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RESUMO:  Introdução:  A  Arteterapia  é  o  uso  terapêutico  da  atividade  artística,  no  contexto  da  relação 

profissional, com pessoas acometidas por doenças, traumas, problemas psicológicos ou por outras que 

buscam  pelo  desenvolvimento  pessoal.  O  desenvolvimento  da  arte  e  a  reflexão  sobre  os  processos  e 

trabalhos  artísticos  resultantes  estimulam  as  pessoas  a  ampliar  o  conhecimento  de  si  e  dos  outros; 

aumentar a autoestima; lidar melhor com sintomas físicos e psíquicos, estresses e experiências traumáticas; 

desenvolver habilidades físicas, cognitivas e emocionais e desfrutar do momento proporcionado pelo fazer 

artístico. Tem sido comprovadamente eficaz no tratamento de saúde de indivíduos, no entanto, ainda é 

pouco  utilizada  na  formação  de  profissionais  da  saúde.  O  presente  estudo  insere-se  no  contexto  das 

investigações científicas sobre a Arteterapia e suas aplicações no cenário da Educação e da Saúde, através 

de revisão sistemática, com vistas a aprofundar o conhecimento sobre Arteterapia e seu campo de atuação. 

Dentro de uma abordagem sistêmica, existem várias possibilidades de atuação da Arteterapia na prevenção, 

recuperação e tratamento da Saúde, contribuindo para uma melhoria na qualidade de vida. Objetivo geral: 

Realizar  revisão  sistemática  e  desenvolver  uma  oficina  que  utiliza  a  Arteterapia  como  ferramenta  para 

trabalhar a humanização em profissionais da saúde no SUS. Método: Trata-se de um estudo investigativo 

que envolve revisão sistemática da literatura e pesquisa documental sobre a existência da Arteterapia no 

trabalho de profissionais da saúde. Resultados: No processo inicial de busca, foram identificados 34 artigos. 

Quando aplicados os critérios de inclusão, foram selecionados 31. Foi apresentado um resumo da revisão 

sistemática da literatura científica com artigos localizados nas bases de dados SciELO e PePsic, no período 

de 2005 - 2016, conforme base de dados, título, objetivos e resultados relativos a Arteterapia. Em seguida, foi 

apresentada a Oficina de Sensibilização sobre Arteterapia para Profissionais de Saúde. Considerações finais: 

Este estudo analisou a história, o conceito e as possibilidades de intervenção da Arteterapia, a relação do 

SUS e a humanização em saúde, a Educação em Saúde e a formação dos profissionais para o SUS com o 

objetivo de realizar uma revisão sistemática e desenvolver uma oficina utilizando a Arteterapia como recurso 

facilitador para trabalhar a humanização em profissionais da saúde no SUS. 

PALAVRAS-CHAVE: Arteterapia;Educação;SAÚDE 

ABSTRACT:  Introduction:  Art  Therapy  is  the  therapeutic  use  of  artistic  activity,  in  the  context  of  the 

professional relationship, with people affected by diseases, traumas, psychological problems or by others 

who seek personal development. The development of art and reflection on the resulting artistic processes 

and works stimulate people to broaden their knowledge of themselves and others; increase self-esteem; 

dealing better with physical and psychic symptoms, stress and traumatic experiences; develop physical, 

cognitive and emotional abilities and enjoy the moment provided by artistic doing. Has been proven effective 

in treating individuals' health, however, it is still little used in the training of health professionals. The present 

study is part of the research on Art Therapy and its applications in the Education and Health, through a 

systematic review, with to deepen the knowledge about Art Therapy and its field of activity. Within a systemic 

approach,  there  are  several  possibilities  of  Art  therapy  in  the  prevention,  recovery  and  treatment  of 

contributing to an improvement in the quality of life. General objective: To conduct systematic review and 

develop a workshop that uses Art Therapy as a tool to work humanization in health professionals in SUS. 

Method: This is an investigative study that involves systematic review of the literature and documentary 
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research on the existence of Art Therapy in the work of health professionals. Results: In the initial search 

process, 34 articles were identified. When the inclusion criteria were applied, a summary of the systematic 

review of the scientific literature with articles located in the SciELO and PePsic databases was presented in 

the period 2005-2016, according to data base, title, objectives and relative results the Art Therapy. 

Afterwards, the Awareness Workshop on Art Therapy for Health Professionals was presented. Final 

considerations: This study analyzed the history, concept and possibilities of intervention of Art Therapy, the 

SUS relationship and humanization in health, Health Education and the training of professionals for SUS with 

the objective of conducting a systematic review and developing a workshop using Art Therapy as a 

facilitating resource for working humanization in health professionals in SUS. 
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Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 20/04/2018 

RESUMO: Cenário: Uma das estratégias que a universidade utiliza para a formação de um profissional é 

baseada na efetiva relação recíproca do acadêmico com a comunidade, através da extensão Universitária. A 

extensão Universitária consiste em uma prática permanente de interação universidade-sociedade, articulada 

ao Ensino e à Pesquisa, que, viabiliza a relação transformadora entre a instituição e a sociedade através da 

promoção e garantia dos valores da cidadania. Objetivo: Analisar a contribuição da extensão universitária na 

formação  de  estudantes  na  área  da  saúde  Método:  Trata-se  de  um  estudo  Misto  do  tipo  sequencial 

explanatório,  descritivo  e  analítico,  desenvolvido  em  uma  instituição  de  ensino  superior  localizada  no 

agreste Pernambucano, no período de Julho de 2016 a Abril de 2018. A população do estudo quantitativo foi 

composta por 202 discentes extensionistas que responderam questionário para avaliação de atitudes e 

prontidão   (RIPLS)-   Readiness   Interprofessional   Learning   Scale   em   27   itens   agrupados   em   três 

fatores:Trabalho em equipe e colaboração, Identidade profissional e Atenção à saúde centrada no paciente. 

Para   análise   qualitativa   seguiu-se   com   entrevista   individual   semiestruturada   com   12   estudantes 

extensionistas.  As  respostas  foram  transcritas  e  analisadas  através  de  análise  de  discurso  de  Bardin. 

Resultados: Os resultados coletados com o RIPLS para avaliação de atitudes e prontidão demonstraram que 

os estudantes extensionistas percebem de maneira positiva a interprofissionalidade e a prática colaborativa 

centradas nas reais necessidades do cuidado. No entanto, visualizaram-se fragilidades na dimensão na 

contribuição aprendizagem compartilhada com estudantes de outras áreas da saúde no desenvolvimento de 

habilidades de comunicação e no âmbito da identidade profissional. Ao analisar os discursos dos estudantes, 

foram   definidos   cinco   categorias:   Motivação   para   ser   extensionistas;   Aprendizagem   Significativa 

(conhecimentos, habilidades e atitudes); Trabalho em equipe e Práticas colaborativas; Potencialidades e 

Fragilidades da extensão; Compromisso Social. Conclusão: A participação na extensão universitária contribui 

para  formação  acadêmica  que  subsidiará  nas  práticas  profissionais  nos  serviços  de  saúde,  além  da 

contribuição  para  formação  integral  da  pessoa  humana,  uma  postura  profissional  mais  humanizada, 

integralizada e voltada para a realidade social onde os sujeitos estão inseridos, estimulando o exercício da 

cidadania. 

PALAVRAS-CHAVE: Extensão;Extensão universitária;Ensino superior;Formação acadêmica;Relações Inter 

profissionais 

ABSTRACT: Scenario: One of the strategies that the university uses for the formation of a professional is based 

on  the  effective  reciprocal  relationship  of  the  academic  with  the  community,  through  the  University 
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extension. The University extension consists of a permanent practice of university-society interaction, linked 

to Teaching and Research, which enables the transformative relationship between the institution and society 

through the promotion and guarantee of the values of citizenship. Objective: To analyze the contribution of 

university extension in the training of students in the health area Method: This is a mixed, descriptive, 

descriptive and analytical sequential study, developed at a higher education institution located in the 

agreste Pernambucano, in the period of July from 2016 to April 2018. The population of the quantitative 

study was composed of 202 extension students who answered a questionnaire for assessing attitudes and 

readiness (RIPLS) in 27 items grouped into three factors: Teamwork and collaboration, Identity and patient- 

centered health care. Qualitative analysis was followed by a semi-structured individual interview with 12 

extension students. The answers were transcribed and analyzed through Bardin's discourse analysis. Results: 

The results collected with the RIPLS to assess attitudes and readiness demonstrated that the extension 

students perceive in a positive way the interprofessionality and the collaborative practice focused on the real 

needs of the care. However, frailties were seen in the dimension in the contribution shared learning with 

students from other health areas in the development of communication skills and in the scope of 

professional identity. When analyzing the students' discourses, five categories were defined: Motivation to be 

extensionists; Significant Learning (knowledge, skills and attitudes); Teamwork and Collaborative Practices; 

Potentials and Fragilities of extension; Social Commitment. Conclusion: Participation in university extension 

contributes to academic training that will subsidize professional practices in health services, in addition to 

contributing to the integral formation of the human person, a more humanized, integrated, and socially 

oriented posture where subjects are inserted, stimulating the exercise of citizenship. 

KEYWORDS: Extension;University extension;Higher education;Academic training;Inter professional relations 
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RESUMO: Introdução: No contexto educacional mundial, a motivação dos estudantes tem se destacado 

como  fator  determinante  para  o  melhor  desempenho,  o  ensino  eficaz  e  a  aprendizagem  significativa, 

contribuindo para redução da taxa de abandono universitário. Objetivos: O presente estudo visa analisar os 

tipos motivacionais dos estudantes de enfermagem que utilizam metodologia ativa de ensino e os fatores 

associados à motivação. Método: Foi realizado um estudo transversal, analítico, descritivo, com abordagem 

quantitativa envolvendo 92% dos estudantes de enfermagem matriculados em uma instituição de ensino 

superior que utiliza metodologia ativa de ensino, em Recife-Pernambuco. Os dados foram coletados através 

da aplicação de um formulário com dados sóciodemográficos e da Escala de Motivação Acadêmica (EMA), 

versão revisada e validada por Guimaraes e Bzuneck, composta por 31 afirmativas subdivididas em 7 tipos 

da motivação. Os resultados foram digitados em banco de dados, utilizando-se o programa Excel e a análise 

estatística foi realizada através do software R versão 3.3.4. Foi utilizado o Alfa de Cronbach para verificar a 

fidedignidade da EMA e constatou-se boa consistência interna para as subescalas referentes à motivação. 

Para análise das variáveis contínuas foram calculadas a média e o desvio padrão e as variáveis categóricas 

estão apresentadas em frequências simples e percentual. As comparações das médias foram aferidas através 

do teste F e o teste de Bonferrone. Foi adotado o nível de significância de 5,0% nos testes aplicados. Aspectos 

éticos: A pesquisa seguiu as determinações preconizadas pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa em 

Seres Humanos, segundo a resolução 466/12, sendo aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade 

Pernambucana de Saúde, sob o CAAE 67153717.2.0000.5569 e número do parecer 2.069.879 Resultados: A 
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maioria dos participantes eram jovens, do sexo feminino, solteiros, sem filhos, que não exerciam atividade 

laboral e que possuíam uma renda familiar entre 4 a 10 salários mínimos. Os estudantes relataram a escolha 

do curso por interesse volitivo na área de saúde o que remete a motivação intrínseca. As estratégias de 

ensino preferidas foram as aulas práticas em laboratórios e tutorias, essa última concernente a metodologia 

ativa de ensino aplicada pela instituição pesquisada. Com relação a motivação, encontrou-se um perfil de 

estudantes autodeterminados apresentando as maiores médias para Motivação Extrínseca Integrada e 

Motivação Intrínseca e com baixas médias para Desmotivação. Quanto ao sexo e faixa etária descobriu-se os 

homens mais desmotivados e com maior motivação controlada que as mulheres; os mais jovens com maior 

motivação controlada e os mais velhos com os maiores escores de motivação intrínseca. Destaca-se que não 

houve diferença significativa entre os períodos do curso e a motivação, mas observou-se uma melhor 

qualidade motivacional com o avançar do curso. Conclusões: Os estudantes de enfermagem pesquisados e 

que utilizam metodologia ativa de ensino pelo método da Aprendizagem Baseada em Problemas revelaram- 

se autônomos e motivados para o processo de ensino aprendizagem. Os resultados obtidos serão relevantes 

para o planejamento pedagógico e políticas voltadas para melhoria dos processos de ensino aprendizagem 

dos universitários brasileiros. 

