDA,+ILDEBERTO+MUNIZ+DE
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atualização. Cardiovasc Res. [Internet], 1998 [acessado em 20 de junho de 

1999]; 40. Disponível em:  http://www.probe.br/science.html . 

Sem numeração de página: 

Abood S. Iniciativa de melhoria da qualidade em lares de idosos: a ANA 

atua como consultora. Sou J Enfer [Internet]. Junho de 2002 [acessado em 12 de 

agosto de 2002]; 102 (6): [cerca de 1 p.]. Disponível 

em:  http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle  

* Os autores devem verificar se os endereços eletrônicos (URLs) citados no texto 

ainda estão ativos. 

Nota 

Se a referência incluir o DOI, isso deve ser mantido. Somente neste caso  (quando 

a citação foi retirada da SciELO, o DOI sempre vem com ela; em outros casos, 

nem sempre). 

Outros exemplos podem ser encontrados  

em  http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

COMENTÁRIOS  

 

Títulos e legendas 

1 Título do manuscrito - em negrito, com a primeira letra em maiúscula 

2 Título da seção (Introdução, Metodologia, Resultados, Considerações 

finais ...) - em negrito, com apenas a primeira letra em maiúscula 

3 Quando há subdivisão na seção mark como [subtítulo], 

4 Se esta subdivisão ainda tiver outra subdivisão: tick [sub-subtitle] e assim 

por diante.  

Nota 

Exclua números e marcadores automáticos antes dos títulos e legendas.  

Exemplo: 1 Introdução, 2 Metodologia ... É só Introdução, Metodologia ... 

Palavras-chave  

Apenas a primeira letra em maiúscula, o resto em minúsculas. Ponto final entre 

palavras-chave. 

Notas  

de rodapé  

1 A nota de rodapé vinculada ao título do texto deve ser marcada com um 

http://www.probe.br/science.html
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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asterisco (*) no final do título. 

2 A informação do autor deve ser indicada como nota de rodapé, 

começando com (a), indicado entre parênteses. 

Nota 

Estas notas devem ser curtas devido ao espaço restrito na folha de rosto do 

papel. 

3 No corpo do texto, as notas de rodapé devem seguir a sequência que 

começa na folha de rosto (se o texto tiver dois autores, por exemplo, a primeira 

nota de rodapé do texto deve ser (c)). 

Nota  

As notas de rodapé devem ser breves, usadas apenas quando necessário. 

Destaque de palavras ou trechos no texto 

Deve ser colocado entre aspas (aspas duplas). 

A interface não usa negrito ou itálico para realçar. 

O itálico é usado apenas para soletrar palavras estrangeiras. 

Os destaques entre aspas devem ser sucintos, usados somente quando 

necessário.  

Uso de letra maiúscula ou minúscula  

(baseado em: FRITSCHER, Carlos Cezar e outros, Manual de Emergência 

Médica, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002, p.468). 

É maiúscula: 

1 No início do período ou citação. 

2 Nos nomes dos corpos celestes: Saturno, Sol, Marte, Via Láctea. 

Nota  

A   letra minúscula é usada em casos como os seguintes: era espacial, era 

nuclear, era pré-industrial, etc. 

3 Nos nomes dos pontos cardeais e colaterais quando indicam as grandes 

regiões do Brasil do mundo: Sul, Nordeste 

Nota 

Ao designar direções ou quando elas são usadas como um adjetivo, elas são 

escritas com letra minúscula: o nordeste do Rio Grande do Norte. 

4 Na palavra estado, quando personificado ou individualizado: o Estado, a 

Nação (Brasil).  
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5 Nos pronomes de tratamento e nas suas abreviaturas: Excelência, Senhor, 

Sra. 

Nota  

Minúscula é usada na designação de profissões e posição de ocupantes: presidente, 

ministro, senador, secretário, papa, diretor, coordenador, advogado, professor, 

reitor. 

6 Em siglas: 

. Pode ser pronunciada pelas letras (UFGRS, UFF, OMS): todas em letra 

maiúscula.  

Se pronunciável como palavra (Unesp, Unicef ...): somente a primeira letra 

maiúscula. Exceções: ONU, UEL, USP. 

Nota  

Ao usar o acrônimo, primeiro escreva em comprimento e, em seguida, o acrônimo, 

entre parênteses. 

7 Na primeira carta de palavras que indicam datas e nomes oficiais de fatos 

ou épocas históricas, festas religiosas, atos solenes e grandes empreendimentos 

públicos ou institucionais: 7 de setembro, Idade Média, Festa Divina, Dia de Natal. 

8 Na primeira letra de palavras que indicam nomes de disciplinas de um 

currículo ou exame: História da Educação, Psicologia, Exame da Ordem. 

