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Resumo 

 

Objetivo: Analisar e identificar o modelo de ensino do Departamento de Oftalmologia 

e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 

Paulo, buscando apresentar uma proposta de melhoria sob o crivo da gestão por 

competências. Métodos: Foram analisados os documentos das Unidades 

Curriculares e dos programas relacionados ao Departamento. Revisão bibliográfica 

exploratória sobre os conceitos que permeiam o modelo de ensino foi realizada com 

o objetivo principal de desenvolver e esclarecer conceitos e ideias no aspecto 

organizacional. Resultados: As Unidades Curriculares e programas são orientados 

por competências. O ambiente laboral enaltece o ensino-aprendizagem utilizando a 

teoria e a prática como premissas norteadoras para a formação profissional e a 

prestação de serviços com padrão de excelência. Conclusões: A metodologia 

pedagógica empregada pelo Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais traz o 

desafio de participar ativamente na construção do perfil profissional. Os atores 

envolvidos – discentes, docentes e instituição – desempenham papéis que se 

complementam de maneira solidária e ética. O novo olhar para a gestão por 

competências apresenta-se como uma alternativa consistente e estratégica para a 

formação nos âmbitos do ensino, extensão e pesquisa.  

 

Palavras-chave: Gestão por competências. Conhecimento. Educação baseada em 

competências. Gestão/Oftalmologia 
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Abstract 
 

Objective: To analyze and identify the teaching model of the Department of 

Ophthalmology and Visual Sciences at the Paulista School of Medicine, Federal 

University of São Paulo, seeking to present a proposal to improve under the scrutiny 

of competency management. Methods: We analyzed the documents of courses and 

programs related to the Department. Exploratory literature review on the concepts that 

permeate the teaching model was conducted with the main objective to develop and 

clarify concepts and ideas in the organizational aspect. Results: The Curriculum Units 

and programs are oriented skills. The work environment extols the teaching-learning 

using the theory and practice as guiding premises for the training and the provision of 

services with standard of excellence. Conclusions: The used teaching methodology 

by the Department of Ophthalmology and Visual Sciences brings the challenge to 

actively participate in the construction of the professional profile. The actors involved - 

students, teachers and institutions - play roles that complement each other in solidarity 

and ethical manner. The new look for management skills is presented as a consistent 

and strategic alternative to training in teaching areas, extension and research. 

 

Keywords: Competence Management. Knowledge. Education based on skills. 

Management/Ophthalmology
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A educação baseada em competências, segundo Norman et al., 

 

[...] é uma estratégia sofisticada de planejamento curricular, que oferece uma 
série de vantagens. É uma abordagem intuitiva que envolve uma equipe 
interessada [...] incentiva uma abordagem centrada no aluno e, ao mesmo 
tempo apoia a tendência para aumentar responsabilidades e garantias de 
qualidade. Este modelo destaca as áreas do currículo que geralmente são 
negligenciadas, tais como ética e atitudes.(1)  
 

 
A formação adequada e com educação de qualidade têm sido uma 

preocupação constante dos coordenadores das Unidades Curriculares (UCs) e dos 

docentes dos cursos e programas atrelados ao Departamento de Oftalmologia e 

Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 

Paulo (EPM – Unifesp), que com responsabilidade e competência procuram sempre 

adaptar o conhecimento, a habilidade e atitude (CHA) dos profissionais e discentes às 

novas tendências da oftalmologia e às descobertas da ciência. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de graduação em várias 

carreiras, inclusive Medicina, preconizam que a formação dos estudantes deve ser 

baseada em competências. O ensino norteado por competências alude em 

desenvolver a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes no 

corpo discente, para que estes consigam atuar com princípios éticos na promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. 

O Departamento de Oftalmologia entende que a formação dos profissionais 

implica na triangulação do CHA, consolidada nas áreas do ensino, extensão e 

pesquisa que envolvem a sua missão departamental em relação aos serviços de 

saúde. 

O reconhecimento dos cursos de formação pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), respeito e valorização dos 

profissionais, as transformações da ciência e do desenvolvimento tecnológico são 

conquistas que o Departamento de Oftalmologia alcançou através do novo olhar para 

a gestão de seus profissionais e alunos, desde a sua origem.  

O modelo de ensino adotado pelo Departamento de Oftalmologia e Ciências 

Visuais da EPM – Unifesp, sito à Rua Botucatu, 821 – 2º andar - Vila Clementino, São 

Paulo, SP, é o tema do presente estudo. 

 



INTRODUÇÃO  3 
 

 
 

O objetivo direto deste estudo é organizar informações relativas à gestão por 

competências utilizando o ambiente acadêmico do Departamento de Oftalmologia, 

cujo modelo gerencial de ensino é caracterizado principalmente pelo elevado grau de 

competência de gestão nas esferas básicas do ensino, extensão e pesquisa voltada 

ao incremento da excelência institucional. Trata-se de um tema atual e, por este 

motivo específico, os resultados gerados poderão contribuir para o melhor 

conhecimento do assunto, podendo inclusive, propor novas e promissoras 

perspectivas para estudos complementares relacionados aos diferentes aspectos e 

abordagens da gestão por competências no campo da saúde.  

Trata-se de um estudo polifásico. A primeira fase é destinada ao modelo de 

gestão orientado por competências, apresentando seus conceitos e princípios. A 

segunda é constituída pela apresentação do Departamento de Oftalmologia e 

Ciências Visuais e caracterização estrutural do modelo organizacional de ensino 

vigente. A terceira aborda os desafios a serem superados e potenciais aplicabilidades 

dentro das três esferas básicas (ensino, extensão e pesquisa) no âmbito 

departamental, para melhoria do serviço acadêmico oferecido à comunidade. A quarta 

fase demonstra o plano de ação para sanar a carência evidenciada no ambiente 

laboral e prospectar novas abordagens. 

 

 Tema 

 

Os profissionais e alunos tem a necessidade de buscar alternativas e 

complementar sua formação. Com inteligência e competência eles se capacitam para 

atuar nos diversos segmentos da oftalmologia. A partir desta busca foi possível 

estabelecer parcerias e promover a qualidade da formação, a capacidade de trabalho 

em equipes multiprofissionais e interdisciplinares, o que culmina com a alta 

importância do trabalho desempenhado em prol da comunidade. 

O Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais (EPM – Unifesp) é uma 

árvore frutífera que possibilita a colheita de bons frutos. Seu tronco e seus galhos são 

formados por profissionais com uma trajetória invejável e que dão sustentação para 

os novos galhos que estão sendo gerados nesta frondosa árvore. 
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A gestão do conhecimento, habilidade e atitude (CHA) promovida pelo 

Departamento de Oftalmologia fazem parte dos princípios adotados pela gestão por 

competências. 

O modelo conhecido pela sigla CHA denota em poucas palavras: 1) 

Conhecimento: conhecimento técnico, escolaridade, cursos, especializações, etc.; 2) 

Habilidade: experiência, capacidades do indivíduo; e, 3) Atitude: ter atitudes 

compatíveis para atingir eficácia em relação aos conhecimentos e habilidades 

adquiridas.  

 

 Objetivo geral 

 

O objetivo geral é analisar o modelo gerencial de ensino adotado pelo 

Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais (Unifesp - EPM), buscando a 

apresentação de uma proposta de melhoria que consiga promover resultados 

positivos nos processos e aumentar a eficácia na execução dos serviços prestados 

ao cidadão.  

 

 Objetivos específicos 

 

Com a finalidade de alcançar o objetivo geral proposto, foi desenvolvido o 

presente trabalho junto ao Departamento de Oftalmologia, visando:  

1. Identificação das competências apresentadas nas Unidades Curriculares 

dos cursos e programas relacionados ao Departamento de Oftalmologia e 

Ciências Visuais (EPM – Unifesp);  

2. Caracterização das diferentes competências nas esferas básicas do 

ensino, extensão e pesquisa; 

3. Apresentação do conceito do modelo de gestão por competências através 

da revisão de literatura; 

4. Apresentação das lacunas observadas que precisam ser trabalhadas, de 

acordo com as premissas; e, 

5. Apresentação das adequações necessárias para o modelo de gestão aqui 

tratado no cenário laboral de pesquisa. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
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Neste capítulo do trabalho será apresentada a pesquisa bibliográfica 

relacionada com o conceito de competência, segundo diferentes autores. São 

expostas, também, as considerações de competências individuais e organizacionais.  

 

2.1 O conceito de competência na literatura 

 

O termo competência ficou associado, no fim da Idade Média, à linguagem 

jurídica. A expressão era atribuída a alguém ou a uma instituição com o intento de 

apreciar e avaliar certas questões. O conceito, por influência, acabou também sendo 

aplicado para indicar o reconhecimento social mediante a aptidão e desenvoltura de 

um indivíduo pronunciar-se a respeito de um tema. E, posteriormente, com o advento 

da Administração Científica, foi empregado para qualificar o indivíduo e sua 

capacidade de efetivar determinado trabalho.(2) 

As organizações apresentam interesse em contar com profissionais 

capacitados e que consigam desempenhar suas funções de modo eficiente. O método 

de desenvolvimento de pessoal considerava o conhecimento e as habilidades 

profissionais, porém, com a pressão social e o acréscimo da complexidade das 

relações trabalhistas, acresceram as características sociais e as atitudes na 

construção do perfil. 

A significação de competência, segundo Zarifian, não podia ajuizar o trabalho 

como um conjugado de afazeres ou atividades pré-definidas e estáticas. Foi 

conceituada como uma maneira de avocar responsabilidades frente a circunstâncias 

de trabalho complexas. Assim, o profissional tinha a oportunidade de atuar em 

situações inéditas e singulares.(3) 

A expressão competência tem sido muito empregada pela gestão e sua 

frequente utilização culminou em conotações distintas. Em conjuntura mais moderna 

a abordagem aprecia os aspectos relacionados ao trabalho e a competência atrelada 

ao desempenho. Autores como Ropé e Tanguy recomendam que a competência e a 

ação devem ser percebidas e compreendidas de forma indissociável. Já outros 

deliberam como sendo a capacidade de um indivíduo suscitar resultados inclusos na 

proposta organizacional.(4-6)  
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O conceito de Santos é o que costuma ser mais usual nos ambientes 

acadêmicos e gerenciais. O autor diz que competências representam combinações 

sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas pelo desempenho 

profissional. Tais seriam cometidas com influência da conjuntura na qual está 

implantada e da estratégia seguida pela organização, servindo de base para as 

condutas indivíduo-organização.(7-8) 

Brandão e Guimarães observam que as competências têm o poder de 

acrescentar valores, econômico e social, na relação indivíduo-organização, uma vez 

que cooperam expressivamente com os desígnios traçados pela organização e 

proporcionam o reconhecimento social da capacidade individual.(4) 

Zarifian refere-se à competência como sendo a capacidade do profissional em 

assumir iniciativas, realizar além das atividades preestabelecidas, ter habilidade para 

compreender e dominar situações novas no trabalho, com responsabilidade e obter o 

reconhecimento disto, podendo ser alcançado por intermédio do sistema 

educacional.(3) 

 

2.2 Competências individuais 

 

As competências individuais são aquelas que se referem à capacidade do 

indivíduo para o desenvolvimento de suas ações. Elas estão atreladas aos 

conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) que cada pessoa detém e que irá auxiliar 

na efetivação de seus papéis. 