PALAVRAS-CHAVE: Motivação;Estudantes de enfermagem;Aprendizagem 

ABSTRACT:  Background:  In  the  world  educational  context,  student’s  motivation  has  stood  out  as  a 

determining factor for better performance, effective teaching and meaningful learning, contributing to a 

reduction in the university dropout rate. Objectives: This study aims to analyze the motivational types of 

nursing students that use active teaching methodology and the factors associated with motivation. Method: 

A cross-sectional, analytical, descriptive study was carried out with a quantitative approach involving 92% of 

nursing students enrolled in an institution of higher education that uses active teaching methodology in 

Recife-Pernambuco. The data were collected through the application of a form with socio-demographic data 

and  the  Academic  Motivation  Scale  (EMA),  a  revised  and  validated  version  by  Guimaraes  and  Bzuneck, 

composed of 31 statements subdivided into 7 types of motivation. The results were typed into a database 

using the Excel program and the statistical analysis was performed using software R version 3.3.4. Cronbach's 

Alpha was used to verify the reliability of the EMA and good internal consistency was found for the motivation 

subscales. For the analysis of the continuous variables the mean and the standard deviation were calculated 

and  the  categorical  variables  are  presented  in  simple  and  percentage  frequencies.  The  comparisons  of 

means were measured using the F test and the Bonferrone test. The significance level of 5.0% was applied in 

the applied tests. Ethical aspects: The research followed the determinations recommended by the National 

Commission of Ethics and Research in Human Beings, according to resolution 466/12, being approved by the 

Ethics and Research Committee of the Pernambucan Health Faculty, under CAAE 67153717.2.0000.5569 and 

number opinion 2.069.879 Results: Most the participants were young, female, single, without children, who 

did not work and had a family income between 4 and 10 minimum wages. The students reported the choice 

of the course by volitional interest in the health area which refers to the intrinsic motivation. The preferred 

teaching strategies were the practical classes in laboratories and tutorials, the latter concerning the active 

teaching methodology applied by the research institution. About motivation, a profile of self-determined 

students  was  found,  presenting  the  highest  averages  for  Integrated  Extrinsic  Motivation  and  Intrinsic 

Motivation, and low average for Demotivation. As for gender and age group, the most unmotivated and more 

controlled men were found to be women; the younger ones with greater controlled motivation and the older 

ones with the highest intrinsic motivation scores. It was emphasized that there was no significant difference 

between the periods of the course and the motivation, but a better motivational quality was observed as the 

course progressed. Conclusions: Nursing students researched and using active methodology of teaching by 

the method of Problem-Based Learning have proved to be autonomous and motivated for the process of 

teaching learning. The results obtained will be relevant for pedagogical planning and policies aimed at 

improving the learning processes of brazilian university students. 

KEYWORDS: Motivation;Nursing students;Learning 
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RESUMO:  Introdução:  a  aprendizagem  baseada  em  problemas  vem  se  mostrando  efetiva  para  o 

desenvolvimento   da   autonomia   do   estudante,   através   da   colaboração,   trabalho   em   equipe   e 

desenvolvimento de pensamento crítico. O qualidade do problema é crucial para a qualidade da discussão 

entre os estudantes, pois atua como gatilho para a aprendizagem construtiva e contextual. Objetivo: avaliar 

a   qualidade   dos   problemas   utilizados   nos   grupos   tutoriais   do   curso   de   Nutrição   da   Faculdade 

Pernambucana de Saúde. Método: realizado um estudo de corte transversal envolvendo com estudantes dos 

três primeiros anos do curso. A avaliação da qualidade dos problemas utilizou Escala para Avaliação da 

Qualidade  do  Problema,  tipo  Likert  com  cinco  níveis  de  resposta  validada  para  o  português  do  Brasil, 

contendo 32 itens agrupados em cinco fatores: 1) “A medida em que o problema leva à formulação dos 

objetivos de aprendizagem pretendidos”; 2) “A medida em que o problema é familiar aos estudantes”; 3) “A 

medida  em  que  o  problema  interessa  estudantes”;  4)  “A  medida  em  que  o  problema  promove  a 

aprendizagem colaborativa”; e 5) “A medida em que o problema estimula o raciocínio crítico". Para a análise 

da qualidade do problema foram calculados os escores médios de cada fator que compõe a escala através 

da média aritmética simples do conjunto das respostas dos itens que correspondem a cada fator. Atribuiu-se 

grau de qualidade, considerando os seguintes pontos de corte para os escores médios: baixa qualidade: 0 a ≤ 

3,0; boa qualidade: >3,0 a < 4,0; e ótima qualidade:> 4,0 a 5,0. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Faculdade Pernambucana de Saúde - CAAE: 63065116.6.0000.5569. Resultados: foram 

incluídos  avaliados  77  problemas  avaliados  por  153  estudantes,  resultando  em  433  avaliações.  Os 

problemas, no geral, foram considerados de “boa qualidade” (escore médio 3,84). O fator 1 (“até que ponto o 

caso  orienta  a  identificação  dos  objetivos  de  aprendizagem”)  e  o  4  (“até  que  ponto  o  caso  promove 

aprendizagem colaborativa”) foram avaliados com “ótima qualidade” (escore médio ≥4,0). Os demais fatores 

foram  considerados  de  “boa  qualidade”  (escores  médios  >3,0  e  <4,0)  pelos  estudantes.  Não  foram 

encontradas associações entre as condições socioeconômicas e acadêmicas dos tutores e a qualidade dos 

problemas, apenas entre o estudante pertencente ao estrato de menor renda e avaliações com maiores 

escores médios. Conclusão: os problemas apresentaram boa qualidade de acordo com a percepção dos 

estudantes,  sobretudo,  nos  aspectos  da  identificação  dos  objetivos  de  aprendizagem  e  promoção  da 

aprendizagem colaborativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem baseada em problemas;Qualidade;Problema;Nutrição. 

ABSTRACT:  Introduction:  problem-based  learning  is  proving  effective  for  the  development  of  student 

autonomy through collaboration, teamwork and critical thinking. The quality of the problem is crucial to the 

quality  of  discussion  among  students,  as  it  acts  as  a  trigger  for  constructive  and  contextual  learning. 

Objective: evaluate the quality of the problems used in the tutorial groups of the Nutrition course of the 

Pernambucan Health College. Method: a cross-sectional study was carried out involving students and tutors 

of the first six periods of the course. The evaluation of the quality of the problems used a Likert-type scale 

with five levels of validated response for Brazilian portuguese, containing 32 items grouped into five factors: 

1) "The extent to which the problem leads to the formulation of the intended learning objectives"; 2) "The 

extent to which the problem is familiar to students"; 3) "The extent to which the problem interests students"; 

4) "The extent to which the problem promotes collaborative learning"; and 5) "The extent to which the 

problem stimulates critical reasoning". For the analysis of the problem quality were calculated the average 

scores of each factor that compose the scale through simple arithmetic mean of the set of responses of 

corresponding items of each factor. The quality of the samples was determined according to the following 

cut-off points for the mean scores: low quality: 0 to ≤ 3,0; good quality:> 3,0 to <4,0; and excellent quality:> 

4,0 a 5,0. The present study was approved by Ethics and Research Committee of the Pernambuco Health 

College. Results: 77 problems were evaluated by 153 students, resulting in 433 evaluations. The problems, in 

general, were considered of "good quality" (mean score 3.84). Factor 1 ("the extent to which the case guides 
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the identification of learning objectives") and 4 ("the extent to which the case promotes collaborative 

learning") were evaluated with "excellent quality" (mean score ≥4.0). The other factors were considered to be 

of "good quality" (mean scores> 3.0 and <4.0) by students. It was found an association only between the 

student belonging to the lower income stratum and evaluations with higher mean scores. Conclusion: the 

problems presented good quality according to students' perceptions, especially in the aspects of identifying 

learning objectives and promoting collaborative learning. 
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COMPETÊNCIAS DO PSICÓLOGO PARA ATUAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: PERCEPÇÃO DE 

GRADUANDOS E EGRESSOS 

Autor: ISABELA BARBOSA GOMES 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 28/12/2018 

RESUMO:  Introdução:  A  área  de  Educação  em  Saúde  vem  passando  por  significativas  mudanças  de 

paradigmas ao longo das últimas décadas, acompanhadas de movimentos e reivindicações que conduziram 

a consolidação do Sistema Único de Saúde no Brasil . Os cursos de graduação da área de saúde tiveram 

grandes reformulações nas últimas décadas, propostas pelas DCN. O curso de Psicologia, por meio de uma 

formação generalista, crítica e reflexiva foi modificado, o que implica em desafios educacionais: articular um 

currículo integrado, de modo a contextualizar com realidade da população, embasados na concepção de 

integralidade do cuidado. O desenvolvimento de competências profissionais do Psicólogo para atuação na 

saúde pública esbarra em desafios, uma vez que os cursos ainda apresentam heranças de conteúdos e 

práticas que fragmentam o sujeito e priorizam a clínica, restrita aos processos de psicoterapias. Objetivo: 

compreender a percepção de graduandos do último ano e dos egressos do curso de Psicologia quanto às 

competências profissionais para atuação na APS. Método: pesquisa com abordagem qualitativa, realizada na 

Faculdade Pernambucana de Saúde, no período de janeiro de 2016 a junho de 2018, aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa sob o número do CAEE: 63065016.7.0000.5569. A população foi constituída por 21 

estudantes do último ano do curso de psicologia, sendo nove do 7º período, 12 do 8º período e 47 egressos. 

Foram  selecionados  12  graduandos  e  12  egressos  da  relação  disponibilizada  pela  faculdade,  de  forma 

aleatória a partir do contato telefônico e/ou por e-mail que concordaram em participar dos grupos focais. No 

momento de realização dos grupos focais, compareceram seis participantes de cada um dos grupos, os quais 

responderam a um questionário com questões sociodemográficas e acadêmicas. Foi utilizado um roteiro 

para  os  estudantes  e  outro  para  os  egressos.  A  condução  dos  grupos  foi  realizada  por  mediadores 

convidados que já possuíam domínio da técnica. Para a análise das informações obtidas em cada grupo 

focal foi utilizada a técnica de Análise Temática de Conteúdo, sendo utilizado como referência Minayo. 

