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Resumo. Os cursos universitários da área da saúde necessitam discutir instrumentos que avaliem as 
atividades didático-pedagógicas, resultados e caminhos de ajustes das políticas e aprimoramento de 
seus processos de ensino, de interação com serviços (assistência) e comunidade (extensão). Este 
workshop objetiva instrumentalizar os participantes com o Método da Roda, metodologia usada para 
autoavaliação institucional de cursos desenvolvida pela Comissão de Avaliação das Escolas da Área da 
Saúde (CAES) da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM).  
O estudo das tendências de mudanças na formação médica (Lampert, 2002, 2004, 2009; Lampert, 
Costa, & Alves, 2016) e o projeto desenvolvido (ABEM, 2006; Lambert & Bicudo, 2014), consolidaram 
o Método da Roda para avaliação das mudanças nos cursos da área de saúde, por entender a 
necessidade de exercitar a atividade interprofissional no trabalho, indispensável à atenção e à 
integralidade na saúde. O método de avaliação atende aos princípios do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (BRASIL, 2004), às políticas indutoras de mudanças e às Diretrizes Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 2001). Apresenta cunho construtivo, participativo e formativo no entendimento da 
avaliação como um processo democrático para qualificar a formação profissional.  
Desenvolver-se-á com exposição e trabalho em grupos para a apreensão do uso do instrumento de 
autoavaliação institucional direcionado a construção de indicadores qualitativos e quantitativos, para 
identificar ações que aproximam teoria e prática na formação profissional. Será utilizada uma dinâmica 
para preenchimento de parte do instrumento relativa aos cenários de prática e, para a construção de 
indicadores qualitativos e quantitativos. Os momentos de plenária servirão para compartilhar dúvidas 
e resultados sobre a análise dos cenários de prática e os indicadores construídos ou selecionados de 
tabela preconcebida. 
Como resultados, espera-se fortalecer o conceito de gestão e de avaliação construtiva, que valoriza e 
auxilia os processos avaliativos institucionais participativos, onde a comunidade universitária constrói 
o processo avaliativo. 

Palavras-Chave: Avaliação Institucional; Autoavaliação; Educação Médica; Ensino na Saúde. 

Recursos Necessários: 

Para um público de até 60 participantes: 

• Sala com cadeiras móveis, com espaço para organização da sala em seis grupos de até 10 
participantes: seis mesas com 10 cadeiras cada ou seis grupos de 10 cadeiras com apoio; 

• Um computador com projetor (multimídia);  

• Seis flipcharts, com papel (bloco para flipchart) ou flipchart de quadro branco;  
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• Conjunto de canetas hidrográficas grossas (para papel ou para quadro branco): seis conjuntos 
de duas cores (total de 12 canetas). 

(A) Material impresso - número de 60 cópias por documento: 

- Folha 1 - Figura da Roda com os vetores (1 página) ; 

- Folha 2 - Vetores (3) do Eixo Cenários de Prática (1 página); 

- Folha 3 - Quadro de indicadores CAES (1 página) 
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Estrutura do Workshop 

Programação (150 minutos) 

Atividade Tempo Metodologia Material 

Recepção. 
Apresentações 

15 min 

Interação entre participantes 
“Quem somos nós” 
“Quem são vocês” 

Os participantes são organizados em 
grupos, desde a chegada: máximo de 6 

grupos de 10. 

Registro por um dos 
dinamizadores 

A Comissão de 
Avaliação das Escolas da 

Área da Saúde (CAES) 
20 min 

Exposição com slides: Gestão e Avaliação 
- Estado da Arte da CAES 

Datashow 
PPt 

Conhecendo o 
instrumento de auto 

avaliação do Método da 
Roda 

45 min 

Exercício com o instrumento de 
autoavaliação do Método da Roda com 
assessoria do Grupo Coordenador:  
 
Os grupos trabalharão o terceiro eixo: 
Cenários de Prática 
1. escolher o coordenador, relator e 
controlador de tempo (2 min); 
2. interpretar e tirar dúvidas sobre os 
vetores deste eixo e fazer a relação com 
os demais eixos (13 min); 
3. no flipchart, anotar nós críticos dos 
vetores, para a autoavaliação (10 min) 
4. compartilhar em plenária (20 min) 

Trabalho em grupo 
Flipchart e canetas: 
 
1. Figura da Roda, com os 
cinco eixos e vetores; 
2. Texto explicativo para 
cada eixo; 
3. Vetores do terceiro eixo 
com o exercício de 
percepção de 
predominância de uma das 
três alternativas, mais 
justificativas e evidências. 

 
 

Indicadores de 
Processos e de 

Resultados 
 

40 min 

(1) Exercício 
“Que indicadores minha escola pode 

usar?” 
1. Manter coordenador, relator e 
controlador de tempo, por grupo; 
2. Analisar quadro de indicadores e 
discutir viabilidade de aplicação (15 min); 
3. Anotar no flipchart (5 min); 
4. Compartilhar em plenária (20 min) 

Trabalho em grupos 
Flipchart e canetas 
 
1. Quadro de indicadores 
CAES 

Exposição sobre 
indicadores de 
Processos e de 

Resultados 

15 min 

Exposição com slides: 
Indicadores quali-quantitativos e 
evidências de mudanças em escolas da 
área da saúde 

Datashow 
PPt 

Avaliação e 
encerramento 15 min 

Avaliação do Workshop – pontos fortes e 
fracos – o que levo para minha escola 

Relatório para envio 
posterior às escolas 
participantes 
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