9 Na primeira letra das palavras que indicam áreas do conhecimento, 

instituições e religiões: Saúde Coletiva, Epidemiologia, Medicina, Enfermagem, 

Educação, História, Ciências Sociais, Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de 

Saúde, Cristianismo. 

10 Na primeira letra das palavras que indicam nomes de leis, decretos, atos 

oficiais ou diplomas: Lei de Direitos Autorais 9.609. 

11 Na primeira letra de todos os elementos de um nome próprio composto, 

unidos por hífen: Pró-Reitoria de Graduação, Pós-Graduação em Finanças. 

12 Na primeira letra das palavras que indicam nomes de eventos (cursos, 

palestras, conferências, simpósios, feiras, festas, exposições, etc.): Simpósio 

Internacional sobre Epilepsia; Conferência Paulista de Radiologia, Congresso 

Brasileiro de Solos.  

13 Na primeira carta de palavras que indicam nomes de vários setores de 

uma administração ou instituição: Reitoria, Pró-Reitoria de Extensão Universitária, 
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Assessoria Jurídica, Conselho Departamental, Departamento de Jornalismo, 

Centro Universitário Pastoral. 

14 Na primeira letra das palavras que indicam acidentes geográficos e sua 

denominação: Rio Antas, Montanha Marinha, Golfo Pérsico, Cabo da Boa 

Esperança, Oceano Atlântico. 

15 Na primeira letra das palavras que indicam nomes de ruas públicas: 

Avenida Faria Lima, Rua Madalena, Parque Trianon, Praça Michelangelo. 

Uso de numerais 

Escreva: 

- de zero a nove; 

- dezenas e centenas "full": dez pacientes; Vinte carros; Trezentas 

pessoas; Oitenta estudantes, seiscentos presos ...  

quantidade aproximada: Havia cerca de quatrocentos alunos.  

- unidades de alta ordem: a grande São Paulo tem cerca de vinte milhões de 

habitantes. 

Escreva em numerais numéricos: 

do número 11; 

- quando seguido por unidades padrão: 10cm; 6l; 600m 

Uso dos números dos cardeais Escreva:- de zero a dez. 

 SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS 

 

1 O processo de submissão é apenas online pelo ScholarOne Manuscripts 

System. Para submeter manuscritos, o autor deve estar registrado no sistema. Por 

favor, acesse o link http://mc04.manuscriptcentral.com/icse-scielo e siga as 

instruções na tela. Uma vez cadastrado e logado, clique em “Author Center” para 

iniciar o processo de envio. 

Nota: No cadastro de todos os autores, é necessário que as palavras-

chave referentes às suas áreas de atuação sejam preenchidas. Para editar o 

cadastro, cada autor deve logar no sistema com seu ID de usuário e senha, 

acessar o menu, clicar no item “Editar conta”, localizado no canto superior 

direito da tela, e entrar nas áreas de ação na etapa 3. As áreas de ação são 

descritas no sistema como Áreas de especialização . 

2 Interface - Comunicação, Saúde, Educação aceita colaborações em 

português, espanhol e inglês para todas as seções. Apenas artigos originais e não 

http://mc04.manuscriptcentral.com/icse-scielo
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publicados submetidos somente a este periódico serão avaliados. Os autores 

devem declarar que cumpriram essas condições em um campo específico do 

formulário de inscrição. Caso seja identificada uma publicação simultânea ou 

submissão a outra revista, o manuscrito deve ser desconsiderado. A submissão 

deve ser acompanhada de uma autorização para publicação assinada por todos os 

autores do manuscrito. O modelo do documento está disponível para upload no 

sistema. 

3 Os dados dos autores, relatados no campo específico do formulário de 

submissão, incluem: 

- Autor principal / Primeiro autor: link institucional - Departamento, 

Unidade, Universidade, cidade, estado, país (apenas um, completo). Endereço 

institucional completo para correspondência (cidade, estado, país e 

CEP). Telefones (fixo e celular) e apenas um e-mail (preferencialmente 

institucional). 

- Co-autores: link institucional - Departamento, Unidade, Universidade, 

cidade, estado, país (apenas um, completo). E-mail institucional. 

Notas 

Se não houver vínculo institucional, informar a ocupação profissional 

Se o autor for aluno de graduação, deverá informar: Aluno de graduação em 

enfermagem. Estudante de graduação em medicina… 

 

O título, a posição e a ocupação do autor não devem ser informados. 

Sempre que o autor usa o nome composto em referências e citações, esses 

dados também devem ser informados.  

Exemplo: autor Fabio Porto Foresti; em referências e citações é indicado 

Porto-Foresti, Fabio. 

4 Se o texto contiver ilustrações, elas devem estar em arquivos separados 

e devem ser incluídas como documentos suplementares ao Documento Principal, 

em um campo específico do formulário de submissão. 

