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APRESENTAÇÃO 
 

Este Manual tem como propósito servir de orientação aos coordenadores de 

cursos na elaboração de pesquisa avaliativa a partir da percepção dos 

discentes, referente sua formação, tendo como categorias de parâmetros as 

DCNs. Neste sentido, o Manual preocupou-se em tornar acessível os critérios 

gerais das DCNs sobre a atenção em saúde. 

Para fins de clareza, o Manual foi dividido em cinco partes. A primeira versa 

sobre as categorias das diretrizes, a segunda apresenta um questionário 

facilitador para obter a percepção dos discentes, a terceira apresenta 

sugestões de método e plataforma de elaboração do questionário, a quarta 

discorre sobre método de avaliação dos resultados do questionário, e por fim 

a quinta parte trás propostas de intervenção no processo de ensino e 

aprendizado a partir das respostas dos discentes. 

Deste modo, espera-se contribuir para que todos os profissionais envolvidos 

com o curso, professores e coordenadores possam contar com um texto 

prático e útil para o desenvolvimento contínuo dos cursos. 
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1. CATEGORIAS DAS DIRETRIZES DE 

ANÁLISES 
 

Para facilitar a avaliação do questionário com objetivo de compreender a 

relação entre o currículo e as diretrizes e as diretrizes curriculares dos 

respectivos cursos sugerimos construir categorias que permitam avaliar 

crítica e objetivamente o discurso dos participantes envolvidos na pesquisa. 

A partir das análises das DCNs sobre integralidade do cuidado na atenção 

à saúde foram definidas categorias de análises divindades em quatro 

grandes grupos, são eles:  

1. Promoção da saúde, Integralidade do/no cuidado, conceito ampliado de 

saúde.   

2. Autonomia Profissional, Inserção Precoce no Mundo do Trabalho, 

Aprendizagem pelo trabalho, Valorização da Pratica sobre a Teoria, 

Excelência Técnica, Liderança. 

3. Pluralismo cultural, Equidade, Postura Ética e Crítica  

4. Comunicação, interdisciplinaridade, interprofissionalidade, trabalho em 

grupo, intersetorialidade.  
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2. QUESTIONÁRIO FACILITADOR PARA 

AVALIAÇÃO DA PESCEPÇÃO DO 

DISCENTE 
 

É importante que o questionário produzido motive os discentes a 

responder, sendo ele direto para permitir ao aluno explanar todas as suas 

opiniões sem temor a ser julgado. Para isso é importante a não 

identificação do aluno, como também o seu sigilo. Vale ressaltar que este 

questionário pretende ser uma aproximação à percepção dos discentes 

sobre sua formação e sobre suas práticas futuras como profissionais em 

saúde.  

Sugestão de perguntas: 

Primeira pergunta: Qual é o trabalho do profissional (definir o grupo 

estudado) na prática cotidiana referente à atenção a saúde? 

Essa pergunta permitirá ao discente refletir sobre sua prática na atuação 

em saúde como futuro profissional. No tópico anterior foram definidas 

categorias a partir das DCNs para facilitar ao avaliador identificar atitudes 

e habilidades que permitirá um melhor feedback facilitando assim a reflexão 

na formação do futuro profissional.  

Segunda pergunta: Descreva os pontos mais importantes para você que 

existiram na sua graduação referente à atenção a saúde? 

Essa pergunta nos permitirá compreender a percepção do discente sobre 

o processo de ensino aprendizagem didática/pedagógica, bem como a sua 

visão sobre a estrutura curricular vigente. Identificar também os pontos 

facilitadores que devem ser ressaltados, revistos ou reafirmados pela 

coordenação na avaliação do curso. 

Terceira pergunta: O que faltou na sua formação em relação à atenção a 

saúde? 

As respostas nos permitiram compreender e perceber, na visão dos alunos, 

carências do curso sobre atenção a saúde como também redefinições de 

rumos e intervenções que permitam requalificar a formação dos discentes. 
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Exemplo: elaboração de oficinas, cursos, rodas de conversas, workshop, 

entre outros, para os docentes. Além de propor ações de educação 

continuada (extensão e pós-graduação) para os egressos. 

Quarta pergunta: Como você percebe a relação entre ensino e serviço? 

(aprendizagem através do trabalho) 

A partir das respostas teremos a percepção do discente sobre os diferentes 

campos de prática, suas potencialidades e suas limitações na formação. 

Além da compreensão da inter-relação entre a instituição acadêmica e as 

unidades assistenciais. Deste modo facilitando a criação de intervenções 

na relação entre ensino e serviço. 

Quinta pergunta: O que mudaria na sua formação? De sua 

opinião/sugestão. 

Com base nas respostas obtidas os avaliadores (coordenadores, 

professores ou núcleo docente estruturante) terão embasamento para a 

construção de ações de intervenção na estrutura curricular para melhoria 

nas práticas de ensino aprendizagem. 

Observação: Essas perguntas não podem ser usadas isoladamente na 

avaliação de uma política de ensino/aprendizagem, e sim como parte 

integrante de um conjunto de avaliações que se complementam entre si. 

Lembramos que a avaliação deverá ser permanente a partir de vários 

instrumentos, documentos existentes, diretrizes e opinião de todos os 

participantes do processo de ensino/aprendizagem. 
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3. MÉTODO E PLATAFORMA PARA 

ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
 

Para a aplicação do questionário existem diversas plataformas online e 

gratuitas que podem ser usadas. Neste Manual é sugerido e explicando o 

passo a passo para o uso da plataforma de questionário do Google.  