Segundo Vilas Boas e Andrade, temos que:  

 Conhecimentos: são as informações adequadas para os desenvolvimentos 

das tarefas. São obtidos mediante experiência profissional, educação 

formal ou treinamento;  

 Habilidades: diz respeito à utilização das ferramentas e equipamentos de 

trabalho. Podem ser alcançadas em cursos técnicos, leituras e estudos 

diversos, sendo ratificadas por meio de provas, certificados, etc.; e,  

 Atitudes: é o modo de agir perante as circunstâncias, o comportamento em 

relação ao trabalho, às situações e às pessoas.(9) 
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As competências individuais podem ser classificadas em três categorias, 

segundo indicação dos autores Fleury e Fleury11(citado em 10):    

1) De negócio: relacionadas à compreensão do negócio, como na orientação 

para o cliente;  

2) Técnicos-Profissionais: são as competências específicas para certa 

operação ou atividade; e,  

3) Sociais: necessárias para interagir com as pessoas. A comunicação é um 

exemplo deste tipo de competência. 

O arranjo da competência de caráter individual abrange o desenvolvimento 

intelectual, as experiências vivenciadas e/ou observadas, as crenças e valores que 

servem de embasamento para o juízo do que é certo ou não, e do convívio em 

sociedade.  

Durand estabeleceu o conceito de competências (Figura 1) atrelando não só as 

questões técnicas, mas, também, a cognição e as atitudes relacionadas ao trabalho. 

As três dimensões ficaram conhecidas como: knowledge, know-how and attitudes 

(conhecimento, habilidade e atitude, respectivamente).12(citado em 4) 

 
Fonte: Durand (2000) apud Brandão e Guimarães (2001, p. 10).  
Figura 1. As três dimensões da competência. 
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2.3 Competências organizacionais 

 

No cenário organizacional, as competências são observadas e conceituadas 

como sendo a capacidade da organização de se tornar eficaz, o que proporciona a 

realização dos objetivos estratégicos traçados. As competências definidas cumprem 

o papel de auxiliar na criação da identidade percebida pelo usuário dos serviços 

prestados, atribuindo o elemento fundamental para a sua sobrevivência: a 

credibilidade. 

Ruas alega que: “Na instância corporativa, e sob forma de competência 

coletiva, a competência organizacional é associada aos elementos da estratégia 

competitiva da organização: visão, missão e intenção estratégica”.(13) 

As pessoas e a organização são ponderadas de maneira associada, pois as 

trocas de competências são simultâneas e o direcionamento apropriado destas, 

proporciona o diferencial competidor.  

Na concepção de Fernandes e Comini a definição da competência 

organizacional é vista como, 

 

[...] conjunto de recursos coordenados que geram valor à organização, são 
difíceis de imitar, podem ser transferidos a outras áreas, produtos ou serviços 
da organização, e impactam o desempenho organizacional em um fator 
chave a seu sucesso.(11) 

 

As competências organizacionais lidam com alterações em seu alicerce, de 

acordo com o local e a cultura que compõem o cenário onde a organização está 

instituída.  

Ruas assinala as competências desta categoria como:14(citado em 11) 

1. Competências sobre processos de trabalho; 

2. Competências técnicas, informações mais peculiares, direcionadas à 

concretização de cada atividade; 

3. Competências sobre a organização, conhecer todo o processo de 

organização dos fluxos de trabalho; e, 

4. Competências sociais, relacionamento com as pessoas, o saber ser, 

constando de autonomia, responsabilização e comunicação. 
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2.4 Competências funcionais 

 

Esta categoria pode ser definida como um conjunto de conhecimentos e 

habilidades em que aceita o desenvolvimento das funções pelos funcionários, estando 

asseadas com as organizacionais, abrangendo seus desígnios estratégicos, segundo 

Rocha-Pinto et al.15(citado em 16) 

Ruas, tendo seus estudos como base, assinala que a condição de 

competências funcionais serem constituídas como suporte para o desenvolvimento 

das competências organizacionais.(16) 

O que determina a competência funcional necessária do indivíduo é o tipo de 

atividade que ele exerce e não necessariamente grupo salarial ao qual pertence. Por 

exemplo, as competências de um médico são diferentes das de um enfermeiro, mas, 

estes dois cargos fazem parte do mesmo nível de escolaridade e estão no mesmo 

grupo salarial do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos em 

Educação (PCCTAE), no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao 

Ministério da Educação (MEC).1 

“Um saber agir responsável e reconhecido, que implica em mobilizar, integrar, 

transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à 

organização, e valor social ao indivíduo”, é a proposta conceitual dos autores Fleury 

& Fleury. Tais saberes são apresentados no Quadro 1.10(citado em 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É um 
conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos 
servidores.(17) 
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Quadro 1. Competências do profissional  

Competência Significados 

Saber agir 
 Saber o que e por que faz; 

 Saber julgar, escolher, decidir. 

Saber mobilizar 
 Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais, 

criando sinergia entre eles. 

Saber comunicar 
 Compreender, processar, transmitir informações e 

conhecimentos, assegurando o entendimento da mensagem 
pelos outros. 

Saber aprender 

 Trabalhar o conhecimento e a experiência; 

 Rever modelos mentais; 

 Saber desenvolver-se e propiciar o desenvolvimento dos 
outros. 

Saber comprometer-se 
 Saber engajar-se e comprometer-se com os objetivos da 

organização. 

Saber assumir responsabilidades 
 Ser responsável, assumindo os riscos e as consequências 

de suas ações, e ser, por isso, reconhecido. 

Ter visão estratégica 
 Conhecer e entender o negócio da organização, seu 

ambiente, identificando oportunidades, alternativas. 

 
Fonte: Fleury e Fleury (2001, p.188) 

 

2.5 Conhecimento, Habilidade e Atitude (CHA) 

 

O conhecimento, segundo Durand, equivale às informações adquiridas pelo 

indivíduo ao longo de sua vida. Estas possibilitam que ele entenda o mundo. Outros 

autores definem o conhecimento como sendo dados com significado e relevância para 

quem os percebem ou a representação intimamente relacionada com as lembranças 

armazenadas na memória do indivíduo.12(citado em 4, 18-19) 

O conceito da habilidade tem relação com a capacidade do saber como 

desempenhar algo, utilizando o conhecimento em uma ação. Gagné et al. classificam 

as habilidades como intelectuais (relacionadas aos processos mentais) e motoras ou 

manipulativas (coordenação neuromuscular para sua realização).12(citado em 4, 19) 

A concepção da atitude é abordada através das propriedades sociais e afetivas 

arroladas ao trabalho, segundo Durand. É a predisposição do querer fazer que as 

pessoas têm e que são demonstradas através do interesse por um evento em relação 

a outros.12(citado em 4, 19)



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MÉTODOS 

 



MÉTODOS  13 
 

 

 
 

Neste capitulo descreve-se, em etapas, os procedimentos metodológicos 

utilizados na condução do estudo.  

Com base nos objetivos deste estudo, que incide em organizar informações 

relativas ao ensino orientado por competências utilizando o ambiente acadêmico do 

Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina da 

Universidade Federal de São Paulo (EPM – Unifesp), a pesquisa se classifica quanto 

aos fins em:  

 Exploratória: a pesquisa é realizada envolvendo uma área na qual existe 

pouco conhecimento e informação, uma vez que não há estudo sobre as 

competências atreladas ao ensino, extensão e pesquisa promovidos pelas 

Unidades Curriculares e programas do Departamento de Oftalmologia e 

Ciências Visuais (EPM – Unifesp); 

 Descritiva: expõe as características almejadas e trabalhadas no corpo 

discente dos cursos e programas vinculados ao departamento estudado; e, 

 Aplicada: a pesquisa se propõe a identificar lacunas a serem sanadas e 

apresentar subsídios que possam ser empregados para que o serviço 

prestado continue sendo eficaz e de alto padrão de qualidade. 

Em relação aos meios, temos: 

 Bibliográfica, segundo Marconi e Lakatos, este tipo de metodologia 

consiste no levantamento de bibliografia já publicada, no formato de livros, 

revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Tem como proposta 

propiciar que o pesquisador tenha contato direto com todo material 

relacionado com a temática do estudo, auxiliando na análise das pesquisas 

idealizadas pelos cientistas ou na manipulação das informações.(20)  

 Documental: utiliza os documentos do ambiente laboral pesquisado, com 

o objetivo de delinear as competências nas três esferas e as atividades de 

manutenção 

Para Selltiz et al., a pesquisa exploratória permite descobrir novas ideias e 

intuições, possibilita o aumento do conhecimento do pesquisador em relação aos 

fatos. Com base nesta categoria, a pesquisa precisa ser flexível para permitir a análise 

dos múltiplos aspectos arrolados com o tema.(21) 
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Seguindo a linha de pensamento, Gil pondera que esse tipo de pesquisa 

oferece menor rigidez, pois são delineadas com o desígnio de proporcionar visão 

geral, de tipo aproximativo, acerca de um certo fato.(22) 

Em se tratando da análise de dados foi utilizada a análise interpretativa dos 

documentos publicados, objetivando a captação das linhas de pensamento dos 

autores, a comparação, avaliação e seleção das principais ideias.  

O estudo teve início com a identificação das fontes para a pesquisa 

bibliográfica, em artigos acadêmicos relativos ao tema: gestão por competência nas 

esferas básicas do ensino, extensão e pesquisa.  