Resultados: Pode-se inferir um diferencial na proposta educacional da Faculdade Pernambucana de Saúde, 

no que se refere aos pontos de convergência entre as competências descritas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, com os conteúdos e prática da matriz curricular do curso de Psicologia. Percebe-se também que 

os estudantes e egressos identificam o processo de formação para atuar na APS articulado com os princípios 

do Sus, referente a um profissional generalista em nível de ações de promoção, proteção e recuperação à 

saúde. Além disso, pontuam como significativos em todo o processo de formação a metodologia ABP, as 

tutorias e práticas. Conclusão: A partir das percepções dos graduandos e egressos quanto as competências, 

habilidades e atitudes do Psicólogo na Atenção Primária Saúde, observa-se uma interlocução dos temas com 

o próprio processo de aprendizado referente a sua formação. Sabe-se que o assunto não se limita aqui, 

sugerimos que a partir dessa pesquisa, se façam outros estudos, tendo como recortes questionamentos 
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acerca de como a Psicologia pode se inserir no campo da Saúde pública, de modo a sanar velhas concepções 

e a refletir sobre novas possibilidades de atuação profissional 

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária;Psicologia;Competência Profissional 

ABSTRACT: Introduction: The Education in Health field have been passing through significant changes of 

paradigms along last decades, they are accompanied by movements and claims that lead the consolidation 

of the Health Unic System in Brazil (SUS). Graduation courses in health field had great reformulations in past 

decades, they were proposed by National Curricular Guidelines. The course of Psychology was modified, by 

means of generalist, critical and reflexive formation, which implies educational challenges: to articulate an 

integrated curriculum, in order to contextualize with population reality, based on the integrality of care 

conception. The development of professional competences in a Psychologist who acts in public health still 

faces challenges once the courses present succession of contents and practices that fragment the subject 

and prioritize the clinic, which is restricted to psychotherapies processes. Objective: To comprehend the 

perception of last year graduating and graduated of Psychology course about professional competences for 

performance in Primary Health Care Attention. Method: It is a research with qualitative approach, it took 

place at Faculdade Pernambucana de Saúde, from 2016 January to 2018 June. It was approved by Ethics 

Committee in Research, number CAEE: 63065016.7.0000.5569. The study population was constituted by 21 

students from last year of Psychology course, being nine from 7th semester, 12 from the 8th semester and 47 

graduated. 12 graduating and 12 graduated were randomly selected starting with phone contact and/or e- 

mail, from the list available for the University, and which ones agreed to participate of focal groups. When 

was realized the focal groups, six participants of each group attended. They answered a questionnaire with 

academic and sociodemographic questions. It was used a script to graduating and another to graduated. The 

focal groups were conducted by invited mediators who had previous technique domain. To analyze obtained 

information in each focal group it was used the technique of Thematic Analysis of Content, used as reference 

Minayo. Results: It can be inferred a differential in the educational proposal of Faculdade Pernambucana de 

Saúde, concerning convergence points between described competences by National Curricular Guidelines, 

with contents and practice of Psychology course curriculum. It can be also perceived that graduating and 

graduated realize that the formation process to act in Primary Health Care Attention is articulated with SUS 

principles, referring a generalist professional in action levels of promotion, protection and recovering health. 

Besides  that,  it  is  significant  in  all  formation  process  the  ABP  methodology,  tutorials  and  practice. 

Conclusion:  Starting  at  perceptions  of  graduating  and  graduated,  concerning  competences,  skills  and 

attitudes of the Psychology in Primary Attention Health Care, it can be observed an interlocution between 

subjects and the learning process itself referring their formation. It is known that the subject is not limited, 

we suggest that starting with this research another studies can be made, having as profile questionings 

about how Psychology can be insert in Public Health field, so it can heal old conceptions and reflect about 

new possibilities of professional acting. 

KEYWORDS: Primary Attention;Psychology;Professional Competence 
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RESUMO:  Introdução:  Evidências  da  literatura  mostram  a  influência  da  espiritualidade  na  saúde  dos 

indivíduos. Apesar disso os profissionais desta área não são devidamente capacitados para atender esta 

 



https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/conferencia/formRelatorio.jsf 8/23  

  

demanda. São poucas as instituições de ensino no Brasil que incluem a temática em seus conteúdos 

programáticos. Essa realidade é ainda mais evidente ao tratarmos de programas de especialização ou 

residência na área da saúde. Objetivos: Analisar a abordagem de conteúdo relacionado a espiritualidade nos 

Programas de Residência da Secretaria de Saúde da cidade do Recife (SESAU-Recife). Método: Trata-se de 

um estudo exploratório, descritivo, com abordagem combinada que envolveu avaliação dos projetos político 

pedagógicos e entrevista de 16 residentes e 16 preceptores de 8 Programas de Residência da SESAU-Recife. 

Para a análise documental foi criado um roteiro de análise documental. Para as entrevistas foi criado um 

roteiro de entrevista semiestruturada e após suas transcrições foi realizada a análise de conteúdo segundo a 

proposta de Minayo. Resultados e discussão: A análise documental mostrou que apenas um programa tinha 

um documento estruturado como Projeto Político Pedagógico e neste não foi encontrado conteúdos sobre 

espiritualidade. O conteúdo das entrevistas foi categorizado em: Conceitos; espiritualidade baseada em 

evidências; espiritualidade e cuidado; espiritualidade e finitude; espiritualidade e formação. Na análise foi 

observado que os preceptores e residentes, na sua maioria, não conhecem os conceitos, as evidências e a 

aplicabilidade da espiritualidade na prática clínica e na formação em saúde. Os entrevistados demostraram 

interesse em capacitação na temática assim como consideraram relevante a inclusão da espiritualidade no 

conteúdo dos programas. Conclusão: Programas de Residência são considerados padrão “ouro” da pós- 

graduação lato sensu para a formação de especialistas. Desta forma estes programas devem proporcionar 

uma formação incluindo em seus conteúdos e práticas o que for de mais relevante sempre baseado nas 

melhores evidências disponíveis. Abordar espiritualidade já é realidade em algumas instituições formadoras, 

porém não nos programas de residência da SESAU-Recife. Neste sentido, visto o benefício que traz, tanto 

para os usuários como para os profissionais de saúde, recomenda-se que haja a inclusão da espiritualidade 

nos conteúdos oficiais destes programas. 

PALAVRAS-CHAVE: Espiritualidade;Educação em Saúde;Internato e Residência 

ABSTRACT: Introduction: Evidence from the literature shows the influence of spirituality on individuals' health. 

Nevertheless, professionals in this area are not adequately trained to meet this demand. There are few 

educational institutions in Brazil that include thematic in their programmatic content. This reality is even 

more evident when we are dealing with specialization or residency programs in the health area. Objectives: 

To  analyze  the  approach  of  content  related  to  spirituality  in  the  Residency  Programs  of  the  Health 

Department of the city of Recife (SESAU-Recife). Method: This is an exploratory, descriptive study with a 

combined  approach  involving  the  evaluation  of  political  pedagogical  projects  and  the  interview  of  16 

residents  and  16  preceptors  of  8  Residency  Programs  of  the  Health  Secretariat  SESAU-Recife.  For 

documentary  analysis  a  documentary  analysis  script  was  created.  For  the  interviews  a  script  of  semi- 

structured interview was created and after its transcriptions, content analysis was carried out according to 

Minayo's proposal. Results and discussion: The documentary analysis showed that only one program had a 

document structured as a Political Pedagogical Project and in this did not find content on spirituality. The 

content of the interviews was categorized into: Concepts; evidence-based spirituality; spirituality and care; 

spirituality and finitude; spirituality and formation. In the analysis, it was observed that preceptors and 

residents, for the most part, do not know the concepts, evidences and the applicability of spirituality in 

clinical practice and in health education. The interviewees showed an interest in training in the subject as 

well as they considered relevant the inclusion of spirituality in the content of the programs. Conclusion: 

Residency  programs  are  considered  the  "gold  standard"  of  the  graduate  lato  sensu  for  the  training  of 

specialists. In this way these programs must provide a training including in its contents and practices that is 

of more relevance always based on the best evidence available. Addressing spirituality is already a reality in 

some training institutions, but not in SESAU's residency programs. In this sense, given the benefit it brings, 

both for users and for health professionals, it is recommended that spirituality be included in the official 

contents of these programs. 
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MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA DE ESTUDANTES EM UM CURSO DE ENFERMAGEM NO NORDESTE BRASILEIRO 

Autor: MICHERLLAYNNE ALVES FERREIRA LINS 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 28/12/2018 

RESUMO:  Cenário:  a  motivação  intrínseca,  com  base  na  Teoria  da  Autodeterminação  baseia-se  na 

necessidade humana de autonomia, competência e relação interpessoal como “o motor” do interesse para 

realizar determinada atividade. Nesse sentido, a metodologia tradicional de ensino pode não contemplar 

esses aspectos, pois utiliza muitas vezes a motivação com base em recompensas, punições e ameaças. 

Objetivo geral: identificar a motivação intrínseca de estudantes em um curso de enfermagem no Nordeste do 

Brasil. Método: realizado estudo de corte transversal com componente analítico, envolvendo 95 (79,6%) dos 

119 estudantes de enfermagem selecionados por conveniência. O estudo foi realizado no período entre 

outubro de 2015 a dezembro de 2018, tendo a coleta de dados acontecido entre outubro a dezembro de 

2016. Para a avaliação da motivação dos estudantes foi utilizado o Inventário de Motivação Intrínseca. Trata- 

se de um instrumento tipo Likert composto por 45 itens, subdivididos em sete subescalas: Interesse/prazer, 

competência  percebida,  esforço/importância,  pressão/tensão,  percepção  de  escolha,  valor/utilidade, 

relações. Cada item apresenta sete opções de resposta variando desde “Não verdadeiro”, “Algo verdadeiro” 

até  “Muito  verdadeiro”.  Esse  inventário  passou  pelo  processo  de  tradução,  adaptação  transcultural  e 

validação. Após coleta dos dados foi construído, em dupla entrada, um banco de dados utilizando-se o 

programa Excel® versão 12.0. Para a verificação da consistência dos dados foi utilizado o Módulo Data 

Compare do Epi Info versão 5.3.2. Para a análise dos dados foi utilizado o programa Stata versão 12. Foram 

obtidas as medianas e seus quartis para as varáveis contínuas e verificada a distribuição de frequência para 

as variáveis categóricas. Em relação à análise do inventário de motivação intrínseca, o escore de cada 

subescala foi definido por meio da média aritmética do conjunto de itens que a compunha. A partir daí, 

levando-se  em  conta  as  sete  opções  de  respostas  definiu-se  uma  gradação  para  os  escores  médios, 

considerando os seguintes pontos de corte: ≤3,0 (não motivado), >3,0 e <5,0 (baixa motivação),  5,0 e ≤6,0 

(moderada motivação) e >6,0 (alta motivação). Para a análise dos fatores associados considerou-se como 

variável de desfecho a motivação intrínseca e como variáveis explicativas as da condição sociodemográfica e 

acadêmicas do estudante. Realizou-se inicialmente a análise univariada, e as variáveis que apresentaram 

valores < 0,20 habilitaram-se a ingressar na análise multivariada de Poisson. Permaneceram no modelo final 

as variáveis que apresentaram valor p < 0,05. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade 

Pernambucana  de  Saúde.  CAAE  61206216.6.0000.5569.  Resultados:  segundo  o  escore  médio  global, 

considerando  o  conjunto  de  todas  as  respostas  e  os  pontos  de  corte  utilizados  pelo  estudo  atual,  os 

estudantes se mostraram com moderada motivação (Escore médio=5,0). Os maiores escores médios foram 

observados na subescala valor/utilidade (6,4), indicando alta motivação. Já os escores médios mais baixos 

foram identificados nas subescalas percepção de escolha, esforço/importância e competência percebida (4,3 

- 4,5 e 4,7 respectivamente), indicando baixa motivação. Quando avaliada a confiabilidade das respostas ao 

inventário por meio da análise da consistência interna, foi encontrado o valor do Alpha de Cronbach de 0,88. 