5 O título (até 20 palavras), o resumo (até 140 palavras) e as palavras-

chave (de três a cinco), no idioma original do manuscrito , devem ser incluídos 

em um campo específico do formulário de submissão. 

6 Para submeter o manuscrito, em “Carta de apresentação” , o autor 
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deve escrever uma carta explicando se o texto é original, se já foi publicado em 

outro lugar, se é o resultado de uma dissertação de mestrado, se existem conflitos 

de interesse e, no caso de pesquisa com seres humanos, se foi aprovado por um 

Comitê de Ética da área, informando o número do processo e a instituição. Caso 

o manuscrito não envolva pesquisa com seres humanos, é necessário declarar 

em Carta de Apresentação, justificando a não aprovação pelo Comitê de Ética. 

Da mesma forma, se houver alunos de graduação entre os autores, é 

necessário declarar neste campo de formulário. Informações sobre instituições 

que apoiaram a realização da pesquisa e / ou sobre pessoas que colaboraram com 

o estudo, mas que não atendem aos critérios de autoria, também estão incluídas 

neste campo de formulário. Se o texto tiver dois autores ou mais, as 

responsabilidades individuais de cada um na elaboração do manuscrito deverão 

ser especificadas na “Carta de Apresentação”, respeitando os seguintes critérios 

mínimos de autoria: a) ter participado ativamente da discussão dos resultados 

do estudo. ; b) ter participado da revisão e aprovação da versão final do 

texto. 

Nota 

No caso de submissão de uma revisão crítica, em “Carta de Apresentação” o 

autor deve incluir todas as informações sobre o trabalho revisado no padrão de 

referências utilizado na Interface (Vancouver), a saber: 

Autor (es). Cidade: Editora, ano. Revisão crítica de: Autor (es). Título do 

trabalho. Jornal. Ano; v (n): página inicial e final. 

Exemplo: Borges KCS, Estevão A, Bagrichevsky M. Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2010. Revisão Crítica de: Castiel LD, Guilam MC, Ferreira 

MS. Correndo o risco: uma introdução aos riscos para a saúde. Interface 

(Botucatu). 2012; 16 (43): 1119-21. 

7 No item “Contribuição à Literatura Atual” , o autor deve responder a 

seguinte pergunta: O que o seu texto acrescenta ao que já foi publicado na 

literatura nacional e internacional? 

Nota: Nesta breve descrição, é necessário abordar a especificidade dos 

resultados da pesquisa e da revisão ou experiência no cenário da literatura 

nacional e internacional sobre o assunto, destacando a natureza original do 

trabalho. Manuscritos que se concentram apenas em questões de interesse local e 
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apresentam abordagens essencialmente descritivas para o problema devem ser 

evitados. 

8 O autor pode indicar um árbitro (do Brasil ou do exterior) para avaliar 

seu manuscrito. Se necessário, ele também deve informar sobre os pesquisadores 

com os quais pode haver conflitos de interesse decorrentes do artigo. 

AVALIAÇÃO DE MANUSCRITOS E PUBLICAÇÃO DE 

ORIGINAIS APROVADOS 

Interface adota a política editorial rigorosa de revisão por pares. Cada 

manuscrito submetido à Interface passa por uma triagem inicial para garantir que 

está dentro do escopo da revista e para identificar problemas na submissão e 

documentação, incluindo identificação de plágio e autoplágio. A submissão só 

será confirmada se estiver em conformidade com todos os padrões da Interface e 

quando todos os documentos solicitados forem inseridos no sistema. Esta análise 

é complementada pelos editores e editores associados e somente segue para 

revisão por pares os textos que: 

 - atendam aos requisitos mínimos de um artigo científico e cumpram 

com o escopo da revista;  

- ter relevância e apresentar questões e resultados originais e adequação 

de abordagem teórico-metodológica. 

Revisão por pares: o texto cuja submissão foi confirmada avançou para 

a revisão por pares em dupla ocultação e é avaliado por, pelo menos, dois 

árbitros. O material é devolvido ao autor caso os árbitros sugiram pequenas 

alterações e / ou correções. Neste caso, haverá uma segunda rodada de avaliação 

do manuscrito revisado. 

Notas 

Em caso de divergência de opiniões, o texto é enviado para um novo terceiro 

árbitro para arbitragem. 

O Conselho Editorial (editores e editores associados) é responsável pela 

decisão final sobre o mérito científico do manuscrito. 

O Conselho Editorial da Interface pode adotar, em situações especiais, a 

revisão por pares rápida. Este procedimento visa dar maior visibilidade aos 

manuscritos submetidos cujas contribuições são consideradas relevantes e 

prioritárias para a comunidade científica da área de abrangência da revista. 