Foram estudados artigos e bibliografias, considerando as ideias principais 

sobre gestão por competências e seus conceitos, e os arranjos nas três esferas 

(ensino, extensão e pesquisa). A partir destes dados fora compilado o referencial 

teórico deste trabalho. 

A pesquisa foi realizada no Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais 

(EPM – Unifesp), iniciada em agosto de 2015 e concluída em março de 2016. A seguir 

é apresentado o resultado obtido, uma forma de compartilhar o conhecimento 

adquirido durante a revisão bibliográfica exploratória, que segundo Zikmund, é uma 

maneira de gerar mais informações para a realização de futuras pesquisas.(23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 RESULTADOS 
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A história da Escola Paulista de Medicina (EPM) pode ser dividida em quatro 

etapas: implantação – 1933 a 1950; consolidação – 1951 a 1971; institucionalização 

da pesquisa – 1971 a 1993; e, transformação em Universidade e a expansão – 1994 

a 2006.(24) 

 

Implantação: 

 Período conhecido como regime de cátedra; 

 Criação da Escola Paulista de Medicina e da Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina (SPDM), por trinta e um médicos e dois 

engenheiros; 

 Criação do Hospital São Paulo (HSP) - primeiro hospital-escola do país; e, 

 Criação do primeiro núcleo de pesquisa, o Laboratório de Farmacologia e 

Bioquímica (1947). 

 

Consolidação: 

 Período conhecido como regime departamental; 

 Criação do Departamento de Clínica Médica (primeiro departamento); 

 O Laboratório de Farmacologia e Bioquímica passou a integrar o 

Departamento de Clínica Médica; 

 Federalização da EPM por decreto presidencial e profissionalização do 

corpo docente (1956); 

 O Laboratório de Farmacologia e Bioquímica instalou-se no Edifício José 

Leal Prado, como é atualmente conhecido. 

 Instituídos o internato e o programa de residência médica (1957). A EPM 

foi a terceira escola a implantar este programa no Brasil; 

 Construção do Edifício Ciências Biomédicas (1963), atual Edifício Antônio 

Cechelli de Mattos Paiva, local destinado para abrigar novos laboratórios de 

pesquisa da EPM; 

 Programa de saúde indígena no Parque Nacional do Xingu (1965); 

 Convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e 

representação da Biblioteca Regional de Medicina – Bireme (1967) 

 Criação do curso de Ciências Biomédicas (1966), com o intuito de formar 

profissionais envolvidos com o ensino e a pesquisa básica;  
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 Programa Assistencial do Embu (1970), realizando atividades de 

assistência, ensino e pesquisa; 

 Ampliação da duração do internato para dois anos (1971); e,  

 O ensino ocorria em ambiente de pesquisa. 

 

Institucionalização da pesquisa: 

 Início de programas de pós-graduação reconhecidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes (1970) e com 

características multidisciplinares2; 

 Início do curso de Ciências Fisiológicas para os estudantes de Medicina 

(1970); 

 O curso de Ciências Fisiológicas é descontinuado após a implantação do 

Ciclo Básico Integrado pelo Governo Federal (1972); 

 Instalação do Instituto de Farmacologia e Biologia Molecular – Infar (1984), 

para abrigar as áreas de Biofísica, Bioquímica e Farmacologia; 

 Inclusão de novas áreas no currículo do curso médico: Psicofarmacologia 

(1979); Biologia Molecular (1985); Ciências Humanas (1986); e, Informática 

Médica (1988); e, 

 Iniciação Científica (1992) com o Programa Institucional de Iniciação 

Científica (Pibic) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 

 

Transformação em Universidade e a expansão: 

 Período conhecido como Currículo Nuclear; 

 Transformação em Universidade Federal de São Paulo - Unifesp (1994); 

 Criação do programa MD-PhD (1998), uma iniciativa inovadora que almeja 

a integração entre a pós-graduação e a graduação na área médica, uma 

forma de estimular a formação do pesquisador clínico; 

 O Currículo Nuclear foi implantado em 1997 e seu ciclo foi completado em 

2002; é avaliado o processo ensino/aprendizado (estudante), os recursos 

humanos (corpo docente) e materiais da instituição; 

                                            
2 Envolvendo várias disciplinas e departamentos em projetos integrados de pesquisa. 
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 Parceria com a Rede de Saúde do Estado e Município (1998/1999): os 

estudantes desenvolvem atividades práticas com supervisão de docentes 

da Unifesp, no Centro de Saúde de Vila Maria e Unidade Básica de Saúde 

de Sacomã/Ipiranga; 

 Criação do Fundo de Apoio ao Docente e ao Aluno – Fada (1999). O fundo 

financia projetos de pesquisa e participação em congressos no país e no 

exterior; 

 Criação da categoria de Professor Afiliado, modalidade pesquisa (2000); 

 Avaliação do ensino de Medicina através de quatro parâmetros:  

1. Desempenho do estudante durante o curso;  

2. Desempenho do graduado na prova de seleção à Residência Médica;  

3. Prova do Progresso; e,  

4. Prova de Avaliação de Habilidades e Atitudes (2006). 

 O processo de expansão é iniciado em 2006; e, 

 Criação da categoria de Professor Afiliado – modalidade ensino e avaliação 

(2006).  

 

4.1 Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais 

 

A origem do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola 

Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM – Unifesp), 

principiou em 1937, quando teve início os trabalhos assistenciais e de pesquisas. E 

desde então, é responsável pela formação de oftalmologistas renomados, em âmbito 

nacional e internacional. 

As atividades assistenciais e acadêmicas compõem o quadro organizacional 

da Escola Paulista de Medicina (EPM), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 

Hospital São Paulo (HSP) e Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 

(SPDM). Sem contar a atividade de assessoramento prestada junto ao Banco de 

Olhos do Hospital São Paulo3. 

O atendimento de rotina não é a única tarefa oferecida à comunidade, o 

Departamento também é responsável pela organização e desenvolvimento de 

                                            
3 Setor localizado na Rua Napoleão de Barros, 715. O Banco de Olhos capta e/ou processa, em média 
40 córneas por mês e trabalha em conjunto com o Setor de Doenças Externas e Córnea do 
Departamento de Oftalmologia da Unifesp, e realizou mais de 5 mil transplantes nos últimos 15 anos.(25)  



RESULTADOS  19 
 

 

 
 

campanhas de caráter comunitário, por meio de atuações preventivas e terapêuticas. 

A abordagem visa os segmentos sociais mais vulneráveis, tal como as doenças 

oculares e cegueira, e o público-alvo composto por crianças e idosos. Os programas 

desenvolvidos alcançaram sucesso em sua operação e vão desde o exame do recém-

nascidos prematuros até pacientes centenários. 

A parte acadêmica do Departamento é composta pelas seguintes áreas de 

atuação: 

 Ensino e Pesquisa: Cursos de extensão, especialização, aperfeiçoamento, 

mestrado e doutorado. O corpo discente é representado por profissionais de 

todo o Brasil e da América Latina, bem como Estados Unidos, África, Ásia e 

Europa. O público participante objetiva a excelência oferecida por este 

centro de referência internacional. Os programas possuem convênio de 

intercâmbio com instituições nacionais e internacionais com representações 

nos Estados Unidos, Canadá e Europa; e, 

 Ensino de Graduação em Medicina e Tecnologia Oftálmica: 

Proporcionando oportunidades e recursos econômicos e humanos para 

conservação dessas atividades de ensino no nível de excelência de alta 

qualidade intelectual e tecnológica. 

Os cursos de pós-graduação contam com o envolvimento multiprofissional de 

médicos, tecnólogos, psicólogos, biólogos, enfermeiros, veterinários, e outros 

profissionais de atividades da saúde ocular e visual. Esta composição tem propiciado 

a liderança no conhecimento dos processos da visão e da oftalmologia de forma 

abrangente e multidisciplinar, em todo o Brasil. 

O Departamento possui infraestrutura composta por laboratórios na área da 

Oftalmologia, Eletrofisiologia Visual, HIV/AIDS, Células-Tronco, Bioengenharia 

Óptica, Microbiologia, Citologia, Técnica Cirúrgica, Patologia e Teleconferência. 

 A parceria com as mais conceituadas instituições nacional e internacional 

promove o cenário ideal para que o Setor de Pesquisa Clínica em Oftalmologia 

(Sepeco) tenha condições adequadas para desenvolver e liderar mais de 80 

protocolos relacionados com a pesquisa clínica e cirúrgica, com enfoque no 

desenvolvimento e aprovação de nova terapias e medicamentos. 

Atualmente, conta com cerca de 500 colaboradores, incluindo cirurgiões, 

docentes e pesquisadores. Doutores, mestres, residentes, tecnólogos, enfermeiros, 
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estagiários e profissionais de apoio fazem parte do quadro de recursos humanos 

responsáveis pelo desenvolvimento estratégico do uso de alta tecnologia em larga 

escala.(26) 

A seguir, é apresentada a tríade que norteia as ações estratégicas do 

departamento: 

 Missão: Contribuir para o avanço da Oftalmologia, prover qualidade visual, 

prevenir a cegueira e tornar a oftalmologia moderna acessível a todos, 

independentemente de raça, sexo, cor e condições socioeconômicas e 

culturais; 

 Visão: Torna-se o maior parque de tecnologia de ponta em oftalmologia, 

acessível ao paciente do Sistema Único de Saúde (SUS); e,  

 Valores: Ética, Transparência, Efetividade e Competência.(26) 

 

4.2 Histórico do Departamento 

 

O serviço de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina (EPM) começou suas 

atividades assistenciais e de pesquisas no ano de 1937, período anterior da primeira 

turma desta Escola, constituída em 1933, alcançar a sexta série. Seu primeiro 

catedrático foi o Professor Moacyr Eik Álvaro (Figura 2), responsável pela fundação 

do Centro de Estudos em Oftalmologia (CEO), em 1942, e que atualmente leva o seu 

nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Página do Departamento de 
Oftalmologia.(27) 

Figura 2 – Prof. Moacyr, 1º Professor 
do Departamento 
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Em 1945, Prof. Moacyr organizou os primeiros cursos de especialização em 

Oftalmologia, e dois anos depois o primeiro curso de Ortóptica no Brasil. O notório 

profissional permaneceu como docente até 1957, ano de seu prematuro falecimento. 