Quando verificada a associação entre a situação motivacional do estudante e as variáveis da sua condição 

sociodemográfica e acadêmica, por meio da análise de regressão múltipla, apenas foi observada associação, 

considerando a subescala interesse/prazer, com a sua situação de trabalho, ou seja, o estudante que 

trabalha teria 54% mais chance de estar motivado quando comparado com o que não trabalha. Não foram 

observadas outras associações, considerando o escore global de motivação e as demais subescalas do IMI. 

Conclusões: foi constatada moderada motivação dos estudantes e sua associação com estar trabalhando, 

considerando a subescala interesse/prazer, pressupondo que o trabalho permite ao estudante um melhor 

planejamento de suas tarefas tornando-o um estudante autorregulado. 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem;Motivação;Estudos Transversais;Autodeterminação;Autonomia. 

ABSTRACT: Scenario: Intrinsic motivation based on the Theory of Self-Determination is based on the human 

need for autonomy, competence and interpersonal relationship as the "motor" of interest to perform a given 

activity. In this sense, traditional teaching methodology may not consider these aspects, as it often uses 

motivation based on rewards, punishments and threats. Overall objective: to identify the intrinsic motivation 

of students in a nursing course in the Northeast of Brazil. Method: a cross-sectional study with analytical 

component,  involving  95  (79.6%)  of  the  119  nursing  students  selected  for  convenience.  The  study  was 
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conducted in the period between October 2015 to December 2018, and data collection took place between 

October and December 2016. For the evaluation of students' motivation, the Intrinsic Motivation Inventory 

was used. It is a Likert-type instrument composed of 45 items, subdivided into seven subscales: Interest / 

pleasure, perceived competence, effort / importance, pressure / tension, perception of choice, value / utility, 

relationships. Each item has seven response options ranging from "Not True", "Something True" to "Very 

True". This inventory went through the process of translation, cross-cultural adaptation and validation. After 

data collection, a database was built, in double entry, using Excel® software version 12.0. To verify the 

consistency of the data, the Data Comparison Module of Epi Info version 5.3.2 was used. Stata version 12 was 

used to analyze the data. The medians and their quartiles for the continuous variables were obtained and the 

frequency distribution for the categorical variables was verified. In relation to the analysis of the intrinsic 

motivation inventory, the scoring of each subscale was defined by means of the arithmetic mean of the set of 

items that composed it. From this point of view, considering the seven response options, a gradation was 

defined for the mean scores, considering the following cutoff points: ≤3.0 (unmotivated),> 3.0 and <5.0 ( low 

motivation), 5.0 and 66.0 (moderate motivation) and> 6.0 (high motivation). For the analysis of the 

associated factors, intrinsic motivation was considered as the endpoint variable and as explanatory variables 

were the socio-demographic and academic conditions of the student. Univariate analysis was performed 

initially, and the variables that presented values <0.20 were able to enter the Poisson multivariate analysis. 

The variables that presented p value <0.05 remained in the final model. The project was approved by the 

Ethics Committee of the Pernambucan Health Faculty. CAAE 61206216.6.0000.5569. Results: according to the 

overall mean score, considering the set of all the answers and cut-off points used by the current study, the 

students showed moderate motivation (mean score = 5.0). The highest mean scores were observed in the 

value / utility subscale (6.4), indicating high motivation. The lowest mean scores were identified in the 

subscales perception of choice, effort / importance and perceived competence (4.3 - 4.5 and 4.7 respectively), 

indicating low motivation. When evaluating the reliability of the inventory responses by means of the internal 

consistency analysis, the Cronbach's Alpha value of 0.88 was found. When we verified the association 

between the motivational situation of the student and the variables of his socio-demographic and academic 

condition, through multiple regression analysis, only an association was observed, considering the interest / 

pleasure subscale, with his work situation, that is, the student who works would be 54% more likely to be 

motivated when compared to the nonworker. No other associations were observed, considering the overall 

motivation score and the other IMI subscales. Conclusions: moderate motivation of the students and their 

association with being working, considering the interest / pleasure subscale, was assumed, allowing the 

student to better plan his / her tasks making him a self-regulated student. 

KEYWORDS: Nursing;Motivation;Transversal Studies;Self-determination;Autonomy. 
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MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA DO ESTUDANTE DE MEDICINA DE UMA FACULDADE COM METODOLOGIA ATIVA 
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Autor: PEDRO TADEU ALVARES COSTA CAMINHA DE AZEVEDO 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 05/04/2018 

RESUMO:  Cenário:  a  Teoria  da  Autodeterminação,  baseada  na  necessidade  humana  de  autonomia, 

competência e relacionamento, identifica métodos de acessar a motivação intrínseca, sendo importante na 

utilização  de  metodologias  ativas  para  integrar  cognição,  atitude  e  habilidade.  Objetivo:  analisar  a 

motivação intrínseca baseada na Teoria da Autodeterminação no estudante de Medicina para a participação 

no  grupo  tutorial,  assim  como  verificar  os  fatores  associados.  Método:  estudo  transversal  envolvendo 
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estudantes de Medicina dos 2º, 6º e 10º períodos. Foi utilizado o Inventário de Motivação Intrínseca como 

instrumento para análise da motivação após tradução e adaptação transcultural. O mesmo é composto por 

45 itens agrupados em sete subescalas tipo Likert, com sete níveis de respostas. A motivação intrínseca foi 

estudada como variável numérica contínua, categorizada para análise, considerando-se os pontos de corte: 

≤ 3,0 (não motivado), > 3,0 e < 6,0 (motivado) e ≥ 6,0 (muito motivado), tanto de forma global como em cada 

subescala separadamente. Para identificar os fatores associados considerou-se a motivação intrínseca como 

desfecho em sim (> 3,0) e não (≤ 3,0), sendo realizada inicialmente análise univariada de Poisson, e as 

variáveis que apresentaram valor p < 0,20 habilitaram-se para ingressar na análise multivariada. Considerou- 

se para fins estatísticos valor p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética CAAE No 

57741216.8.0000.5201. Resultados: foram envolvidos 276 estudantes. O escore médio global da motivação 

intrínseca foi de 3,8. Na análise do domínio de interesse/prazer, subescala considerada a medida do auto 

relato da motivação intrínseca, os estudantes foram considerados motivados tanto na análise geral, como 

em cada período individualmente. Considerando os pontos de corte para a avaliação global, 91,3% 

encontraram-se na categoria motivado. O valor do Alpha de Cronbach para as respostas ao inventário foi 

0,9177. Na análise univariada de Poisson, considerando o conjunto dos períodos, foram agrupadas 11 

variáveis (sexo, idade, estado civil, dependentes financeiros, tentativas no vestibular, período em curso, 

graduação prévia, residir com os pais, escolha do curso por necessidade de assistência à saúde, por 

influência ou por pressão dos pais), e após análise multivariada, permaneceram no modelo final os 

estudantes que realizaram uma ou duas tentativas no vestibular (p = 0,011) quando comparados aos que 

realizaram três tentativas ou mais. Quando realizada análise discriminando os períodos, no 2º período 

permaneceu no modelo final possuir algum curso de graduação anterior ao de Medicina (p = 0,005), no 6º 

período nenhuma variável apresentou significância estatística e, no 10º período, os que realizaram uma ou 

duas tentativas no vestibular (p = 0,006) e, no 10º período, a realização de uma ou duas tentativas de 

vestibular para ingresso no curso (p = 0,006). Conclusão: os estudantes se mostraram motivados na atividade 

do grupo tutorial numa faculdade de medicina que utiliza metodologia ativa, considerando a teoria da 

autodeterminação. O menor número de tentativas no vestibular para ingressar no curso de Medicina e os 

estudantes que possuíam graduação anterior foram variáveis que se mostraram associadas à motivação 

intrínseca. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Médica;Motivação;Estudos Transversais. 

ABSTRACT: Scenario: The Self-Determination Theory, based on the human need for autonomy, competence 

and relationship, identifies methods of accessing intrinsic motivation, being important in the use of active 

methodologies to integrate cognition, attitude and ability. Objective: to analyze the intrinsic motivation 

based on the Self-Determination Theory in the medical student for participation in the tutorial group, as well 

as to verify the associated factors. Method: cross-sectional study involving medical students of the 2nd, 6th 

and 10th periods. The Intrinsic Motivation Inventory was used as an instrument for the analysis of motivation 

after transcultural translation and adaptation. It is composed of 45 items grouped in seven Likert type 

subscales,  with  seven  levels  of  responses.  Intrinsic  motivation  was  studied  as  a  continuous  numerical 

variable,  categorized  for  analysis,  considering  the  cut-off  points:  ≤  3.0  (unmotivated),>  3.0  and  <6.0 

(motivated), and ≥ 6.0 motivated), both globally and on each subscale separately. In order to identify the 

associated factors, the intrinsic motivation was considered as an outcome in sim (> 3.0) and not (≤ 3.0), and 

the univariate Poisson analysis was performed, and the variables that presented p <0.20 values enabled to 

enter the multivariate analysis. Statistical significance was set at p <0.05. The study was approved by the 

Ethics Committee CAAE No 57741216.8.0000.5201. Results: 276 students were involved. The overall mean 

score of intrinsic motivation was 3.8. In the analysis of the domain of interest / pleasure, subscale considered 

the measure of selfreport of intrinsic motivation, students were considered motivated both in the general 

analysis and in each individual period. Considering the cutoff points for the overall evaluation, 91.3% were in 

the motivated category. The Alpha value of Cronbach for the responses to the inventory was 0.9177. In the 

univariate analysis of Poisson, considering the set of periods, 11 variables were grouped (gender, age, marital 

status, financial dependents, vestibular attempts, period in progress, previous graduation, residency with 

parents, choice of course due to need of assistance to health, by influence or by parental pressure), and after 

multivariate analysis, students who completed one or two vestibular attempts (p = 0.011) remained in the 

final model when compared to those who had three or more attempts. When analyzing the periods, in the 2 

nd period, the final model had a previous undergraduate course (p = 0.005); in the 6 th period, no statistically 

significant difference was found, and in the 10th period, those who made one or two attempts (p = 0.006) 

and, in the 10th period, one or two vestibular attempts to enter the course (p = 0.006). Conclusion: the 

students  were  motivated  in  the  activity  of  the  tutorial  group  in  a  medical  school  that  uses  active 

methodology, considering the theory of selfdetermination. The lowest number of vestibular attempts to 

 



https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/conferencia/formRelatorio.jsf 12/23  

  

enroll in the medical course and the students who had previous graduation were variables that were shown 

to be associated with the intrinsic motivation 

KEYWORDS: Medical Education;Motivation;Cross-sectional Studies 
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RESUMO:  Cenário:  o  portfólio  é  uma  compilação  de  trabalhos  realizados  pelo  estudante,  que  permite 

acompanhar o seu desenvolvimento por meio das diferentes produções. Esse instrumento contribui para o 

crescimento  pessoal  e  profissional  do  estudante,  no  desenvolvimento  de  habilidades  e  de  pensamento 

reflexivo.   É   uma   ferramenta   pedagógica   que   viabiliza   uma   metodologia   de   ensino-aprendizagem 

diferenciada  e  oferece  espaço  de  construção  ativa  do  conhecimento,  além  de  se  caracterizar  como 

instrumento de avaliação. Objetivo: compreender na perspectiva dos docentes a utilização do portfólio 

como instrumento de ensino-aprendizagem e validar um manual com recomendações sobre a estrutura do 

portfólio  e  os  seus  critérios  de  avaliação.  Método:  realizou-se  um  estudo  com  método  combinado: 

qualitativo e de validação teórica na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), Recife-PE. Participaram 

docentes do curso de graduação de Psicologia que utilizam o portfólio em seus respectivos ambientes de 

aprendizagem. Para coleta dos dados foi utilizado questionário sobre perfil sociodemográfico e experiência 

docente, entrevista, que foi gravada e transcrita para análise de acordo com a técnica de Análise Temática de 

Conteúdo recomendada por Minayo e um checklist para a validação teórica do manual com orientações 

sobre  o  portfólio  para  docentes  que  compreende  a  análise  semântica  e  de  conteúdo  conforme  as 

orientações de Pasquali. O estudo teve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da FPS, sob o 

número de parecer: 2.071.647. Resultados e Discussão: participaram do estudo 10 docentes, todos do sexo 

feminino, com média de idade entre 45 anos e 5,2 anos de experiência na utilização do portfólio em sala de 

aula. A análise das entrevistas resultou em quatro unidades temáticas: (1) entendimento sobre o portfólio, 

(2) competências desenvolvidas com o uso do portfólio, (3) estrutura do portfólio e (4) avaliação do portfólio. 