   

Anexos 121 

3 Aprovado edição manuscrito: uma vez que o manuscrito foi 

aprovado, os autores receberão uma correspondência com orientações específicas 

sobre como enviar a versão final do texto, para iniciar o processo de edição para 

publicação (layout, editoração eletrônica e Markup XML). Essas diretrizes 

incluem: 

- atualização dos dados completos do (s) autor (es), confirmando o 

vínculo institucional ou ocupação profissional, conforme já indicado no item 3 

da  SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS; 

- revisão final do texto, incluindo título, palavras-chave, citações e 

referências, e resumos (português, inglês e espanhol) por profissionais 

especializados indicando, com outra cor de fonte, as correções feitas nesta última 

versão; 

- no caso de um manuscrito com dois ou mais autores, inserir nesta versão 

final do texto, antes das Referências , o item Colaboradores , especificando as 

responsabilidades individuais de cada um na produção do manuscrito, incluindo 

pelo menos o seguinte mínimo: critérios de autoria: 

1) ter participado ativamente da discussão dos resultados; 

2) ter participado da revisão e aprovação da versão final do texto; 

- em caso de agradecimento a pessoas ou instituições, insira-as também 

na versão final do texto, antes das Referências, no item Agradecimentos. 

O processo de edição do manuscrito inclui o layout, editoração eletrônica 

e marcação XML e revisão do material pela equipe técnica da Interface e a 

aprovação do manuscrito pelos autores. 

Todos os artigos aprovados são publicados em fluxo de pré-publicação 

(ahead of print) na coleção SciELO, já com número DOI, permitindo que eles 

estejam disponíveis para consulta e, assim, possam ser citados, antes mesmo de 

serem publicados. na edição do Jornal correspondente. 

Os textos são de responsabilidade dos autores, não necessariamente 

coincidindo com o ponto de vista do Conselho Editorial da revista. 

Nota 

Caso os autores tenham interesse em publicar o manuscrito em inglês, devem 

manifestar esse interesse e entrar em contato imediatamente com a secretaria para 

informações sobre prazos, custos, contato com profissionais credenciados, etc. 
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Essas despesas serão custeadas inteiramente pelos autores. Ambas as versões 

(português e inglês) serão publicadas no SciELO Brasil e no SciELO Public 

Health. 

CARGA DE PROCESSAMENTO DE MANUSCRITOS DE 

ACESSO ABERTO 

Interface - Comunicação, Saúde e Educação é uma revista on-line de 

acesso aberto digital. O movimento internacional de acesso aberto busca garantir 

o acesso universal a um patrimônio que deve pertencer a toda a humanidade: o 

conhecimento. Os custos de produção de periódicos neste modelo de acesso 

aberto, por não serem financiados por leitores, requerem financiamento público. 

Durante 19 anos a Interface foi mantida quase exclusivamente com 

recursos públicos. Como este financiamento cobre parcialmente seus custos, a 

revista adotou taxas de publicação de manuscritos aprovados para assegurar sua 

regularidade, qualidade e acesso aberto a manuscritos publicados. 

Taxa de publicação 

Os procedimentos para pagamento da taxa de publicação serão 

informados pelo escritório editorial da revista após a aprovação do artigo, no 

momento de iniciar o processo de preparação dos originais para publicação. Esta 

taxa só será cobrada para manuscritos que tenham sido aprovados para as 

seguintes seções: Dossiê, Artigos, Revisão e Espaço Aberto. 

Valor  

1 Para manuscritos de até 5000 palavras: R $ R $ 700,00 

2 Para manuscritos de mais de 5000 palavras: R $ R $ 800,00  

Nota 

Esta taxa deve ser paga em depósito na conta bancária da seguinte entidade:  

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar CNPJ: 46.230.439 / 

0001-01. Os detalhes da sua conta bancária são os seguintes:  

Banco Santander Ramo: 0039 Número da conta corrente: 13001550-1 Código: 

11890-4 

O montante não inclui o custo de tradução do artigo para inglês, se isso 

for de interesse. Este custo é de responsabilidade dos autores do manuscrito. 

O montante pode variar dependendo se mais ou menos fundos públicos são 

levantados. 
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 

Interface - Comunicação, Saúde, Educação é uma revista eletrônica, de 

acesso aberto e não cobra taxas pelo acesso a artigos.  

Todo o conteúdo da Interface, exceto quando informado de outra forma, é 

licenciado sob uma licença Creative Commons do tipo CC-BY.  

Para mais detalhes, acesse: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  

Interface - Comunicação, Saúde, Educação segue os princípios da ética em 

publicações científicas contidas no código de conduta do Comitê de Ética na 

Publicação http://publicationethics.org  

Interface - Comunicação, Saúde, Educação adota o sistema Turnitin para 

identificar plágio, licenciado pela Unesp 

  

 

 

  

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://publicationethics.org/
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