
CONGRESSO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2.; ENCONTRO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS DA UNOPAR, 11., 2008, LONDRINA.
ANAIS... LONDRINA: UNOPAR, 2008. 1 CD-ROM. ISBN 978-85-87686-33-6.

BUSCANDO NOVAS FORMAS DE AVALIAÇÃO EM SALA DE AULA: RELATO DE UMA 
EXPERIÊNCIA

Autores

BRUNA FERNANDA BARBOSA (4)
MARIA HELENA DANTAS DE MENEZES GUARIENTE (8)
MARLI TEREZINHA OLIVEIRA VANNUCHI (8)

Categoria
 Trabalho Acadêmico

Introdução
 Dentro das propostas curriculares inovadoras a avaliação é uma ação investigativa e de reflexão, onde o estudante, o professor e a 

instituição conhecem e analisam os avanços e as dificuldades relacionados ao ato de aprender e ensinar e juntos propõem ações 
transformadoras. Não é um ato isolado da ação pedagógica e faz parte do processo de ensino e aprendizagem. Deve ser um ato intencional, 
consciente e planejado como parte integrante do processo educativo. Um dos princípios norteadores do currículo integrado do curso de 
Enfermagem da  Universidade Estadual de Londrina (UEL)  é que a  avaliação deve buscar o desenvolvimento integral do estudante, deve 
estender-se a todas as dimensões de expressão da aprendizagem: cognitiva, afetiva e psicomotora.

Objetivo
 Relatar a experiência de uma proposta de avaliação, apresentada aos alunos de graduação do curso de enfermagem da UEL em agosto 

de 2007 dentro do módulo "Organização dos Serviços de Saúde e de Enfermagem" alocado no 2º ano do currículo integrado do curso.

Metodologia
 Este módulo possui três unidades: 1- Sistema Único de Saúde, história e princípios; 2-Processo de trabalho em saúde e na enfermagem 

e 3- Modelo de atenção à saúde. Como uma das atividades de avaliação, foi solicitado aos estudantes que escrevessem uma carta a um 
amigo, contando sobre a organização dos serviços de saúde, enfocando o processo de trabalho em saúde/enfermagem, modelo de atenção e 
os princípios do SUS. Uma das cartas,  foi escrita por uma estudante cuja mãe é uma enfermeira que reside e trabalha numa pequena cidade 
do Mato Grosso do Sul.

Resultado
 A autora da carta surpreendeu  pelo texto, mostrando a mudança do olhar desta jovem estudante sobre modelo de atenção e também 

por ser esta uma forma inovadora de avaliação de desempenhos realizada em sala de aula e sem nenhum stress para o aluno, tendo em vista 
as dificuldades encontradas frente às diferentes formas da avaliar o processo de ensino-aprendizagem.Para enfrentar o desafio de preparar 
profissionais com um novo perfil que atenda as demandas de saúde com valores éticos e humanizados, é preciso buscar novas alternativas de 
avaliação que aproxime cada vez mais os estudantes dos conteúdos apreendidos.

Conclusão
 Este tipo de avaliação seja compreendida como mais uma forma de contribuir para a construção e a mobilização de conhecimentos, 

habilidades e atitudes do profissional a ser formado, sendo uma excelente alternativa pedagógica.
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