Seu suplente na Disciplina de Oftalmologia foi o Prof. Dr. Renato de Toledo, 

este ficou incumbido de cuidar da estruturação em Seções Especializadas por onde 

os residentes e pós-graduandos tivessem a oportunidade de estagiar. O corpo 

docente da disciplina na época era composto por Renato de Toledo (Titular), Rubens 

Belfort Mattos, José Belmiro de Castro Moreira, Paulo Bei, Milton Correa Meyer como 

Adjuntos, José Carlos Reys e Ricardo Uras como Assistentes, Rubens Belfort Mattos 

Jr. como Auxiliar de ensino e Ernesto Consoni Filho como colaborador, além das 

ortoptistas Alexina Ferreira de Paula Souza, Dalel Haddad, Maria Cecília Lapa da 

Silva, Doris Blay e Sueli Muller. 

A disciplina sempre foi composta por profissionais voluntários, dentre os quais 

é destacado o Prof. José Carlos Gouvêa Pacheco, responsável pelo estágio na área 

de oncologia ocular. Nesta ocasião Pacheco era chefe da Clínica Oftalmológica do 

Hospital A. C. Camargo (atual A. C. Camargo Cancer Center, e apelidado pela 

sociedade de Hospital do Câncer), que tem a Fundação Antonio Prudente como sua 

mantenedora. 

A história do Departamento conta com a contribuição de outros professores, e 

estes colaboraram com a gênese do Departamento de Oftalmologia, a saber: 

Alexandre Tena Almada, Hamleto Emílio Molinari, José Ricardo Carvalho de Lima 

Rehder, e Mariza Toledo de Abreu.(26) 

 

4.3 Graduação 

 

4.3.1 Curso de Medicina 

 

O curso médico da Escola Paulista de Medicina, iniciado em 1933, foi 

legalmente reconhecido pelo Decreto Federal nº 2.703 de 31 de maio de 1938, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 11/06/1938. Reconhecimento renovado 

conforme art. 63 c/c art. 31, da Portaria Normativa nº 40 de 12/12/2007, publicada no 

DOU de 13/12/2007 e republicada no DOU de 29/12/2010 (Processo de Renovação 

de Reconhecimento MEC nº 201117620).(28)  
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Até o ano de 2006 eram oferecidas 110 vagas e com o sistema de cotas foram 

criadas mais 11 vagas. No vestibular para 2016, foram 121 vagas para o curso de 

Medicina (bacharelado – período integral), sendo 60 pelo sistema universal e 61 pelo 

sistema de cotas, divididas em três categorias: L1 – candidatos com renda familiar 

bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); L2 – 

candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per 

capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); L3 – candidatos que, 

independentemente da renda (inciso II art. 14 da Portaria MEC nº 18/2012), tenham 

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012); e, 

L4 – candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente 

da renda (inciso II art. 14 da Portaria MEC nº 18/2012), tenham cursado integralmente 

o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).(29-30) 

As diretrizes curriculares do curso são definidas pelo Ministério da Educação: 

Resolução CNE/CES nº 4, de 7 de novembro de 2001 – institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina.(31) 

O Departamento de Oftalmologia passa a existir na vida acadêmica dos 

discentes da Escola Paulista de Medicina (EPM - Unifesp) por meio da Disciplina de 

Aproximação à Pratica Médica I4. Os alunos de Medicina do 1º ano são inseridos em 

situações clínicas ou cirúrgicas, onde serão acompanhados por médicos da 

instituição. Os cenários da prática da oftalmologia serão apenas observados, sem 

qualquer interferência do corpo discente. 

Durante o segundo e terceiro anos a ligação é mantida através da iniciação 

científica promovida pelos docentes do departamento. 

O quarto ano é destinado à realização de uma atividade concentrada e 

intensiva, que objetiva o fornecimento de conhecimento teórico aos futuros médicos. 

A atividade consiste em uma semana, em período integral, onde os docentes e 

membros do departamento serão responsáveis por aulas elaboradas sobre temas 

relevantes ao médico não oftalmologista. 

O quinto ano oferece revisão aos conceitos estudados no ano anterior, 

contemplando seminários apresentados pelos estudantes, um incentivo para que eles 

                                            
4 Na Matriz Curricular de 2016 consta a nomenclatura Observação à Prática Médica I.(32) 
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procurem informação e atualização nas fontes disponíveis sobre a temática. Nesta 

etapa os estudantes terão a oportunidade de aprender manobras e técnicas básicas 

em pacientes com problemas oculares pouco complexo, acompanhados por tutores.  

 

4.3.2 Curso de Tecnologia Oftálmica 

 

O curso de Tecnologia Oftálmica foi oferecido pela primeira vez no ano de 1997. 

O curso de graduação da Universidade Federal de São Paulo, reconhecido pelo 

Ministério da Educação (MEC), Decreto nº 82.412, com publicação no Diário Oficial 

da União (DOU) em 17 de outubro de 1978, e pela Portaria nº 943, publicada em 18 

de agosto de 1997, “é considerado único no Brasil”, segundo Sacai5 (2012).(33)  

A filosofia do curso é a formação de profissionais aptos a colaborar com as 

práticas oftalmológicas nos cuidados da saúde ocular, desempenhando funções de 

avaliação, tratamento, pesquisa e prevenção de problemas oculares, utilizando 

tecnologia cada vez mais avançada, bem como a promoção assistencial à população 

e ao fomento de produção de novos conhecimentos científico-tecnológicos, de 

maneira multidisciplinar e integrada. A aproximação entre a ciência, a atenção e a 

prática clínica permitem que o discente adquira competências complexas. 

Desde 2001, para comemorar e homenagear o dia do tecnólogo oftálmico, em 

31 de agosto, é desenvolvido o Dia da Pesquisa em Tecnologia Oftálmica. O evento 

conta com a participação de todos os alunos e visa a motivação em fazer parte de 

pesquisas e trabalhos científicos que serão apresentados na ocasião.  

 

4.3.3 Pós-Graduação e pesquisa 

 

Em 1979 teve início o programa de Pós-Graduação do Departamento de 

Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo 

(EPM - Unifesp). 

O programa forma professores e pesquisadores empenhados em obter 

conhecimentos pertinentes aos processos da visão e da oftalmologia como um todo.  

                                            
5 Paula Yuri Sacai é coordenadora do curso de Tecnologia Oftálmica da Universidade Federal de São 
Paulo. 
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Dentre os cursos de pós-graduação em Oftalmologia e Ciências Visuais do 

Brasil, o oferecido pelo Departamento da EPM é o que mantém a maior nota, ou seja, 

conceito máximo pela Capes6 (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), nota 7 (Figura 3). Tal nota coloca o programa na liderança na cirurgia 

brasileira, com desempenho equivalente aos mais importantes centros internacionais 

de ensino e pesquisa. 

Os alunos matriculados no programa têm o compromisso de concluir a 

dissertação/tese e os créditos correspondentes, para que não ocorra o 

comprometimento vital do programa junto aos órgãos responsáveis pela avaliação. 

 

Fonte: Página da Capes7. 
Figura 3. Notas dos Programas de Pós-Graduação do Departamento junto à Capes. 

 

4.4 Novo olhar para a gestão por competências 

 

Em conformidade com a missão da Escola Paulista de Medicina da 

Universidade Federal de São Paulo (EPM – Unifesp) para os cursos da área da saúde, 

                                            
6 Agência de fomento à pesquisa brasileira que age na ampliação e consolidação da pós-graduação 
stricto sensu (mestrado e doutorado) em todo território nacional. 
7 Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=tr
ue&id_programa=1432> Acesso em mar. 2016. 
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o Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais almeja a formação humanista do 

seu corpo discente que, além da obtenção de conhecimento, contraiam a capacidade 

de autoaprendizagem e desenvolvam atitudes e habilidades que possibilitem o 

desempenho profissional competente, crítico e ético. 

 

4.4.1 Ensino, extensão e pesquisa  

 

O Departamento de Oftalmologia, através de seu processo educacional, 

científico e comunitário, mantém o ensino, a extensão, e a pesquisa se relacionando 

de maneira indissociável (Figura 4). Tal relação possibilita um ensino crítico, criativo 

e reflexivo, características que constroem um perfil profissional composto por 

competências complexas e que estimulam a promoção de experimentos e pesquisas, 

desta forma o conhecimento produzido é socializado e o discente obtém a formação 

integral. 

 
Fonte: Filho AM. com adaptações (1997). 

Figura 4. Interligação do ensino, extensão e pesquisa. 

 

A noção de competência profissional abrange não somente o domínio do 

conhecimento acumulado, mas também as configurações de como são produzidas 

nos segmentos científicos.  
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Os profissionais e os discentes que almejam a formação plena passam pela 

fase do desenvolvimento de uma atitude investigativa e questionadora. Esta busca 

institui condições para que eles possam continuar aprendendo de maneira 

permanente. Uma característica que qualifica a competência do indivíduo: a 

capacidade de criar e recriar o conhecimento.(34)  

A extensão e a pesquisa aparecem neste cenário de aprendizagem como 

componentes fundamentais e imprescindíveis para a aquisição e desenvolvimento das 

competências necessárias para o desempenho profissional. 

O processo de aprendizagem depende das observações dos profissionais e 

discentes que possuem atitudes reflexivas e questionadoras, pois estas 

características levam o indivíduo a interagir com o mundo real, cenário propício para 

que ocorra a compreensão e o anseio de transformar a realidade vivenciada.  

Através da indissociabilidade do ensino, extensão e pesquisa a formação dos 

discentes não fica limitada aos aspectos técnicos e formais, mas também aos de 

cunho social e político, capazes de promover a conscientização crítica. 

A relação necessita de docentes habituados com a investigação e as demandas 

da sociedade, sem esquecer que estes devem possuir perfil de afeição para adotar e 

criar práticas pedagógicas e unidade curricular que permitam a relação teoria-prática 

de maneira interdisciplinar na formação integral dos discentes. 

É importante que as ações pedagógicas possibilitem a experimentação e que 

a partir destas os discentes tenham condições de adquirir conhecimentos que os 

permitam trabalhar em prol da saúde. 

O Departamento de Oftalmologia viabiliza a flexibilização do currículo 

pedagógico e cria o cenário para que a formação seja composta de espaço para a 

reflexão, o debate e a crítica, uma forma de resgatar o compromisso que as 

universidades têm com a cidadania. 