A partir da análise qualitativa foi construído um Manual com recomendações sobre a estrutura do portfólio e 

os seus critérios de avaliação para utilização de docentes na graduação em saúde, tendo sido submetido a 

validação teórica para garantir a autenticidade e fidedignidade de sua construção. Nessa etapa participaram 

dez juízes, escolhidos por serem profissionais integrantes da população que farão uso do manual e terem 

expertise no seu conteúdo. O manual foi considerado validado diante de índice de concordância de 80% em 

cada item do checklist. Conclusão: Essa pesquisa corrobora a importância do portfólio enquanto 

instrumento de ensino-aprendizagem e de avaliação para o ensino em graduações de saúde. Trabalhar com 

o portfólio como ferramenta educacional foi considerado gratificante para os docentes, porém seu uso 

envolve desafios, como o tempo despendido para sua avaliação. O Manual com recomendações e 

orientações foi bem avaliado pelos juízes/participantes da pesquisa, ratificando a importância de oferecer 

recomendações sobre a estrutura de portfólio que sirvam de referência e guiem o uso dessa ferramenta nas 

atividades educacionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Portfólio;Ensino;Avaliação educacional;Aprendizagem;Psicologia 

ABSTRACT: Background: the portfolio is a compilation of works done by the student, which allows to follow its 

development  through  the  different  productions.  This  instrument  contributes  to  the  personal  and 
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professional growth of the student, in the development of skills and reflective thinking. It is a pedagogical 

tool that enables a differentiated teaching-learning methodology and offers a space for active construction 

of knowledge, besides being characterized as an evaluation tool. Objective: to understand, from the 

perspective of the teachers, the use of the portfolio as a teaching-learning instrument and to validate a 

manual with recommendations on the portfolio structure and its evaluation criteria. Method: This was a 

combined method: qualitative and theoretical validation, carried out at the Faculdade Pernambucana de 

Saúde (FPS), Recife-PE, with professors from the undergraduate Psychology course that use the portfolio. 

Data collection was carried out using a sociodemographic and teaching experience questionnaire, and a 

semi-structured interview, recorded and transcribed for analysis according to Minayo's Thematic Content 

Analysis technique. A manual was developed with guidelines on the portfolio for teachers and for its 

theoretical validation followed the guidelines of Pasquali. The material passed through semantic analysis 

and content, both performed by the same group of judges through a checklist. The study had a favorable 

opinion of the Research Ethics Committee of FPS, under the number of opinion: 2,071,647. Results and 

Discussion: 10 teachers, all female, with an average of 45 years of age and 5.2 years of experience in the use of 

the portfolio in the classroom participated in the study. The analysis of the interviews resulted in four 

thematic units: (1) understanding of the portfolio, (2) skills developed through the use of the portfolio, (3) 

portfolio structure and (4) portfolio evaluation. Based on the qualitative analysis, a Manual was prepared 

with recommendations on the structure of the portfolio and its evaluation criteria for the use of teachers in 

health graduation, having undergone theoretical validation to guarantee the authenticity and reliability of its 

construction. Ten judges participated in this stage, chosen because they are professionals who are members 

of the population who will make use of the manual and have expertise in its content. The manual was 

considered validated against an agreement index of 80% in each checklist item. Conclusion: This research 

corroborates the importance and strength of the portfolio as a teaching-learning and assessment tool for 

teaching in health graduations. Working with the portfolio as an educational tool is very pleasant for 

teachers, but its use involves challenges, such as the time spent evaluating it. The Manual with 

recommendations and guidelines was well received by the research judges / teachers, demonstrating that it 

is important to use resources that guide the use of this tool in educational activities. 

KEYWORDS: Portfolio;Teaching;Educational evaluation;Learning,;Psychology 
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RESUMO:  Introdução:  A  simulação  realística  é  uma  estratégia  de  ensino-aprendizagem  que  favorece  o 

desenvolvimento de postura ativa dos discentes diante de problemas reais, criados em ambientes simulados 

e seguro. A inserção dessa estratégia de ensino nas graduações de enfermagem visa alcançar o aprendizado 

por  competências,  não  apenas  psicomotoras,  bem  como,  as  atitudinais  e  cognitivas  imprescindíveis  a 

prática  profissional.  Objetivos:  avaliar  a  percepção  dos  docentes  e  discentes  quanto  a  utilização  da 

simulação  realística  como  estratégia  de  ensino-aprendizagem  para  a  graduação  de  enfermagem  da 

Faculdade   Pernambucana   de   Saúde.   Metodologia:   estudo   descritivo   exploratório   com   abordagem 

qualitativa, sob a análise de conteúdo segundo Bardin. A pesquisa foi realizada na Faculdade Pernambucana 

de Saúde, a coleta de dados foi realizada em dezembro de 2017, a partir de grupos focais e entrevistas 

individuais. Os grupos focais foram realizados com os discentes dos 1º e 6º períodos de enfermagem, logo 
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após a simulação realística, compondo uma amostra de 22 discentes e as entrevistas individuais foram 

realizadas com 08 docentes. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

Pernambucana de Saúde, sob o nº do CAAE 69874217.5.0000.5569. Foram utilizados cognomes para os 

participantes, sendo atribuído nomes de flores aos docentes e de pedras preciosas aos discentes. 

Resultados: segundo o discurso dos discentes, identificou-se 09 unidades temáticas, que consubstanciaram 

a discussão e formação de 04 categorias, são elas: “Processo de ensino-aprendizagem”, “Alcance dos 

objetivos de aprendizagem”, “Contribuição para a formação profissional” e “Sentimentos durante a 

avaliação”. Segundo a fala dos docentes, observou-se 14 unidades temáticas que possibilitaram emergir 04 

categorias e 04 subcategorias, distribuídas da seguinte maneira: a subcategoria “Componentes que 

favorecem o aprendizado” e “Componentes que fragilizam o aprendizado” pertencentes a categoria 

“Processo de ensino-aprendizagem”; “Componentes que favorecem o debriefing” e “Componentes que 

fragilizam o debriefing” ambas na categoria “Alcance dos objetivos de aprendizagem” e, por fim, as 

categorias “Contribuições para a formação profissional” e “Sentimentos durante a avaliação”. Discussão: 

segundo os relatos dos discentes, observou-se que a simulação favorece o aprendizado pela integração da 

teoria à prática, pelo realismo do cenário simulado proporcionado aos mesmos e por oportunizar 

experiências clínicas imprescindíveis a prática profissional. O debriefing foi compreendido como momento 

oportuno de aprendizado ao discutir os acertos e erros. As contribuições profissionais foram o 

desenvolvimento de autoconfiança, trabalho em equipe e o sentimento de confirmação da escolha da 

profissão. Os sentimentos apresentados durante a simulação realística foram opostos apresentados da 

seguinte maneira: no momento anterior a simulação foram de ansiedade e aflição, evoluindo para o 

sentimento de gratidão e de missão cumprida no momento posterior a simulação. Por outro lado, os 

docentes relatam que a simulação realística oportuniza o aprendizado através de elementos que emergem 

do cenário simulado como: realismo do cenário simulado, o ambiente seguro para os participantes, a 

contextualização dos casos clínicos, o desencadeamento de efeitos psicológicos similares ao do ambiente 

clínico real. O debriefing é compreendido como explanação de acertos e erros, de oportunidade de ofertar 

um momento para reflexão e a autoavaliação, além de flexibilidade da avaliação após exposição do 

raciocínio clínico e crítico dos discentes. Identificou-se que a subjetividade e a limitação de tempo são 

aspectos que podem interferir negativamente no debriefing. As contribuições para a formação profissional 

foram desenvolvimento do equilíbrio emocional, desenvolvimento de habilidades técnicas e tomada de 

decisão em tempo hábil. O sentimento dos docentes está relacionado ao alcance dos objetivos de 

aprendizagem pelos discentes. Conclusão: observou-se que a percepção e a expectativa de ambos os grupos 

são diferentes; para os discentes, a atenção está direcionada para o produto da simulação realística, ou seja, 

um vislumbramento do perfil profissional que este virá a se tornar a partir do desenvolvimento da prática do 

enfermeiro em cenários simulados; para os docentes, a percepção sobre simulação mostrou-se com ênfase 

na construção do cenário simulado e da avaliação, tendo uma conotação mais operacional do processo, em 

detrimento do vislumbre do perfil do discente como futuro profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: simulação de paciente;treinamento por simulação;avaliação;treinamento com simulação 

de alta fidelidade. 