Para a elaboração é necessário criação de uma conta no Google, o qual é 

gratuita. Ao finalizar o questionário, será gerado um link (online), onde 

qualquer discente, com acesso à internet, poderá responder. As respostas 

são direcionadas para uma planilha em formato .xls (Excel) podendo ser 

baixado ou obtido pela conta do Google criada no primeiro momento. Esta 

também ficará salva no Drive da conta do Google criada. 

O questionário criado, poderá ser compartilhado com os discentes pelo 

portal da Universidade, ou como item inicial para nova matrícula do último 

ano. 

 

3.1 Criação da Conta Google 

a) Acessar link: www.google.com.br 

b) Selecionar “Fazer Login”, lateral direita da página. 

c) Selecionar “Criar conta”. 

d) Preencher informações solicitadas, bem como usuário de acesso 

e senha.  

e) Selecionar “Próxima”. 

f) Ler os Termos e Privacidades do Google e selecionar “concordo” 

após a leitura. 

 

3.2 Abrir Drive Google 

a) Após ser feito o login na conta do Google criada, clicar em “Google 

Apps”, são nove quadrados pequenos na lateral direita da página 

do Google. Conforme figura 01, abaixo. 
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                   Figura 1 - Tela de entrada do Google 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

b) Aparecerá alguns aplicativos do Google, conforme figura 01 

acima, portanto selecionar “Mais”. 

c) Aparecerão outros aplicativos, então selecionar “Outros produtos 

do Google”. 

d) Abrirá nova página com todos os produtos e recursos do Google. 

Selecionar aplicativo “Formulários Google”. Conforme figura 2. 

 Figura 2 - Ícone do Formulário Google 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

e) Após seleção, abrirá página para criar formulário. 

 

3.3 Criar Perguntas 

a) Após entrar na página para criar formulários do Google, selecionar 

novo formulário “Em branco” ou com o modelo que achar 

adequado. 

Passo 

(a) 

Passo 

(b) 
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b) Abrirá página para edição do formulário. Criar o título e editar o 

título do novo formulário. 

c) Para criar cada pergunta, apertar o “+” na lateral direita do 

formulário. 

d) Selecionar “Obrigatória” para perguntas que devem ser 

respondidas. 

e) Para editar o tipo de resposta para cada pergunta selecionar 

“parágrafo” (parágrafo, múltipla escolha, caixas de seleção, lista 

suspensa entre outras). 

f) Na caixa, conforme figura 3, escrever pergunta. 

Figura 3 - Exemplo de formulário criado 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

3.4 Compartilhar Link do Questionário 

a) Para gerar link do questionário, ao elaborar todas as perguntas, 

clicar em “Respostas” e depois “criar planilha”. 

 

 

 

Passo (c) 

Passo (b) 

Passo (d) 

Passo (e) 

Passo (f) 
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Figura 4 - Página de Respostas do Questionário 

 

                                                                               Fonte: Autor, 2019. 

 

b) Após selecionar “criar planilhas”, aparecerá figura 5 abaixo. 

Selecionar “criar uma nova planilha” e selecionar “criar”. 

Portanto será criada uma planilha para as respostas serem 

salvas. 

Figura 5 - Tela selecionar destino da Resposta 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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c) Selecionar “enviar”. 

d) Abrirá um caixa, solicitando a forma de compartilhamento do 

formulário (e-mail ou link). 

e) Selecionar link, e copiar o link do formulário.  

f) Compartilha link copiado com os discentes, para que possam 

responder. 

 

Figura 6 - Tela de envio do formulário 

 

Fonte: Autor, 2019. 

3.5 Acessar e Baixar Resultados 

a) Acessar ao Formulário desenvolvido, selecionar ítem 

“respostas”. 

b) Para ver as respostas em planilha, selecionar ícone verde do 

Excel.  

c) Após selecionar, a figura 8 abrirá, para poder acessar as 

respostas em formato de planilha. 

 

 

 

 

 

Passo (c) 

Passo (d) 

Passo (e) 
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Figura 7 - Página de respostas 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Figura 8 - Resultado do questionário em formato de planilha 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Passo (a) 

Passo (b) 
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4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO 

QUESTIONÁRIO 
 

Para avaliar a percepção dos alunos sobre a sua formação referente a 

atenção em saúde, é necessário relacionar as respostas do questionário 

com as categorias descritas no primeiro tópico. Essas análises de cunho 

qualitativo nos permitirão perceber até que ponto os alunos se aproximarão 

dos conhecimentos, atitudes e habilidades propostos pelas DCNs. As 

respostas devem ser agrupadas e vinculas a cada uma das categorias 

sugeridas facilitando a compreensão e análise crítica da mesma. 
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5. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO NOS 

CURSOS A PARTIR DA AVALIAÇÃO 

DO QUESTIONÁRIO 
 

Esta avaliação permitirá planejar e implementar ações concretas e 

objetivas para potencializar o processo ensino/aprendizagem proposto pela 

política pedagógica institucional e objetivado no currículo. A partir de temas 

que podem ser trabalhados em oficinas, rodas de conversas, workshop, 

construção de produtos educacionais buscando alcançar excelência no 

processo de ensino/aprendizagem da instituição. Promovendo 

profissionais empoderados, críticos e éticos do seu papel na sociedade e 

na busca de autonomia da população correspondendo às propostas das 

Diretrizes Curriculares Nacionais.  