 

Ensino 

 O discente tem a liberdade de escolha restrita do que vai estudar, a unidade 

curricular é limitada pela instituição; 

 Os docentes seguem a matriz curricular elaboradas para as respectivas 

séries; 
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 O ensino é desenvolvido empregando o estudo e/ou debate do tema 

proposto pelo docente; 

 Por fim, ocorre a síntese do assunto; e,  

 Neste ciclo, o docente tem autonomia para utilizar o método que permita a 

aprendizagem e não comprometa o seu trabalho. 

 

Extensão 

 A Universidade tem contato com os problemas da comunidade; 

 O envolvimento promove estudos na tentativa de sanar os problemas 

elencados; e, 

 Soluções são praticadas de maneira participativa, ou seja, seus 

idealizadores promovem os estudos e são atores na ação. 

 

Pesquisa 

 O profissional deste segmento se dispõe a estudar algum tema novo ou se 

aprofundar em um tema de seu interesse; 

 O princípio da pesquisa envolve a fase de cognição, momento em que o 

pesquisador adquire novos conhecimentos; 

 O estudo vai sendo desenvolvido até que os resultados sejam obtidos; e,  

 Para finalizar o ciclo, o resultado é compartilhado em congressos, 

seminários, palestras, entre outros eventos que visa a difusão da pesquisa. 

 

4.4.2 Ensino, serviço e sociedade 

 

A busca pela conexão ensino, serviço e sociedade gerou mudanças no 

processo de formação dos discentes. O atual currículo educacional reflete a 

preocupação com as necessidades de transformação da prática profissional, 

proferindo teoria e prática, ponderando os distintos contextos do país – políticos, 

históricos, culturais, étnico-raciais, epidemiológicos, de arranjo de nossa sociedade, 

de estruturação dos ofícios de saúde, com ênfase às alterações mais densas que 

advêm da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988, em particular a 

garantia dos direitos humanos e à saúde como itens incluídos nos artigos da 

Constituição Brasileira. 
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 As diretrizes de ensino da oftalmologia adotam um currículo integrado. A 

abrangência do ensino, serviço e comunidade propicia o trabalho coletivo dos 

docentes e discentes com os demais profissionais que compõem o quadro de 

colaboradores para os serviços de saúde. Nesta direção, os usuários e a população 

do entorno são alvos da atenção à saúde individual e coletiva, e propulsores da 

qualidade da formação profissional do estudante e do desenvolvimento dos processos 

de educação permanente. 

O cenário de ensino e aprendizagem é valorizado e sua articulação permite a 

reflexão sobre o agir e a realidade em que o estudante está inserido, cooperando de 

maneira expressiva para uma aprendizagem crítica e reflexiva. 

A produção de saberes e práticas, objetivos das diretrizes curriculares dos 

cursos, potencializam a capacidade de desenvolver as competências e habilidades 

gerais e específicas para a formação do profissional de saúde. 

O Departamento de Oftalmologia busca fortalecer as ações da Escola Paulista 

de Medicina por meio do comprometimento com a qualidade do ensino e da vida da 

população, estabelecendo diálogo e interação com representações do âmbito da 

saúde, como por exemplo, o atendimento ao paciente do SUS oferecido pelo Instituto 

da Visão8. 

 

O Instituto da Visão tem celebrado com a Secretaria Municipal da Saúde de 
São Paulo e Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo termos de convênio 
para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde, trazendo a 
estes a possibilidade de atendimento de qualidade, com equipe de 
profissionais altamente capacitada e qualificada, trabalhando para garantir a 
melhoria da qualidade de visão e vida dos pacientes. Essa ação vai de 
encontro com a missão da entidade, que é de contribuir para os avanços da 
oftalmologia e torná-los acessíveis a todos, independentemente de sexo, 
etnia, cor e condições socioeconômicas.(35) 

 

As ações educacionais envolvidas na tríade permitem que os discentes tenham 

maior participação nos cenários de saúde e nas práticas assistenciais do Hospital São 

Paulo (HSP), hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo. 

 

 

                                            
8 Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia (Ipepo) ou Instituto da Visão Paulista, é 
uma entidade sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, fundada por docentes do Departamento de 
Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. 
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4.4.3 O ensino orientado por competências  

 

O perfil de discentes vinculados ao Departamento de Oftalmologia não é 

apenas de médico – graduado ou em processo de formação. Por esta razão é sugerido 

o modelo de gerenciamento das competências de forma geral e específica. 

 

4.4.3.1 Competências gerais 

 

O Departamento tem a proposição de desenvolver as competências gerais no 

decorrer de todo curso. A seguir são elencadas as competências e habilidade gerais 

presentes nas diretrizes curriculares do curso de Medicina e Tecnologia Oftálmica:(36-

37) 

 Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a 

serem empreendedores, e capazes de gerenciar, empregar ou liderar equipe 

de saúde. Eles necessitam, ainda, ser proativos, e ter a habilidade de 

administrar, de forma eficiente e eficaz, os recursos humanos e físicos; 

 Atenção à saúde: os profissionais da saúde devem ter embasamento 

teórico e prático que permita o desenvolvimento de ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde, individual e coletiva; 

 Comunicação: deve ser desenvolvido o diálogo e a interação com os 

demais profissionais da saúde e com o público em geral. Os profissionais 

devem ser acessíveis e manter as informações a eles confiadas em sigilo; 

 Educação permanente: os profissionais devem aprender a aprender, de 

maneira contínua, autônoma e permanente, o que culminará no saber como 

buscar a informação, como selecioná-la e sua utilização de forma crítica; 

 Liderança: desenvolver a empatia, compromisso e responsabilidade, 

sempre de forma efetiva e eficaz; e, 

 Tomada de decisões: os profissionais devem possuir competências e 

habilidades norteadoras para avaliar, sistematizar e decidir sobre a conduta 

mais adequada e eficaz. 
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4.4.3.2 Competências específicas 

 

4.4.3.2.1 Discente de Medicina 

 

O perfil do estudante do curso médico é moldado durante todo o curso. O 

Departamento de Oftalmologia objetiva que este profissional tenha as seguintes 

características:(36) 

1. Apresente estima especial pela vida humana; 

2. Compreenda as pessoas como indivíduos pertencentes à uma conjuntura 

familiar, social, cultural e histórica; 

3. Conhecimento sobre as tecnologias oftalmológicas existentes; 

4. Análise crítica e reflexiva nos diferentes níveis de complexidade dos serviços 

públicos de saúde; 

5. Aptidão para trabalhar em equipe multidisciplinar e interdisciplinar; 

6. Conhecimento da anatomia ocular e os processos fisiológicos relacionados 

com a visão; 

7. Capacidade para reconhecer e saber orientar o paciente com as doenças 

oculares mais frequentes; 

8. Conhecimento dos princípios universais de saúde ocular e qualidade de vida; 

9. Conhecimento das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e gestão em 

saúde; 

10.  Pensamento científico e apoio à produção de novos conhecimentos; 

11.  Capacidade reflexiva e compreensão ética, psicológica e humanística da 

relação com o paciente; 

12.  Competência para diagnosticar, tratar, reabilitar e orientar portadores das 

doenças mais prevalentes, distinguindo os limites de sua ação; 

13.  Competência para a execução ética profissional fundamentada nos 

princípios universais da Ética e da Bioética; e, 

14.  Capacidade de aprendizagem de maneira autônoma. 

As características apresentadas permitem a formação de um profissional com 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Esta tríade consentirá ainda que o futuro 

médico tenha o perfil apropriado para exercer as atividades pertinentes à área de 

atuação e a capacidade de aprender a aprender, o que culminará no saber como obter 
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a informação, como selecioná-la e sua utilização de forma crítica. A formação 

proporcionada pelas diretrizes educacionais do departamento viabiliza conhecimentos 

satisfatórios para o profissional em formação. 

 

4.4.3.2.2 Discente de Tecnologia Oftálmica 

 

O curso de Tecnologia Oftálmica visa as seguintes competências no seu 

processo de formação:(37) 

1. Desenvolver de competências profissionais que permitam a integração das 

equipes de atendimento oftalmológico nas áreas de avaliação, tratamento, 

pesquisa e promoção à saúde; 

2. Capacitar o discente para a aplicação, desenvolvimento e difusão de 

tecnologias; 

3. Propiciar o desenvolvimento de competência para gestão de processos de 

produção de bens e serviços de forma original e criativa, respondendo aos 

desafios e requisitos do mundo do trabalho;  

4. Desenvolver competências relativas à compreensão dos sujeitos em seus 

contextos sociais diversos para atuar em programas de prevenção e 

promoção à saúde ocular. Desenvolver habilidades de pesquisa; 

5. Conhecimento dos fundamentos históricos e metodológicos da Tecnologia 

Oftálmica; 

6. Domínio do conhecimento básico necessário à compreensão e ao 

desempenho das atividades e funções inerentes à prática da Tecnologia 

Oftálmica; 

7. Conhecimento dos fundamentos tecnológicos e operacionais da 

aparelhagem oftalmológica e habilidade no seu manuseio; 

8. Competência para realizar avaliações do paciente, colhendo dados 

necessários e mantendo um canal de comunicação permanente com o 

mesmo; 

9. Competência para executar exames propedêuticos e complementares que 

permitam ao Oftalmologista elaborar um diagnóstico adequado e eleger as 

intervenções e condutas apropriadas; 

10.  Conhecimento e habilidade para instrumentar cirurgia oftalmológica; 
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11.  Conhecimento e habilidade para auxiliar o oftalmologista em condutas 

corretivas e terapêuticas, como adaptação de lentes de contato e 

adaptação de auxílios ópticos em baixa visão; 

12.  Competência para exercer sua profissão de forma articulada ao contexto 

social, entendendo-a como uma forma de participação e contribuição 

social, integrando equipes de prevenção e promoção à saúde, 

multiprofissionais e interdisciplinares; 

13.  Capacidade de desempenhar atividades de planejamento e organização 

de serviços de saúde oftalmológicos públicos ou privados, além de 

assessorar, prestar consultorias e auditorias no âmbito de sua competência 

profissional; 

14.  Competência para participar ativamente em atividades de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico; 

15.  Conhecimento e capacidade de atuar, planejar e organizar pesquisa 

científica;  

16.  Competência para o desempenho profissional ético; 

17.  Ter curiosidade científica, interesse permanente pelo aprendizado e pela 

promoção à saúde; e,  

18.  Habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente 

e eficaz de atividades requeridas pela natureza de seu trabalho e pelo 

desenvolvimento tecnológico. 