ABSTRACT:  Introduction:  Realistic  simulation  is  a  teaching-learning  strategy  that  favors  students'  active 

posture development in the face of real problems created in simulated and safe environments. The insertion 

of  this  teaching  strategy  in  nursing  graduations  aims  to  achieve  learning  by  competencies,  not  only 

psychomotor, as well as attitudinal and cognitive essential to professional practice. Objectives: To evaluate 

the perception of teachers and students regarding the use of realistic simulation as a teaching-learning 

strategy for nursing graduation at the Pernambucan Health College. Methodology: exploratory descriptive 

study with a qualitative approach, according to Bardin content analysis. The research was conducted at the 

Pernambucan Health College, data collection was conducted in December 2017, from focus groups and 

individual interviews. The focus groups were made with the students of the 1st and 6th periods of nursing, 

shortly after the realistic simulation, composing a sample of 22 students and the individual interviews were 

carried  out  with  08  teachers.  The  project  was  approved  by  the  Research  Ethics  Committee  of  the 

Pernambucan  Health  College,  under  CAAE  number  69874217.5.0000.5569.  Cognitives  were  used  for  the 

participants, with names of flowers being given to teachers and gems to students. Results: according to the 

discourse of the students, 09 thematic units were identified, which consubstantiated the discussion and 

formation  of  04  categories,  they  are:  "Teaching-learning  process",  "Scope  of  learning  objectives", 

"Contribution  to  vocational  training  "And"  Feelings  during  the  evaluation  ".  According  to  the  lecturers' 

speech, 14 thematic units were present, which allowed the emergence of 04 categories and 04 subcategories, 

distributed as follows: the subcategory "Components that favor learning" and "Components that weaken 

learning"  belonging  to  category  "Teaching  process  -learning";  "Components  that  favor  debriefing"  and 

"Components that weaken debriefing", both in the "Achievement of learning objectives" category and, 
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finally, the categories "Contributions to vocational training" and "Feelings during evaluation". Discussion: 

according to students' reports, it was observed that the simulation favors learning by integrating theory to 

practice, by the realism of the simulated scenario provided to them and by providing clinical experiences that 

are indispensable to professional practice. The debriefing was understood as an opportune moment of 

learning when discussing the correct answers and errors. The professional contributions were the 

development of self-confidence, teamwork and the feeling of confirmation of the choice of profession. The 

feelings presented during the realistic simulation were presented as follows: at the previous moment the 

simulation was of anxiety and distress, evolving to the feeling of gratitude and mission accomplished at the 

moment after the simulation. On the other hand, teachers report that realistic simulation allows learning 

through elements that emerge from the simulated scenario, such as: realism of the simulated scenario, the 

safe environment for the participants, the contextualization of clinical cases, the triggering of psychological 

effects similar to the clinical environment. The debriefing is understood as an explanation of correctness and 

errors, of the opportunity to offer a moment for reflection and self-assessment, besides the flexibility of the 

evaluation after exposing the clinical and critical thinking of the students. It was identified that the 

subjectivity and the time limitation are aspects that can interfere negatively in the debriefing. The 

contributions to the professional formation were development of the emotional balance, development of 

technical skills and decision making in a timely manner. The teachers' feeling is related to the achievement of 

the learning objectives by the students. Conclusion: it was observed that the perception and expectation of 

both groups are different; for the students, the attention is directed to the product of the realistic simulation, 

that is, a glimpse of the professional profile that this will become from the development of the practice of the 

nurse in simulated scenarios; for the teachers, the perception about simulation was emphasized in the 

construction of the simulated scenario and the evaluation, having a more operational connotation of the 

process, to the detriment of the glimpse of the profile of the student as a future professional. 

KEYWORDS: patient simulation;training by simulation;evaluation;training with high fidelity simulation. 
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RESUMO:  Introdução:  A  formação  do  enfermeiro  é  pautada  pelas  Diretrizes  Curriculares  Nacionas 

objetivando um individuo capaz de agir baseado no saber técnico-cientifico de forma critica e humanizada 

na atenção individual e coletiva, com ênfase nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Com o 

incremento das politicas publicas voltadas a atenção básica como via de preferencia de acesso ao Sistema 

Único de Saúde e ordenadora da assistência em Redes de Atenção a Saúde, o estágio curricular, na atenção 

básica,   tem   importância   no   desenvolvimento   da   identidade   profissional   do   enfermeiro.   Objetivo: 

compreender o significado atribuído, do egresso de enfermagem, ao estágio curricular na atenção básica 

para formação profissional. Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, com a 

população do estudo composta por enfermeiros egressos de uma Instituição de Ensino Superior do Agreste 

pernambucano. Realizada nos meses de fevereiro e março de 2018 com aprovação do comitê de ética da 

Faculdade Pernambucana de Saúde sob o parecer 2.439.667 e registro de CAAE 73493517.4.0000.5569. A 

coleta dos dados foi realizada por meio de questionário para caracterização do perfil dos egressos e uma 

entrevista  semiestruturada  com  perguntas  norteadoras.  As  entrevistas  foram,  previamente  agendadas, 
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realizadas na unidade de saúde de trabalho do entrevistado, com gravação de áudio para posterior 

transcrição e analise. Para análise dos dados empregou-se a técnica de análise de conteúdo temática de 

Minayo. Resultados: O perfil do egresso no estudo é constituído por indivíduos entre 23 e 30 anos e do sexo 

feminino. A partir da analise das entrevistas foram elencadas quatro categorias empíricas: estágio como 

exercício de pratica e formação profissional, atenção básica como cenário de assistência a saúde, vivências 

na estratégia saúde da família e limitações do estágio curricular. Foi destacado como experiências favoráveis 

as possibilidades de executar as ações do enfermeiro nos atendimentos individuais e coletivos. Ficando 

explicita a referência do estágio como momento de pratica e aquisição de conhecimentos. Porém observou- 

se predominância ao atendimento clinico com pouca ênfase na promoção da saúde. E como desfavoráveis 

às dificuldades nas atividades de gestão relacionadas ao trabalho do enfermeiro. Conclusão: Os relatos dos 

enfermeiros que vivenciaram o estagio curricular na atenção básica a saúde sugerem que a experiência foi 

positiva, contribuindo para crescimento profissional e identificação do ser enfermeiro nas atribuições e 

funções desse profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem;Estágio;Atenção Básica 

ABSTRACT: Introduction: The training of nurses is guided by the National Curricular Guidelines aiming at an 

individual capable of acting based on technical-scientific knowledge in a critical and humanized way in the 

individual and collective care, with emphasis on the principles and guidelines of the Unified Health System. 

Considering the increase of public policies focused on primary care as a preferred way of access to the 

Unified Health System and the provider of care in Health Care Networks, the curricular internship in primary 

care is important in the development of the professional identity of the nurse. Objective: To understand the 

meaning attributed, from nursing egress, to the curricular internship in primary care for professional training. 

Method: This is a qualitative descriptive research, with the study population composed of registered nurses 

from a Higher Education Institution of Agreste, Pernambuco. It was held in the months of February and March 

of 2018 with approval of the ethics committee of the Health College of Pernambuco under the legal opinion 

2.439.667  and  CAAE  registration  73493517.4.0000.5569.  The  data  collection  was  performed  through  a 

questionnaire to characterize the profile of the graduates and a semi-structured interview with guiding 

questions. The interviews were previously scheduled, performed at the health unit of the interviewee, with 

audio recording for later transcription and analysis. To analyze the data, Minayo's thematic content analysis 

technique was used. Results: The egress profile in the study consists of females with age between 23 and 30 

years.  Based  on  the  analysis  of  the  interviews,  four  empirical  categories  were  identified:  internship  as 

practice and professional training, primary care as a health assistance scenario, experiences in the family 

health strategy and limitations of the curricular internship. The possibilities of performing the actions of the 

nurse in the individual and collective care were highlighted as favorable experiences. Stating explicit the 

reference of the internship as a moment of practice and acquisition of knowledge. However, it was observed 

a  predominance  of  clinical  care  with  little  emphasis  on  health  promotion.  And  as  unfavorable  to  the 

difficulties in management activities related to nurses' work. Conclusion: The reports of the nurses who 

experienced  the  curricular  internship  in  primary  health  care  suggest  that  the  experience  was  positive, 

contributing to their professional growth and identification in the duties and functions. 
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Autor: LUCIA HELENA GUIMARAES RODRIGUES 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 28/06/2018 

RESUMO:  Introdução:  A  Medicina  de  Família  e  Comunidade  (MFC)  é  considerada  a  especialidade  mais 

intimamente relacionada com os princípios de longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado 

da atenção primária à saúde (APS) e tem tido um papel estratégico na mudança de paradigmas na saúde. A 

escolha da especialidade de MFC tem influência multifatorial e está relacionada com aspectos pessoais, 

ideológicos, profissionais e com experiências vivenciadas durante o curso médico. Objetivo: Analisar o perfil 

dos médicos residentes e egressos dos programas de Residência de MFC do estado de Pernambuco no 

nordeste do Brasil e os fatores associados à escolha da especialidade. Método: Estudo de corte transversal, 

envolvendo 129 médicos que ingressaram nos programas de residência de MFC de Pernambuco no período 

de 2012 a 2017. A coleta de dados foi realizada através da aplicação de um questionário eletrônico do 

programa LimeSurvey®, enviado por e-mail e/ou Whatsapp® para os participantes, contendo perguntas sobre 

as  características  sociodemográficas  e  acadêmicas  além  dos  fatores  que  influenciaram  na  escolha  da 

especialidade, através de uma escala tipo Likert® de cinco pontos. Os participantes incluídos no estudo 

consentiram em participar da pesquisa através da aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Digital. Os dados coletados foram armazenados no próprio LimeSurvey® 2.0 e posteriormente organizados 

em planilha Excel®. O programa utilizado para a análise estatística foi o EpiInfo® versão 7.0. Foram feitas 

análises descritivas das variáveis do estudo, apresentadas em distribuição de frequência, bem como análises 

de associação que utilizaram os testes de qui quadrado e teste exato de Fisher. O nível de significância 

adotado  foi  de  5%  (p  <  0,05).  O  estudo  foi  aprovado  pelo  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  da  Faculdade 

Pernambucana  de  Saúde  CAEE  65565517.9.0000.5569.  Resultados:  Responderam  ao  questionário  104 

médicos, sendo a média de idade de 31+6,1 anos, com predomínio de mulheres (58,6%), solteiros (51%), sem 

filhos  (80%)  e  naturais  de  cidades  do  interior  do  Brasil  (55,8%).  Em  relação  à  graduação,  72,1%  eram 

egressos de faculdades públicas e 44,8 % dos que foram de faculdades privadas, utilizaram financiamento 

público de forma parcial ou total. Quanto ao momento da escolha da especialidade, 66,3% dos médicos 

escolheram fazer a residência de MFC após concluir a faculdade. Os aspectos pessoais analisados como 

influenciadores na escolha da especialidade de MFC foram: compromisso social, aptidão e afinidade com a 

especialidade e circunstâncias da vida pessoal. Em relação às características da residência, tanto a duração 

quanto à disponibilidade de vagas nos programas de MFC do estado, favoreceram a escolha. A maior parte 

dos aspectos relacionados com as caraterísticas próprias da especialidade exerceu influência positiva na 

escolha dos participantes, tais como, conteúdo técnico, diversidade de casos, carga horária semanal, relação 

médico  paciente,  trabalho  em  equipe  multidisciplinar,  estilo  de  vida,  assistência  predominantemente 

ambulatorial   na   comunidade,   cuidado   integral   do   paciente   e   longitudinalidade   do   cuidado.   Em 

contrapartida, o prestígio social da MFC, o retorno financeiro e o mercado de trabalho não influenciaram 

nesta escolha. No âmbito do currículo da graduação, dois fatores foram apontados como tendo favorecido à 

escolha da especialidade: a influência de algum docente ou preceptor modelo e as atividades práticas 

vivenciadas no contexto da MFC durante os estágios. O Alpha Cronbach da escala do questionário foi de 

0.847. Conclusão: Analisando os quatro blocos de fatores influenciadores da escolha da especialidade, o dos 

aspectos pessoais, o das características da residência, o das características da especialidade e o dos fatores 

relacionados ao currículo, percebeu-se uma diferença a ser destacada: o do currículo,de forma geral, não 

influenciou positivamente os participantes na escolha da MFC, ao contrário dos outros três blocos de fatores 

que favoreceram a escolha da MFC pelos participantes. Diante disso, destacam-se algumas estratégias no 

planejamento do currículo com potencial de favorecer essa escolha: valorização da APS como parte da 

cultura vigente da faculdade; aumento da presença de médicos de família e comunidade no corpo docente 

da faculdade; qualificação dos estágios nos cenários de prática em atenção primária, preferencialmente 

onde haja preceptores especialistas em MFC que possam ser modelos inspiradores para os graduandos. 

Contudo, independente da especialidade que os estudantes exerçam na sua prática profissional futura, 

pensar  em  um  currículo  embebido  da  essência  generalista,  humana  e  integral  da  MFC,  permitiria  aos 

egressos uma visão diferenciada do cuidado, com o compromisso social necessário para a transformação da 

prática médica vigente. 

