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RESUMO 
  

A metodologia de avaliação interativa apresentada se alinha a propostas mais inovadoras de ensino, 
baseadas em aprendizagem através de condutas ativas, a qual diversifica do método tradicional de avaliação, 
cujo professor é o centro do saber e espera-se dos alunos que o conhecimento seja apenas recebido, 
memorizado e reproduzido (SOUZA, 2015). O método tradicional de avaliação consiste na aplicação de provas 
somáticas após finalizada a exposição do conteúdo ou do tempo de convivência do aluno em determinada 
atividade médica. São aplicadas no regime tradicional, a partir de questões de múltipla escolha ou dissertativas 
a partir do conteúdo exposto. Este novo método de avaliação, O QUIZ IN TIME - MEDICINA (teste de tempo) é 
uma avaliação em tempo real de conhecimentos em medicina através de provas aplicadas, utilizando-se 
exposição de multimídia e leitura dinâmica, contendo questões com alternativas sobre temas pré-
estabelecidos, obtidas na literatura adotada. Funciona como uma ferramenta auxiliar de avaliação para 
composição do conceito do aluno. Auxilia no preparo e capacitação profissional do futuro médico na sua prática 
profissional vindoura, alicerçada em medicina baseada em evidências, mimetizando-se  o mais próximo da sua 
realidade do futuro ambiente de exercício profissional, quais sejam, hospitais, clínicas, ambulatórios, 
consultórios, pronto-socorros, etc. (GONTIJO, 2015). Desse modo, a comparação entre turmas avaliadas 
através dos dois métodos, a tradicional e a interativa, tem como objetivo estudar o desempenho e o 
aproveitamento dos alunos submetidos aos dois sistemas de avaliação de aprendizado.  
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1  INTRODUÇÃO  
 

Em meio às transformações da sociedade moderna, os processos de ensino e 
aprendizagem tem sido cada vez mais exigidos em desempenho. Com destaque à área da 
saúde, na qual é impossível desvincular-se o conhecimento teórico-prático, vale ressaltar o 
importante papel do pesquisador e o senso crítico dos alunos participantes de metodologias 
ativas de ensino (MITRE, 2008). 

Salienta-se a importância de metodologias que abranjam também a autonomia para 
busca de novos conhecimentos, a flexibilidade para o trabalho em equipe, o criticismo em 
relação ao seu conhecimento e aos dos colegas (GONTIJO, 2015). Nesse sentido, as 
metodologias ativas se sobressaem: ao enfrentar problematização com situações dinâmicas 
em grupo, o aluno exercita seu espírito crítico-reflexivo para buscar conhecimentos 
relevantes, ao mesmo tempo em que precisa demonstrar responsabilidade, ética e 
sensibilidade com seus colegas (BERBEL, 2011). 

Ademais, seria interessante se as práticas de avaliação fossem também alinhadas 
com tal metodologia de ensino, uma vez que servem para acompanhar o desenvolvimento 
dos discentes e reconhecer suas dificuldades, com a possibilidade de saná-las 
imediatamente (MITRE, 2008). Em outras palavras, procura-se uma avaliação formativa, na 
qual o docente acompanha continuamente o aprendizado dos alunos e fornece feedback 
imediato sobre seus desempenhos. Os alunos, então, podem se auto-avaliar e procurar por 
estratégias para melhorar seu desempenho (GONTIJO, 2015). 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

Tal habilidade de autoavaliação construtiva é pouco trabalhada diretamente em 
modelos tradicionais, porém essa prática capacita o aluno a ser também agente atuante em 
seu desenvolvimento profissional, e deveria ser uma questão central trabalhada na 
educação médica (DOMINGUES, 2007). 

Em virtude de tais fatos, o projeto apresentado tem a proposta de atividade formulada 
com vista à melhoria do processo ensino-aprendizado, atendendo às exigências da 
atualidade.  Além disso, procura-se propiciar uma reflexão crítica sobre os métodos de 
ensino atuais, indicando meios para sua reformulação e desenvolvimento, promovendo 
aprimoramento do conhecimento científico e conduzindo o aluno, o docente e a instituição a 
um processo de análise e avaliação crítica. 

Sendo um novo modelo de avaliação do ensino, propicia um estudo dinâmico e 
atualizado aos alunos, incentiva o trabalho em equipe dos alunos e dos docentes, facilitando 
também sua integração. Não só promove uma vivência da prática médica baseada em 
evidências científicas, mas também cria um ambiente mais próximo da realidade na 
formação do aluno para sua futura prática profissional. 