 

4.4.3.2.3 Docente 

 

Os docentes do Departamento possuem carga horária distribuídas entre 

atividades de graduação e pós-graduação. Na primeira tem-se o desenvolvimento 

iniciado no ciclo básico (1º e 2º ano), até o 6º, passando pelo 3º, 4º e 5º, dentro da 

sua respectiva área de atuação. Os professores são comprometidos com tarefas de 

coordenação de unidades curriculares, como membros de subcomissões curriculares 

e comissões assessoras, assim como desenvolvimento de atividades 

complementares e participação no programa de tutoria. 

Segundo Perrenoud, temos dez famílias de competências relacionadas aos 

docentes:(38) 
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1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem: 

 Conhecer o teor a ser ensinado nas distintas disciplinas; 

 Trabalhar em prol do aluno e enfrentar os obstáculos à aprendizagem; 

 Planejar e desenvolver instrumentos e sequências didáticas; e, 

 Envolver os alunos em tarefas de pesquisa e projetos de iniciação 

científica. 

2. Administrar a progressão das aprendizagens: 

 Idealizar e gerir situações-problema adequadas ao nível e às 

capacidades dos discentes; 

 Ter visão longitudinal dos objetivos das unidades curriculares; 

 Analisar e avaliar os alunos, de acordo com os objetivos gerais e 

específicos, propostos pelo instrumento pedagógico; e, 

 Fazer avaliações periódicas de competências e tomar decisões para 

reestruturação. 

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação evoluam: 

 Administrar a diversidade de perfil dos alunos da turma; 

 Apoiar de maneira construtiva e trabalhar com alunos que apresentar 

dificuldade na aprendizagem; e,  

 Desenvolver a troca de conhecimento entre os alunos. 

4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho: 

 Estimular a aprendizagem e desenvolver a capacidade do aluno na 

autoavaliação; e, 

 Proporcionar atividades opcionais de formação. 

5. Trabalhar em equipe: 

 Propor atividades e projetos em equipe, de maneira multidisciplinar e/ou 

interdisciplinar. 

6. Participar da administração da escola: 

 Iniciativa empreendedora para propor um projeto para os gestores; 

 Administrar os recursos utilizados;  

 Coordenar com todos os seus colaboradores; 

 Organizar a participação dos alunos; e, 

 Competência e habilidade para trabalhar em ciclos de ensino. 
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7. Informar e envolver os pais9: 

 Esta competência não é percebida no ensino superior. 

8. Utilizar novas tecnologias: 

 Utilizar as ferramentas tecnológicas relacionadas aos objetivos do 

ensino. 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão: 

 Desenvolver o senso crítico e reflexivo do aluno, fundamentado na ética 

e bioética; e, 

 Dilemas e competências relacionados à prática profissional. 

10. Administrar a própria formação contínua: 

 Constituir seu programa pessoal de formação contínua; e, 

 Ser responsável por formação permanente. 

O perfil do docente segue o pensamento de Masetto. Este profissional tem a 

consciência que a profissão exige capacitação própria e competências específicas 

que permitam o exercício de vários e simultâneos papéis, incluindo o de elemento 

facilitador, orientador e incentivador da aprendizagem. Dentre as competências para 

o exercício profissional, o autor realça que o docente deve ter competência em uma 

determinada área de conhecimento, o domínio pedagógico e o exercício da dimensão 

política. A formação pedagógica deste profissional tem apoio informal nas 

aprendizagens enquanto discente universitário e nas memórias dos bons 

professores.(39)  

A competência pedagógica permeia as ações de ensinar e aprender, sendo 

assim, a pesquisa, o estimular à pesquisa, o aprender continuado, permitem modificar 

pontos fracos em fortes, desmotivação em ânimo, onde professor e estudante obterão 

e desenvolverão suas competências e habilidades de maneira conjunta. 

Suas competências e habilidades são mobilizadas para lidar com situações 

novas e com a evolução da tecnologia relacionada à área de conhecimento e atuação. 

Os educadores são capacitados na área dos recursos tecnológicos, assim como nas 

questões teóricas e práticas que estão relacionadas com a educação. Sua postura 

implica na ação do conhecimento para desenvolver respostas inéditas, criativas e 

eficazes para solucionar os novos problemas. 

 

                                            
9 No caso do ensino superior, esta competência carece de revisão e adequação. 
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4.4.3.2.4 Discente de extensão – Residência Médica 

 

Os programas de pós-graduação vinculados ao Departamento de Oftalmologia 

visam a capacitação do corpo discente nas distintas áreas do saber.  

A Residência Médica na área de Oftalmologia e de Transplante de Córnea, 

oferecidos em 201610, desempenham o papel de aperfeiçoar o graduado, preparando-

o para a inserção no mercado, contribuindo para o desenvolvimento de competências 

e a melhoria da capacitação profissional. 

Os residentes envolvidos nos programas ofertados desenvolvem o cuidado 

apropriado e efetivo para o tratamento e a promoção das condições de saúde, 

aprendem e desenvolvem através da prática diária, desenvolvem atributos relacionais, 

interpessoais e de comunicação com os demais profissionais, baseados na troca 

efetiva das informações com os pacientes, seus familiares e a equipe multiprofissional, 

demonstrando o compromisso com a responsabilidade e os princípios éticos e morais.  

O desenvolvimento das competências gerais e especificas são acompanhadas 

pelos preceptores. Este assume o papel de mostrar o caminho ao discente, e estimula 

o raciocínio e a participação efetiva, características que possibilitam o aprendizado. 

Durante todo o processo ele aconselha e utiliza sua experiência como orientador, 

supervisor, tutor e mentor, o conjunto de atributos constroem o perfil do preceptor. 

 

4.4.3.2.5 Discente de Mestrado e Doutorado 

 

O Departamento objetiva “a formação de profissionais qualificados para o 

exercício de atividades de ensino e pesquisa, para o exercício profissional de elevada 

qualidade e a produção de conhecimento nas diferentes áreas do saber”.(40) 

Os cursos de mestrado, acadêmico ou profissional, visa aprofundar o 

conhecimento profissional, a promoção da competência científica, o aprimoramento 

da docência e o desenvolvimento da habilidade de executar pesquisa relacionada com 

a Oftalmologia (no caso de profissionais médicos, oftalmologistas ou não) e Ciências 

Visuais (no caso de profissionais com nível superior em outras áreas). 

                                            
10 Foram oferecidas 4 vagas na área de Oftalmologia e 3 para Transplante de Córnea. Para o 1º foram 
82 inscritos e 15 para o outro programa de residência. 
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O Mestrado Profissional – área de concentração: telemedicina, medicina celular 

e diagnóstico molecular, pesquisa clínica e gestão de tecnologias, promove a 

habilitação prática motivada na passagem de conhecimento especializado 

complementado pelo ensino de procedimentos apropriados em pesquisa laboratorial 

e clínica. O programa também agencia a competência de avaliar e empregar novas 

tecnologias incorporadas à saúde. 

Segundo Regimento Interno de Pós-Graduação elaborado pelo Departamento 

de Oftalmologia, temos que o Mestrado Profissional possibilita: 

 

I. A capacitação de pessoal para a prática profissional avançada e 
transformadora de procedimentos e processos aplicados, por meio da 
incorporação do método científico, habilitando o profissional para 
II. Atuar em atividades técnico-científicas e de inovação; 
III. A formação de profissionais qualificados pela apropriação e aplicação do 
conhecimento embasado; 
IV. No rigor metodológico e nos fundamentos científicos; 
V. A incorporação e atualização permanentes dos avanços da ciência e das 
tecnologias, bem como a capacitação para aplicar os mesmos, tendo como 
foco a gestão, a produção técnico-científica na pesquisa aplicada e a 
proposição de inovações e aperfeiçoamentos tecnológicos para a solução de 
problemas específicos.(40)  

 

Em relação ao programa de doutorado, este tem por objetivo o 

desenvolvimento da docência e da crítica científica, da habilidade de conduzir 

pesquisa original e independente em Oftalmologia e Ciências Visuais. 

 

4.4.3.3 Métodos de avaliação 

 

A Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM – 

Unifesp) utiliza quatro parâmetros para avaliação: 1) Desempenho do estudante 

durante o curso; 2) Desempenho do graduado na prova de seleção à Residência 

Médica; 3) Prova de Progresso; e, 4) Prova de Avaliação de Habilidades e Atitudes, 

que estão em diferentes estágios de aprimoramento e aplicabilidade. 

A seguir, abordaremos tais itens relacionados com as áreas acadêmicas sob 

responsabilidade do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais. 
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4.4.3.3.1 Avaliação dos cursos - formando 

 

Este modelo de avaliação é destinado para os discentes que estão concluindo 

o curso. O questionário tem o objetivo de identificar o perfil do formando, verificar em 

que grau o formando se sente preparado para o exercício da profissão e identificar os 

pontos fortes e fracos a serem trabalhados. 

A avaliação teve a primeira coleta em 2007. No ano de 2008, os critérios de 

avaliação foram submetidos a reformulação. No site da Pró-Reitoria de Graduação, 

setor institucional responsável por todos os cursos de graduação da Unifesp, está 

disponibilizado os resultados de 2007 a 2011. 

As questões formuladas, apresentadas na sequência, são utilizadas no curso 

de Medicina e de Tecnologia Oftálmica:(41) 

 Perfil do Formando 

1) Forma de ingresso na UNIFESP 

2) Antes deste, fez outro Curso de Graduação? Em que área? 

3) Recebeu algum tipo de apoio estudantil durante a graduação na 

UNIFESP? Qual? 

4) Recebeu algum tipo de bolsa ou auxílio acadêmico durante a graduação 

na UNIFESP? Qual? 

5) Que importância este apoio teve para sua permanência no curso de 

graduação? 

6) Exerceu atividade remunerada durante o curso? 

7) Participou de atividades acadêmicas durante o curso? 

8) Pretende ingressar na pós-graduação? Em que nível? 

 

 Opinião sobre o Curso de Graduação 

 Quais, dentre os abaixo relacionados, você citaria como pontos forte do 

seu curso ou pontos para melhorar o seu curso? 