PALAVRAS-CHAVE: medicina de família e comunidade;especialidade médica;educação médica 

ABSTRACT: Introduction: Family Medicine (FM) is considered the specialty most related with the principles of 

longitudinally, integrality and the care coordination of primary health care and has a strategic role in the 

change of paradigms in health. The choice of FM specialty has multifactorial influence and has connections 

with personal aspects, ideologies, professional and other experiences during the medical school. Objective: 

To analyze the profile of medical residents and graduates of Residences programs of FM at Pernambuco 

state, northeast of Brazil and the associated factors related to the choice of this specialty. Methodology: 
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cross-sectional study, involving 129 physicians who entered FM residencies between 2012 and 2017. The data 

collection was performed by application of an eletronic questionary (LimeSurvey), sended by email and/or 

whatsapp for all participantes, with questions about sociodemographic and academic issues, and the main 

influences for the choice for FM specialty thru likert scale model. Participants included in the study agreed to 

participate in the study by accepting the Free and Informed Consent Term. The data collected were stored in 

LimeSurvey® 2.0 itself and later organized into an Excel® worksheet. The program used for statistical analysis 

was EpiInfo® version 7.0. Descriptive analyzes of the study variables, presented in frequency distribution, as 

well as association analyzes using the chi-square test and Fisher's exact test were made. The level of 

significance was set at 5% (p <0.05). The study was approved by the Research Ethics Committee of the 

Faculdade Pernambucana de Saúde CAEE 65565517.9.0000.5569. Results: 104 physicians answered the 

questionnaire, with a mean age of 31 + 6.1 years, with a predominance of women (58.6%), unmarried (51%), 

without children (80%) of Brazil (55.8%). In relation to graduation, 72.1% were graduates of public 

universities and 44.8% of those who were from private universities, used public funding partially or totally. 

Regarding the moment of choosing the specialty, 66.3% of the doctors chose to become FM's resident after 

finishing university. The personal aspects analyzed as influencers in the choice of FM specialty were: social 

commitment, aptitude and affinity with the specialty and personal life circumstances. Regarding the 

characteristics of the residence, both the duration and the availability of vacancies in the state FM programs 

favored the choice. Most of the aspects related to the specific characteristics of the specialty had a positive 

influence on the choice of participants, such as technical content, case diversity, weekly workload, patient 

physician relationship, multidisciplinary teamwork, lifestyle, predominantly outpatient care in the 

community, comprehensive care of the patient and longitudinality of care. On the other hand, FM's social 

prestige, financial return and the labor market did not influence this choice. Within the undergraduate 

curriculum, two factors were considered as having favored the choice of the specialty: the influence of some 

teacher or model preceptor and the practical activities experienced in the context of FM during the 

internships. Alpha Cronbach of the questionnaire scale was 0.847. Conclusion: Analyzing the four blocks of 

factors influencing the choice of the specialty, the personal aspects, the characteristics of the residence, the 

characteristics of the specialty and the factors related to the curriculum, a difference was highlighted: the 

curriculum, in general, did not positively influence the participants in choosing FM, unlike the other three 

blocks of factors that favored the choice of FM by the participants. Given this, some strategies can be pointed 

out as having the potential to modify this scenario: APS valuation as part of the university's current culture; 

increased presence of family physicians in faculty; qualification of internships in practice scenarios in primary 

care, preferably where there are FM expert preceptors who can be inspirational models for undergraduates. 

However, regardless of the specialty that students carry out in their future professional practice, thinking 

about a curriculum embedded in the generalist, human and integral essence of FM, would allow graduates a 

different view of care, with the social commitment necessary for the transformation of medical practice in 

force. 
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RESUMO: Cenário: A implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, além de resgatar 

historicamente a contribuição dos negros e indígenas na construção e formação da sociedade brasileira, 

revela a luta antirracista que deve ser empreendida nas universidades e fora delas como forma de educar 

para a "justiça racial". É necessário fomentar as reflexões para além das implementações já postas pelas 

legislações  e  diretrizes  educacionais,  é  tempo  de  ações  que  alcancem  efetivamente  as  experiências  no 

âmbito das relações interpessoais e culturais nos espaços educativos. Objetivo: Validar o conteúdo para a 

construção de uma matriz curricular para o Ensino da Educação das Relações Étnico-Raciais e da História e 

Cultura Africana, Afro-brasileira e Indígena, no contexto da graduação em saúde. Método: Foi realizado um 

estudo de validação de conteúdo. O estudo aconteceu na Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS, no 

período de agosto de 2017 a junho de 2018, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número do 

CAEE: 65834817.4.0000.5569. Foi utilizada a técnica Delphi modificada. Inicialmente houve a elaboração de 

um  questionário  estruturado  com  base  na  revisão  da  literatura,  que  foi  submetido  à  opinião  dos 

especialistas para análise da pertinência e relevância dos conteúdos, através de uma Escala Likert de cinco 

pontos. O grupo de 19 juízes foi composto por profissionais das áreas de saúde, educação, antropologia, 

sociologia e aqueles com vivência prática ou de gestão relacionada com povos indígenas, população negra e 

relações etnicorraciais. O critério de consenso para validação dos conteúdos foi o de maioria simples das 

avaliações como “Muito Importante” ou “Indispensável” e foi considerado consenso para exclusão a maioria 

simples das avaliações como “Não deveria ser incluído” e “Pouco importante”. As respostas avaliadas como 

“parcialmente importante” não foram consideradas para o consenso. Após análise das respostas da primeira 

rodada obteve-se o consenso dos especialistas sobre os conteúdos propostos. Resultados: O questionário 

elaborado  foi  composto  por  22  conteúdos  centrais  e  42  conteúdos  secundários.  Após  avaliação  dos 

especialistas, todos os 64 conteúdos propostos foram validados, com Índice de Validade de Conteúdo geral 

de 89,2%, nenhum foi excluído e não houve sugestão de novos conteúdos pelos especialistas. Conclusão: 

Foram validados os conteúdos para o Ensino de Educação das Relações Étnico-Raciais e Cultura Africana, 

Afro-brasileira e Indígena na graduação em saúde, composta por 22 conteúdos centrais e 42 conteúdos 

secundários, contribuindo para a construção de uma matriz curricular. 

PALAVRAS-CHAVE: Relações Raciais;Diversidade Étnica;Currículo;Competência Cultural 

ABSTRACT: Scenario: The implementation of the National Curricular Guidelines for the Education of Ethnic 

Racial Relations and for the Teaching of Afro-Brazilian, African and Indigenous History and Culture, as well as 

to historically rescue the contribution of blacks and indigenous people in the construction and formation of 

society reveals the anti-racist struggle that must be undertaken in universities and outside them as a way of 

educating  for  "racial  justice."  It  is  necessary  to  foster  reflections  beyond  the  implementations  already 

established  by  legislation  and  educational  guidelines,  it  is  time  for  actions  that  effectively  reach  the 

experiences in the scope of interpersonal and cultural relations in the educational spaces. Objective: To 

validate the contents for the construction of a curricular matrix for the Education of Ethnic-Racial Relations 

and African, Afro-Brazilian and Indigenous History and Culture in the context of health graduation. Method: A 

content validation study was performed. The study was conducted at the Pernambucan Health College - FPS, 

from August 2017 to June 2018, approved by the Research Ethics Committee under the number of the CAEE: 

65834817.4.0000.5569. The modified Delphi technique was used. Initially, a structured questionnaire was 

drawn up based on a review of the literature, which was submitted to the opinion of the experts to analyze 

the relevance and relevance of the contents, through a five-point Likert Scale. The group of 19 judges was 

composed of professionals from the areas of health, education, anthropology, sociology and those with 

practical experience or management related to indigenous peoples, black population and ethnic relations. 

The consensus criterion for content validation was the simple majority of the evaluations as "Very Important" 

or  "Indispensable"  and  a  simple  majority  of  evaluations  such  as  "Should  not  be  included"  and  "Not 

important" was considered as a consensus for exclusion. Responses assessed as "partially significant" were 

not considered for consensus. After analyzing the answers of the first round we obtained the consensus of 

the experts about the proposed contents. Results: The questionnaire was composed of 22 core contents and 

42 secondary contents. After evaluation by the experts, all 64 proposed contents were validated, with a 

General Content Validity Index of 89.2%, none were excluded and there was no suggestion of new contents by 

the specialists. Conclusion: The contents for the Education of Ethnic-Racial Relations and African, Afro- 

Brazilian and Indigenous Culture were validated in health graduation, composed of 22 core contents and 42 

secondary contents, contributing to the construction of a curricular matrix. 

KEYWORDS: Race Relations;Ethnic Diversity;Curriculum;Cultural Competence 

Volume: 1 PÁGINAS: 76 Idioma: PORTUGUES 
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Autor: RAFAELA TEIXEIRA DE MOURA GOMES 

Tipo de Trabalho de CONCLUSÃO: DISSERTAÇÃO Data da DEFESA: 02/10/2018 

RESUMO:  Introdução:  As  representações  sociais  da  prática  docente  das  enfermeiras  bem  como  a 

conceituação de competência profissional foram investigadas na educação profissional em enfermagem, por 

esta constituir um campo de atuação que mais absorve graduados em enfermagem, pela demanda por 

enfermeiros  docentes  e  por  necessitar  de  inovadoras  práticas  pedagógicas  no  processo  de  ensino  e 

aprendizagem. Objetivo: Investigar as representações sociais de enfermeiras docentes sobre as práticas 

pedagógicas e a competência profissional para a formação técnica em enfermagem. Métodos: O presente 

estudo foi pautado nos pressupostos da pesquisa qualitativa realizado na Escola Técnica Estadual José 

Humberto de Moura Cavalcanti, localizada na cidade do Limoeiro. A coleta de dados foi realizada após a 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Pernambucana de Saúde e a Carta de Anuência da 

instituição onde ocorreu a pesquisa. A coleta de dados ocorreu em novembro de 2014, com a população de 

estudo composta por sete enfermeiras docentes, através da técnica do grupo focal com o auxílio de um 

roteiro de entrevista constando dados de identificação e perguntas condutoras referente ao assunto do 

presente estudo e um gravador. Como critério de inclusão foi utilizado o quadro de docentes que lecionavam 

no turno da noite em 2014 e o critério de exclusão foram as enfermeiras que estavam afastadas por licença 

médica ou de férias durante a pesquisa. A análise e interpretação dos dados ocorreram por meio da Técnica 

de  Análise  de  Conteúdo  de  Bardin.  Foram  respeitados  os  aspectos  éticos,  contando  do  Termo  de 

Compromisso Livre e Esclarecido e apresenta a seguinte aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da FPS, 

parecer CAAE: 385788149.9.0000.5569. Resultados: A pesquisa resultou na elaboração de um artigo científico 

conforme as normas da revista REBEn, com o surgimento das seguintes categorias: “histórias de vida”; 

“formação profissional” com a subcategoria “o exercício da função docente” e “competência profissional 

para a docência”. No desenvolvimento das categorias, as enfermeiras, expuseram a relevância do diálogo 

reflexivo para a prática pedagógica e o exercício da vivência docente como estratégia de autoavaliação no 

processo  de  ensino  e  aprendizagem  apresentando  paralelamente  carência  de  apropriação  didático- 

metodológico em suas graduações e uma deficiência conceitual de competência profissional para o exercício 

da docência. Conclusão: Este estudo revelou que para a qualificação no processo de ensino e aprendizagem 

na educação profissional da área de enfermagem, depende do incremento de cursos e formações baseadas 

em pesquisas educacionais, e fomenta que outros cursos que se enquadram na educação técnica atentem 

para  estudos  dentro  dessa  perspectiva  das  representações  sociais  na  investigação  das  atividades 

pedagógicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Representações Sociais;Enfermeiras Docentes;Competência Profissional 