 

2  MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Para a análise comparativa, foram utilizadas notas computadas por meio dos dois 
sistemas de avaliação, tanto do método tradicional, o qual corresponde à aplicação de 
provas individuais, contendo 10 questões objetivas ou dissertativas, quanto notas obtidas 
com o teste “O QUIZ IN TIME - MEDICINA” (teste de tempo), este com 17 questões em 
média. Assim, foram obtidas médias do desempenho dos grupos de alunos do ambulatório 
de clínica cirúrgica ao longo de 4 anos. Nos dois primeiros anos, 2016/2017, foram 
contabilizadas as médias relativas a 8 avaliações tradicionais aplicadas a 8 grupos, que 
somados totalizaram 60 alunos avaliados no 6º ano da graduação. Ainda em 2016/2017 
foram obtidas também 8 médias de 8 grupos de alunos, que somados correspondem a 66 
alunos do 5º ano, também avaliados pelo método tradicional. Já a partir do teste “Quiz in 
time”, realizado ao longo dos anos de 2018 e 2019, foram obtidas 8 médias correspondentes 
a 8 grupos do internato do 5º ano, totalizando 61 alunos participantes, e 8 médias dos 
grupos do 6º ano do mesmo curso, totalizando 74 alunos. Assim, através de dados obtidos 
da elaboração de quatro tabelas correspondentes às médias das turmas de 5º e 6º ano nos 
dois métodos avaliativos, foi feita a comparação das proporções utilizando-se o teste Qui-
quadrado, no qual estabeleceu-se p ≤ 0,05 para valores significantes, a fim de verificar se 
uma amostra se desviou ou não da frequência esperada (MAGALHÃES, 2002).  

 

Tabela 1: Avaliações por metodologia ativa (“Quiz in time”) aplicadas para alunos do 6 º ano da 
graduação em medicina da UEM nos anos 2018/2019 

 

Tabela 2: Avaliações por metodologia ativa (“Quiz in time”) aplicadas para alunos do 5 º ano da 
graduação em medicina da UEM nos anos 2018/2019 
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Tabela 3 :Avaliações por metodologia tradicional aplicadas para alunos do 6 º ano da graduação em 
medicina da UEM nos anos 2016/2017 
 

 
 

Tabela 4 :Avaliações por metodologia tradicional aplicadas para alunos do 5 º ano da graduação em 
medicina da UEM nos anos 2016/2017 
 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Foi feita a comparação dos grupos dois a dois. Ao comparar o 6º ano com o quinto, 
tanto no método tradicional, quanto no método “Quiz in time”, o sexto ano demonstrou 
desempenho superior ao quinto ano. Visto que se tratando de um processo de 
armazenamento de conhecimento ao longo dos 6 anos do ensino médico, espera-se que 
o conhecimento dos alunos do sexto ano seja proporcionalmente superior aos alunos do 
quinto ano (⅚ = 16,6%).  Comparando-se o desempenho do 6º ano nos dois métodos, 
não houve diferença estatística entre esses dois grupos. No entanto, quando se compara 
o 6º ano no método interativo com o 5º ano no método tradicional, observa-se que não 
houve diferencia com significância estatística, mostrando equivalência entre o 
desempenho dos mesmos, o que contraria o resultado esperado. Portanto, isso 
demonstra que possa haver algum viés no método tradicional, como avaliações não 
otimizadas no padrão conforme o esperado. 
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Ainda, em meio a discussão na aplicação durante o evento, observou-se intenso 
debate e argumentação entre os membros daquele grupo, enfatizando-se a necessidade 
de conhecimento real, desprezando-se a possibilidade de que o aluno dê uma resposta 
não embasada em conhecimento, visto que seus pares questionaram a escolha feita. 
Quando um dos elementos do grupo teve argumentos sólidos, defendendo seu 
conhecimento, pode convencer o restante da equipe a acompanhar a sua opção de 
resposta. Assim, estimula-se e habilita-se o aluno para obtenção de maiores argumentos, 
questionamentos e de raciocínio clínico, fundamental para a formação médica 
profissional. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Partindo do pressuposto de que as avaliações aplicadas nos dois métodos foram 
equivalentes, esperava-se que os alunos do 6º ano, obtivessem desempenho superior ao 
alunos do 5º ano. No entanto, observou-se um desempenho do 5º ano no método 
tradicional sem diferença estatística ao do 6º ano do método interativo e superior ao 5º 
ano também do método interativo. Diante disso, concluiu-se que o método antigo 
apresentou algum viés. Já o método novo se mostrou mais fidedigno e reproduziu com 
mais realidade a quantificação do conhecimento transmitido. 
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