9. A interdisciplinaridade, que faz com que o profissional seja 

preparado de modo mais abrangente; 

10.  Conteúdo amplo e profundo que adquiriu durante o curso; 

11.  Conteúdo interdisciplinar; 

12.  Métodos de avaliação adequados ao curso; 
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13.  Qualificação do corpo docente (especialmente os docentes 

concursados); 

14.  Padrão de qualidade do curso, em comparação com outros da área; 

15.  Adequação das aulas práticas e estágios para preparar o estudante 

para seu exercício profissional; 

16.  A estrutura física da Universidade; 

17.  A estrutura física de alguns cenários utilizados no curso; 

18.  Qualificação do corpo docente; 

19.  Qualificação dos servidores técnico-administrativos; 

20.  Disciplinas eletivas/complementares com número de vagas 

insuficientes; 

21.  Conteúdos inadequados; 

22.  Falta de horários livres. 

 

 Entre as disciplinas do seu curso, no seu campo profissional, assinale 

quais as áreas mais prestigiadas ou em expansão e desnecessárias ou 

ultrapassadas 

23.  Administração em consultório oftalmológico; 

24.  Ambulatório geral (pré-consulta); 

25.  Atualização tecnológica; 

26.  Bioengenharia aplicada; 

27.  Biometria/Topografia; 

28.  Catarata; 

29.  Córnea; 

30.  Fisiologia especializada; 

31.  Glaucoma; 

32.  Imagem; 

33.  Instrumentação cirúrgica oftalmológica; 

34.  Lentes de contato 

35.  Motilidade extrínseca ocular 

36.  Neuroftalmologia; 

37.  Óptica física; 

38.  Orbita; 
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39.  Perimetria; 

40.  Plástica ocular; 

41.  Pronto socorro; 

42.  Retina; 

43.  Tecnologia básica; 

44.  Triagem oftalmológica; 

45.  Tumor; 

46.  Úvea; 

47.  Vias lacrimais; 

48.  Visão subnormal. 

 

 Das competências e habilidade abaixo relacionadas, quais as que você 

considera ter adquirido suficientemente durante a graduação? 

49.  Conhecimento dos fundamentos históricos e metodológicos da 

tecnologia oftálmica; 

50.  Domínio do conhecimento básico necessário à compreensão e ao 

desempenho das atividades e funções inerentes à prática da 

Tecnologia Oftálmica; 

51.  Conhecimentos dos funcionamentos tecnológicos e operacionais da 

aparelhagem oftalmológica e habilidade no seu manuseio; 

52.  Competência para executar exames propedêuticos e 

complementares que permitam ao Oftalmologista elaborar um 

diagnóstico adequado e eleger as intervenções e condutas 

apropriadas; 

53.  Conhecimento e habilidade para instrumentar cirurgia oftalmológica; 

54.  Conhecimento e habilidade para colaborar com o Oftalmologista em 

condutas corretivas e terapêuticas, como adaptação de lentes de 

contato e adaptação de auxílios ópticos em baixa visão; 

55.  Competência para exercer sua profissão de forma articulada ao 

contexto social, entendendo-a como uma forma de participação e 

contribuição social, integrando equipes de prevenção e promoção à 

saúde, multiprofissionais e interdisciplinares; 
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56.  Capacidade de desempenhar atividades de planejamento e 

organização de serviços de saúde oftalmológicos públicos ou 

privados, além de assessorar, prestar consultorias e auditorias no 

âmbito de sua competência profissional; 

57.  Competência para participar ativamente em atividades de pesquisa 

e desenvolvimento tecnológico;  

58.  Conhecimento e capacidade de atuar, planejar e organizar pesquisa 

cientifica; 

59.  Competência para o desempenho profissional ético; 

60.  Ter curiosidade cientifica, interesse permanente pelo aprendizado e 

pela promoção à saúde; 

61.  Habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho 

eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza de seu 

trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico.  

 

4.4.3.3.2 Avaliação das unidades curriculares - discentes 

 

No ano de 1992 foi iniciada a avaliação de estágios. A Comissão de Internato, 

grupo responsável pelo instrumento, criou uma ferramenta contemplando itens 

relacionados às atividades do estágio, aos docentes, à estrutura de ensino, e a 

autoavaliação. A avaliação foi expandida para todos os cursos e em 2000 passou a 

ser respondida através de sistema on-line. 

A avaliação é um questionário com objetivo de conhecer as opiniões dos 

estudantes em relação às unidades curriculares que fazem parte de cada semestre 

do curso. 

O site da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) da Unifesp disponibiliza alguns 

resultados em sua página eletrônica. Os resultados de 2007 são apenas do Campus 

Baixada Santista, piloto deste instrumento de avaliação. O curso de Medicina e de 

Tecnologia Oftálmica são do período de 2008 a 2011. 

A Avaliação, segundo a ProGrad, é realizada anualmente pelos graduandos. A 

ferramenta foi idealizada com o intuito de diagnosticar e subsidiar as políticas de 

desenvolvimento institucional.(41) 
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O questionário não tem caráter obrigatório e é disponibilizado no sítio da 

ProGrad, no período de rematrícula. Sua formatação é feita como uma enquete de 

opinião, as respostas estão na escala de cinco pontos, onde 1 ponto equivale à 

discordância e 5 pontos o grau de concordância com a questão indagada. 

O instrumento é composto por seis dimensões:  

1. Objetivos, organização e relevância do conjunto das unidades 

curriculares, composta por 11 questões; 

2. Atuação do corpo docente (8); 

3. Avaliação da aprendizagem (6); 

4. Carga‐horária (3); 

5. Autoavaliação do aluno (7); e, 

6. Avaliação das UCs cursadas pelos estudantes (7 para cada Unidade). 

Os cinco itens iniciais são comuns a todos os discentes participantes, somente 

o 6º é destinado à série cursada. 

As afirmações foram padronizadas de 0 a 10, para fins de indicar o conceito 

atribuído a cada um dos seis Indicadores.  

Segundo a ProGrad,  

 

[...] os Indicadores analisados enfatizam alguns dos princípios essenciais 
subjacentes aos Cursos de Graduação da Unifesp, bem como boas práticas 
profissionais e acadêmicas, que se revelam nas próprias perguntas do 
questionário. De forma simples e estimulando um debate aberto e 
democrático com a divulgação deste relatório, a ProGrad pretende oferecer a 
todos os envolvidos na Graduação um panorama claro das virtudes e 
deficiências dos respectivos Cursos, estimulando a tomada de decisão e o 
planejamento de ações para a melhoria de toda a sua Graduação.(42) 

 

4.4.3.3.3 Prova de progresso 

 

O instrumento tem por finalidade avaliar o desempenho cognitivo dos discentes 

durante o processo de formação e também o próprio curso ofertado pela instituição.  

O feedback possibilita a análise da relação entre conteúdo e estrutura curricular 

e o desenvolvimento do corpo estudantil. Os gestores conseguem planejar estratégias 

que possibilitem a melhora continua, tanto do curso quanto do estudante. 

“É uma avaliação longitudinal do desenvolvimento cognitivo dos estudantes 

durante o curso, e portanto, não se aplica à aferição de habilidades e atitudes, 
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dimensões, igualmente importantes, que compõem os processos de aprendizagem na 

formação dos graduandos”, conforme explicação utilizada pela ProGrad.(43) 

O questionário é aplicado para todos os estudantes, do primeiro ao último ano 

do curso, e contempla o conteúdo programático das disciplinas ou módulos. Os 

resultados permitem identificar as fragilidades e potencialidades nas diversas áreas 

do conhecimento. 

Desde 2005, a Universidade Federal de São Paulo é associada ao Núcleo 

Interinstitucional de Avaliação do Ensino Médico, composto por escolas de ensino 

superior com curso de Medicina no Estado de São Paulo e Santa Catarina. O Núcleo 

é responsável por coordenar a elaboração, aplicar a prova única e analisar os 

resultados obtidos.  

 

4.4.3.3.4 Prova de avaliação de habilidades e atitudes 

 

A prova de habilidades e atitudes é uma ferramenta utilizada desde 2006, que 

objetiva averiguar as aquisições práticas, com feedback imediato do aproveitamento. 

É aplicada aos discentes do curso médico que estão na 5ª série. No ano de 

2014 foi aplicada aos estudantes do 3º ano. O objetivo principal é de avaliar o aluno e 

o curso, pois é nesta ocasião que os docentes têm a oportunidade de identificar as 

deficiências e as assertivas dos conteúdos oferecidos nas unidades curriculares e das 

metodologias aplicadas na formação. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 
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O Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de 

Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM – Unifesp) assume o objetivo 

de oferecer cursos de formação profissional de saúde preparado para o trabalho em 

equipe e atrelado à integralidade do cuidado que a formação técnico-cientista e 

humanista demanda.  

A concretização desses desígnios é efetivada através do projeto pedagógico 

proposto, uma vez que é direcionado à indissociabilidade do ensino, extensão e 

pesquisa, a prática profissional, a interdisciplinaridade, o perfil ativo do discente na 

edificação do conhecimento, o corpo docente exercendo o papel de facilitador e 

mediador no método de aprendizagem, a inclusão com a sociedade e, a permanente 

avaliação e a devolutiva desta no desenvolvimento do professor do curso superior. 

O apropriado desempenho das atividades pertinentes à área de formação 

requer um profissional com conhecimentos, habilidades e atitudes, a educação 

proporcionada pelo departamento é abalizada na prática e na vivência, aspectos que 

força o indivíduo a criar soluções, tomar decisões e atuar dentro de ambientes 

improváveis. Estes conceitos fundamentam que a pessoa com predicados de 

competência sabe agir perante a qualquer circunstância. O conhecimento auxilia na 

prática do cotidiano. A aprendizagem contribui para a ampliação da capacidade do 

profissional, porém, é imprescindível que este perpetre mais do que o aguardado, 

exponha iniciativa e seja dinâmico.  

O fator conhecimento provê o meio de aperfeiçoamento das capacidades e de 

impulsionar a ação criativa de cada indivíduo. A aprendizagem sugere o caminho para 

a inovação profissional.  

A gestão promovida pelo departamento estudado trabalha com o conhecimento 

orientado por competências. Este modelo gerencial de ensino proporciona o 

compartilhamento das informações e conhecimentos para o incremento das 

atividades. As metodologias de aprendizagem são aprimoradas, visando melhorar as 

ações e atitudes, individuais ou em grupo, procurando a eficiência progressiva, 

acatando às vibrações do mundo globalizado.  