ABSTRACT:   Introduction:   The   social   representations   of   nurses'   teaching   practice   as   well   as   the 

conceptualization of professional competence were investigated in professional nursing education, since it is 

a field of action that most absorbs nursing graduates, the demand for teaching nurses, and the need for 

innovative pedagogical practices in nursing. teaching and learning process. Objective: To investigate the 

social  representations  of  teaching  nurses  on  pedagogical  practices  and  professional  competence  for 

technical training in nursing. Method: The present study was based on the assumptions of the qualitative 

research carried out at the State Technical School José Humberto de Moura Cavalcanti, located in the city of 

Limoeiro.  Data  collection  was  done  after  the  approval  of  the  Ethics  and  Research  Committee  of  the 

Pernambucana  Health  Faculty  and  the  Letter  of  Consent  of  the  institution  where  the  research  was 
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conducted. Data collection took place in November 2014, with the study population composed of seven 

teaching nurses, through the technique of the focal group with the aid of an interview script containing 

identification data and conductive questions related to the subject of the present study and a recorder. As 

inclusion criterion was used the teaching staff who taught in the night shift in 2014 and the exclusion criteria 

were the nurses who were away for medical leave or vacations during the research. The analysis and 

interpretation of the data occurred through the Bardin Content Analysis Technique. The ethical aspects were 

respected, counting from the Term of Free and Clarified Commitment and presented the following approval 

of the FPS Ethics and Research Committee, opinion CAAE: 385788149.9.0000.5569.Results: The research 

resulted in the elaboration of a scientific article according to REBEn standards, with the emergence of the 

following categories: "life histories"; "Vocational training" with the sub-category "the exercise of the teaching 

function" and "professional competence for teaching". In the development of the categories, the nurses 

exposed the relevance of reflective dialogue to pedagogical practice and the exercise of teaching experience 

as a strategy of selfevaluation in the teaching and learning process, presenting in parallel lack of 

didacticmethodological appropriation in their graduations and a conceptual deficiency of professional 

competence to practice teaching. Conclusion: This study revealed that for the qualification in the teaching 

and learning process in professional education in the nursing area, it depends on the increase of courses and 

formations based on educational research and encourages other courses that fit into technical education to 

attend to studies within this perspective of social representations in the investigation of pedagogical 

activities. 
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RESUMO: Cenário: na metodologia ativa o tutor é um facilitador, estimulando o estudante a construir o seu 

próprio conhecimento. A maioria dos tutores teve experiência anterior com metodologia tradicional de 

ensino, e, portanto, apresentam dificuldade em se adapatarem às novas formas de atuação, necessitando de 

capacitação e apoio institucional. Objetivo: compreender o significado atribuído por tutores à vivência do 

processo de facilitação de grupos tutoriais num método de aprendizagem baseada em problemas. Método: 

foi  realizado  um  estudo  qualitativo  na  Faculdade  Pernambucana  de  Saúde,  envolvendo  10  tutores  de 

medicina, sendo esse número definido pelo critério de saturação. Foram realizadas entrevistas individuais, 

as  quais  foram  gravadas  e  transcritas  na  íntegra.  O  material  foi  analisado  pela  equipe  da  pesquisa, 

buscando-se a partir dos diferentes olhares a construção interpretativa das falas. O processo de análise e 

interpretação das falas foi feito ancorado no referencial teórico da Aprendizagem Baseada em Problemas. A 

pesquisa obedeceu aos critérios éticos da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa da Resolução 466 , teve 

início após a aprovação do Comitê de Ética da Faculdade Pernambucana de Saúde. Resultados: todos os 

tutores se posicionaram confiar nos pressupostos que fundamentam o processo de aprendizagem. Alguns 

relataram dificuldade quanto à aquisição do conhecimento de conteúdo para facilitar temas fora de sua área 

básica de formação. O relacionamento estabelecido com os estudantes foi um aspecto prazeroso referido 

pelos  tutores.  Não  houve  dificuldade  em  nivelar  o  conhecimento  desses  ao  conhecimento  prévio  dos 

estudantes. Surgiram como categorias empíricas: dificuldade no processo de facilitação no fórum, ou seja, 

no ambiente virtual de aprendizagem, para a realização do feedback do tutor ao estudante e na elaboração 
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de questões para o teste cognitivo. Embora tenham referido bom vínculo com a instituição de ensino 

apontaram atuações verticais com pouca participação do tutor. Conclusão: chama-se atenção para as 

dificuldades trazidas pelo tutor em relação à sobrecarga para a quisição de conhecimento de conteúdo, para 

a atuação no fórum, para a elaboração de questões do teste cognitivo e para a realização do feedback ao 

estudante. Ressalta-se o sentimento de pouca participação nas decisões junto à coordenação da instituição. 

PALAVRAS-CHAVE: Tutor;pesquisa qualitativa;Aprendizagem Baseada em Problemas. 

ABSTRACT: Scenario: in active methodology the tutor is a facilitator, stimulating the student to seek his/her 

own knowledge. Most of the tutors had previous experience with traditional methodology, and therefore, 

they have difficulty adapting to new forms of performance, requiring institutional training and support. 

Objective: to understand the meaning attributed by the tutors’ experience in the facilitating process of 

tutorial groups in Problem Based Learning. Methods: a qualitative study was carried out at the Faculdade 

Pernambucana de Saúde involving 10 medical tutors this number was defined by the saturation criterion. 

Individual  interviews  were  conducted,  which  were  entirely  recorded  and  transcribed.  The  material  was 

analyzed by the research group, seeking the interpretive construction from different perspectives of the 

speeches. The analysis process and the interpretation of the statements were developed by the theoretical 

referential on Problem Based Learning and Bardin's content analysis. The research complied the ethical 

criteria, Resolution 466 in December 2012 and it only began after the approval from the Ethics Committee at 

the Faculdade Pernambucana de Saúde. Results: all the tutors believed in the assumptions of the learning 

process. Some tutors reported having difficulty in acquiring content knowledge to facilitate the themes out 

of their basic formation area. The familiarity and the ties established with the students were pleasant aspects 

mentioned by most of the tutors. The tutors had no difficulties in aligning their level of knowledge with the 

students due to the students’ good level of previous knowledge. Empirical categories emerged as: difficulty 

in the facilitation process in the forum to accomplish the tutor's feedback to the student and the elaboration 

of  questions  for  the  cognitive  test.  Although  they  have  reported  a  good  relationship  with  the  teaching 

institution,  they  pointed  out  vertical  actions  with  little  participation  of  the  institution  with  the  tutor. 

Conclusion:  the  difficulties  brought  by  the  tutor  were  in  relation  to  the  overload  in  acquiring  content 

knowledge, interacting in the forum, elaborating cognitive test questions and conducting feedback to the 

student. Reinforcing the feeling of little participation in the decision making along with the coordination of 

the institution. 
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RESUMO: Introdução: O método da Aprendizagem Baseada em Problema (ABP) favorece a aquisição de 

conhecimento em contexto relevante, de modo colaborativo, ativo, construtivo e autodirigido, através de 

grupos  tutoriais  facilitados  por  um  tutor.  Nos  grupos  tutoriais,  todos  os  envolvidos  são  relevantes  no 

processo de avaliação, porém o tutor e seu papel influenciador na construção de novos saberes tem papel de 

destaque. Pensando em influências que o tutor pode exercer junto aos estudantes, na otimização do tempo 

para estimular adesão na resposta de avaliações, na escassez de instrumentos que avaliem o tutor na língua 

portuguesa brasileira, faz-se necessária tradução ou construção de instrumentos que avaliem o desempenho 

deste profissional dentro do ambiente de tutoria. Objetivo: Realizar a tradução e adaptação transcultural, 

para o português brasileiro, do Short Tutor Evaluation Questionnaire (STEQ), instrumento de avaliação da 
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performance de tutores em grupos tutoriais. Métodos: Foi realizado um estudo de validação, através da 

tradução e adaptação transcultural de acordo com o referencial de Beaton e colaboradores, na Faculdade 

Pernambucana de Saúde- FPS, de agosto de 2017 a junho de 2018. A amostra foi composta por 02 

profissionais brasileiros com domínio da língua inglesa para a etapa de Tradução; 01tradutor cuja língua 

nativa sera o inglês para verificar a retrotradução para o inglês; 05 especialistas para a adaptação 

transcultural; 10 estudantes do curso de farmácia para o Grupo de Discussão e 40 estudantes dos cursos de 

nutrição, enfermagem e fisioterapia. Resultados: Os significados de cada um dos itens se mantiveram ao 

longo das etapas do estudo. O pré-teste numa amostra de 30 estudantes foi realizado, através do qual foi 

obtido um Coeficiente Alfa de Cronbach de 0,78, que é considerado aceitável. Conclusões: O STEQ foi 

traduzido e adaptado para sua utilização na população brasileira. Estudos para verificação de outras 

propriedades psicométricas para fortalecimento dos dados estatísticos obtidos neste estudo são sugeridos, 

como a aplicação do Teste-Reteste para reforçar a comprovação estatística oferecida neste estudo pela 

obtenção do Coeficiente Alfa de Cronbach. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem baseada em problemas;Inquéritos e questionários;Mentores;Estudos de 

validação. 

ABSTRACT: Introduction: The Problem-based Learning (PBL) method favors the acquisition of knowledge in a 

relevant  context,  in  a  collaborative,  active,  constructive  and  self-directed  way,  through  tutorial  groups 

facilitated by a tutor. In the tutorial groups, all those involved are relevant in the evaluation process, but the 

tutor and his influential role in the construction of new knowledge plays a prominent role. Thinking about 

influences that the tutor can carry out with students, optimizing the time to stimulate adherence in the 

evaluation response, and the scarcity of instruments that evaluate the tutor in the Brazilian Portuguese 

language,  it  is  necessary  to  translate  or  construct  instruments  that  evaluate  the  performance  of  this 

professional within the mentoring environment. Objectives: Translate and do the cross-cultural adaptation, 

to Brazilian Portuguese, of the Short Tutor Evaluation Questionnaire (STEQ), an instrument for evaluating the 

performance of tutors in tutorial groups. Methods: A validation study was carried out through translation and 

cross-cultural adaptation according to Beaton's reference, Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS, from 

August 2017 to June 2018. The sample was composed of 02 Brazilian professionals with English proficiency 

for the Translation stage; 01tradutor whose native language will be English to check back-translation into 

English; 05 specialists for cross-cultural adaptation; 10 students from the pharmacy course to the Discussion 

Group and 40 students from the courses in nutrition, nursing and physical therapy. Results: The meanings of 

each  item  were  maintained  throughout  the  study  stages.  The  pre-test  in  a  sample  of  30  students  was 

performed,  through  which  a  Cronbach  Alpha  Coefficient  of  0.78  was  obtained,  which  is  considered 

acceptable. Conclusions: STEQ was translated and adapted for use in the Brazilian population. Studies to 

verify other psychometric properties to strengthen the statistical data obtained in this study are suggested, 

such  as  the  application  of  the  Test-Retest  to  reinforce  the  statistical  evidence  offered  in  this  study  by 

obtaining the Cronbach's Alpha Coefficient. 
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