O procedimento de obtenção do conhecimento pode ser percebido por meio da 

educação adquirida, à experiência profissional e da relação com a sociedade. Toda 

informação suscita conhecimento, o ser humano desenvolve de múltiplas formas: 

lendo, escutando, exercitando, errando.(44)   
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O conhecimento é definido por Fleury & Fleury como sendo o conjunto total, 

estando compreendida a cognição e habilidades que os indivíduos empregam para 

solucionar os problemas. Adicionam ainda que, contêm teorias e práticas, preceitos 

do dia-a-dia, informações e instruções que amparam as ações das pessoas.(43)   

A cognição e o desenvolvimento das competências advêm de métodos 

proativos ou reativos. Os processos proativos são reminiscentes à experiência e a 

inovação e os reativos incidem na resolução ordenada de problemas.  

Para acontecer o aprendizado, basta somente de dados para originar 

informações e daí o discente passa a compreender e a retribuir com suas ações no 

processo da prática profissional. 

A gestão por competências com olhar no conhecimento e na habilidade 

constitui o desenvolvimento da carreira profissional e da combinação da 

aprendizagem com os serviços prestados à comunidade, provocando benefícios para 

ambos. 

O conhecimento é transferido de forma cíclica, instituindo alterações na 

maneira de pensar e agir dos indivíduos. Quando os docentes compartilham seus 

intentos, expondo suas ideias claramente, a participação dos alunos é mais intensa. 

Desta maneira, estabelece o caminho para o subsídio nas tomadas de decisões. 

As Unidades Curriculares (UCs) e programas orientados por competências 

requer a transformação da informação em conhecimento, para isto é necessário que 

os discentes sejam inseridos em cenários de aprendizagem que tenham significados 

para a prática profissional. 

É imprescindível que o corpo docente tenha pleno domínio das estratégias de 

cunho inovador e utilizem ferramentas de avaliação que possibilitem identificar o real 

cenário de aprendizagem e se os resultados obtidos são coerentes com o papel a ser 

desempenhado. 

Os padrões de competência das UCs e programas do Departamento de 

Oftalmologia são avaliados, conforme os parâmetros adotados pela Escola Paulista 

de Medicina (EPM - Unifesp). Ao concluir o estudo dos resultados, foi evidenciada a 

preocupação em ter ferramentas e indicadores de avaliação em relação aos cursos 

oferecidos e aos discentes que são formados nos programas da Oftalmologia. 
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A partir destes pressupostos, o presente estudo se propôs a construir um 

instrumento de avaliação de egresso como ferramenta de fortalecimento e propulsão 

do processo de formação. 

 

5.1 Avaliação do egresso 

 

A estrutura da Avaliação do Egresso apresentada como proposta foi elaborada 

utilizando a investigação de Michelan et al. Os autores investigaram quatro 

parâmetros de níveis de intensidade na relação entre os egressos e as Instituições de 

Ensino Superior (IESs).(45)  

I. Registro e acompanhamento do perfil de egresso; 

II. Avaliação da IES e do curso pelo egresso; 

III. Fatores de dificuldade e facilidade de inserção do egresso no mercado; e, 

IV. Relacionamento com o egresso. 

A avaliação abordando o egresso possibilitará o encontro entre a formação e a 

atuação profissional, segundo Michelan et al.(45)   

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) diz que, a 

instituição deve:(46) 

 Ter um instrumento que permita conhecer a opinião dos egressos sobre a 

formação recebida, tanto curricular quanto ética;  

 Conhecer a situação do egresso. Se há relação entre a ocupação 

profissional e a formação acadêmica; 

 Ter atividades de atualização e formação continuada para os egressos; 

 Verificar se há participação dos egressos na instituição; 

 Conhecer as contribuições sociais e as atividades desenvolvidas pelos 

egressos; e, 

 Ter dados de número de candidatos, de ingressantes, de estudantes 

matriculados por curso, de estudante com bolsas, de intercâmbios 

realizados, de eventos realizados, de participação em eventos, de trabalhos 

de discentes publicados. 

O Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais (EPM - Unifesp) tem 

declarado em seus documentos a preocupação com o perfil do egresso dos seus 

cursos e programas para alcançar a excelência no ensino, extensão e pesquisa. 
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Promove programas de educação continuada, o que possibilita e estimula o retorno 

dos egressos para adquirir novos conhecimentos. 

  

Objetivos da avaliação: 

 Identificar o perfil profissional dos discentes formados nos cursos e 

programas acadêmicos atrelados ao Departamento de Oftalmologia e 

Ciências Visuais (EPM - Unifesp); 

 Identificar os desafios que os profissionais enfrentam para ingressar no 

mercado de trabalho; 

 Identificar fragilidades e potencialidades da instituição; 

 Manter o relacionamento do egresso com a instituição; e, 

 Propor melhorias nas Unidades Curriculares do ensino, extensão e 

pesquisa. 

 

Público alvo: 

Aluno egresso dos cursos e programas atrelados ao Departamento de 

Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina da Universidade 

Federal de São Paulo. 

 

O instrumento: 

Com base na revisão de literatura e na análise documental foi elaborada a 

primeira versão da ferramenta de pesquisa para o acompanhamento dos egressos 

dos cursos e programas atrelados ao Departamento de Oftalmologia e Ciências 

Visuais (EPM - Unifesp). 

O instrumento foi desenvolvido usando o Google Docs como ferramenta de 

criação, sendo disponibilizado no link abaixo e apresentado no Apêndice 1: 

https://docs.google.com/forms/d/1HrAtAw_u7_8JCTd6zkWU1TY_ifULMUqH46dnlnr9

An0/viewform. 

A estrutura foi dividida em 5 partes: 

1. Questões relacionadas com dados pessoais do egresso – 5 questões;  

2. Questões relacionadas com Informações Acadêmicas (Graduação) – 14 

questões; 

https://docs.google.com/forms/d/1HrAtAw_u7_8JCTd6zkWU1TY_ifULMUqH46dnlnr9An0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1HrAtAw_u7_8JCTd6zkWU1TY_ifULMUqH46dnlnr9An0/viewform
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3. Questões relacionadas com Informações Acadêmicas (Pós-Graduação) – 

13 questões; 

4. Questões pertinentes à Atividade Profissional – 8 questões; e, 

5. Questões sobre o relacionamento entre o aluno egresso e o Departamento 

de Oftalmologia e Ciências Visuais – 4 questões.  

 

Suporte de comunicação 

Pensando na relação egresso e universidade, foi idealizado o Portal do Egresso 

(Apêndice 2), com o intuito de ser o meio de comunicação a disponibilizar a avaliação 

que foi criada como proposta primária de melhoria.  

O canal desenhado e disponível no link: http://oftalmoegresso.blogspot.com.br/, 

abrange os itens:   

 Departamento: texto contemplando o histórico do Departamento de 

Oftalmologia e Ciências Visuais (EPM - Unifesp); 

 Egressos em Destaque: disponibiliza informações que envolvem os 

egressos. Ao clicar na imagem do egresso, o usuário terá acesso ao texto 

e/ou vídeo original que foi divulgado nos meios de comunicação; 

 Notícias: o site do Departamento divulga informações recentes e este item 

é um caminho de acesso às notícias que periodicamente são publicadas; 

 Avaliação do Egresso: formulário criado pela pesquisadora e que objetiva 

conhecer a opinião dos egressos do departamento e propor as melhorias 

necessárias para os cursos e programas atrelados ao ambiente acadêmico; 

 Fale conosco: formulário para que o egresso faça o contato com os 

responsáveis pelo Portal e receba a devida atenção. 

  

 

http://oftalmoegresso.blogspot.com.br/
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O estudo trouxe como objetivo principal analisar e identificar o modelo de 

ensino do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de 

Medicina da Universidade Federal de São Paulo. A partir da análise documental foi 

possível constatar que as Unidades Curriculares e os programas vinculados a este 

ambiente acadêmico estão orientados por competências nos âmbitos do ensino, 

extensão e pesquisa. 

Outro objetivo levantado tratou de apresentar uma proposta de melhoria para 

contribuir com o padrão de excelência da formação profissional e da prestação de 

serviços junto à sociedade. 

Os resultados obtidos demonstram que as atividades práticas, compatíveis 

como o perfil profissional, são oferecidas desde o primeiro ano dos cursos 

promovidos, característica que difere da unidade curricular tradicional. A prática 

possibilita autonomia no exercício das atividades ao corpo discente. O ambiente 

hospitalar, dos ambulatórios, das unidades básicas de saúde e os serviços junto à 

comunidade possibilitam a formação para que os estudantes atuem em prol da 

promoção, proteção e recuperação das questões de saúde que o cenário das aulas 

práticas tende a evidenciar. 

Constatou-se que as Unidades Curriculares almejam que os graduandos e 

demais discentes sejam motivados a buscar informações, estratégia pedagógica que 

favorece a responsabilidade do aluno no seu próprio processo de formação. 

Num processo de construção do conhecimento para a efetivação deste estudo, 

me envolvi e entendi meu papel como discente do Departamento, como atriz 

participativa pude compreender como o ensino, extensão e pesquisa são estruturados 

para que os estudantes aprendam a aprender, aprendam a fazer, aprendam a 

conviver multi e interdisciplinarmente e aprendam a ser profissionais críticos, ativos e 

reflexivos. 

A pesquisa do tema resulta na reflexão para a formação guiada por 

competências e para a relação horizontal entre discente, docente e escola.  

Foram inúmeras dificuldades, uma vez que se trata de um programa de 

formação onde o tempo tem que ser administrado estrategicamente entre as 

condições de pesquisadora e os afazeres da profissão desempenhada. Apesar dos 

percalços durante a trajetória, acreditamos ter sanado todas as lacunas incitadas no 

projeto deste estudo. A pesquisa foi gratificante e prazerosa, pois permitiu conhecer e 
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fazer parte do ambiente acadêmico da oftalmologia, um cenário que pode ser 

comparado com a mais frondosa e frutífera árvore que possa existir.  

Espera-se que as técnicas e os instrumentos adotados no presente trabalho 

possam ser utilizados por outros pesquisadores, de forma a subsidiar as instituições 

formadoras que almejam o novo olhar para a gestão por competências atrelado às 

três esferas da aprendizagem – ensino, extensão e pesquisa.  
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Apêndice 1 – Avaliação do Egresso 
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Apêndice 2 – Portal do Egresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


