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A Metodologia Ativa tem como objetivo formar 
um profissional mais completo. Quando se trata 
do curso de Medicina, os alunos entram em 
contato com a comunidade já nas primeiras fases, 
tendo, assim, a oportunidade de serem médicos 
mais preparados para as adversidades do dia a dia 
da região em que vão fazer residência e atuar.  

Estudos mostram que as formas de “aprender” 
são muito variadas de modo que o método 
tradicional pode ser, por diversas vezes, limitante.
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Pirâmide do Aprendizado - Edgar Dale

Buscando oferecer um formato mais completo e 
efetivo de ensino, as Metodologias Ativas pro-
põem um modo de construção de conhecimento 
diferenciado, onde o ator principal é o aluno.
Neste material você encontrará aspectos gerais 
do que define a Metodologia Ativa e aspectos 
específicos de como ela será aplicada no Curso de 
Medicina da UNIDAVI, nas palavras do Coordena-
dor do curso, o Professor Augusto Fey.

Uma ótima leitura para você!
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O que define a Metodologia Ativa é o foco no aluno. 
Dessa forma, o acadêmico vai, através de vários 
instrumentos, entre eles o professor (tutor), buscar 
conhecimentos.
 
O uso de um “roteiro” impede que o aluno fique 
“perdido”. Tudo é muito planejado, de modo que o 
aluno tem que atingir pontos e objetivos de 
conhecimento, para então, ao final de cada módulo, 
alcançar conhecimento suficiente para seguir.
Isso, claro, sempre através do estudo e esforço do 
próprio aluno, direcionado e orientado por várias 
ferramentas, dentre elas o tutor.

É importante entender que tanto na metodologia 
tradicional quanto na metodologia ativa, o conteúdo 
a ser estudado é o mesmo. O que muda é a forma 
como esse conteúdo vai ser discutido e trabalhado 
em sala de aula.

01 Quais são as características
da Metodologia Ativa 

Portanto, o “esforço” do aluno 
na busca do conhecimento não 
deve ser “maior” ou “menor”. A 
diferença está na apropriação 
das informações. A intenção é 
não parar no que o professor/ 
tutor transmite, mas, a partir 
daí, utilizar as diversas 
ferramentas do método, 
aumentando, assim, a aquisição 
e compreensão de conteúdo.
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Ao contrário disso, as Metodologias Ativas oferecem 
vários meios e formas para que os alunos consigam 
obter o mesmo aprendizado de um modo quase que 
individualizado, oportunizando o acesso ao conteúdo 
do jeito de cada um.

“na metodologia tradicional, os alunos 
são medidos com a mesma régua e 
hoje sabemos que cada pessoa tem 
um jeito diferente de aprender. Alguns 
aprendem melhor visualmente, outros 
auditivamente, por exemplo. Enfim, 
se todos na sala de aula forem 
tratados como iguais, observaremos 
rendimentos diferentes. Deste modo 
não podemos dizer que aquele aluno 
seja menos inteligente que o outro. O 
que ocorre é que o método tradicional 
atinge melhor um aluno do que o 
outro”. 

Professor Augusto Fey
Coordenador do curso
de Medicina UNIDAVI
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As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Graduação em Medicina  (Resolução nº 03 de 20 de 
junho de 2014) direcionam para que os cursos 
organizem o processo ensino-aprendizagem pautado 
em metodologias ativas, sendo esse um dos critérios 
para aprovação de novos cursos de Medicina, por 
parte do Ministério da Educação (MEC).

As Universidades que têm o curso de Medicina há 
mais tempo e ainda usam o método tradicional, têm 
prazo até o final de 2018 para organizarem as 
adequações curriculares necessárias para atender às 
novas diretrizes. 

As metodologias ativas no
Curso de Medicina

“nós entendemos que é melhor 
começar usando metodologias 
ativas. Já estamos em processo 
de qualificação dos docentes e 
eles estão sendo capacitados 
na metodologia com o mesmo 
formato das metodologias 
ativas  que irão utilizar desde o 
início do curso”.

https://www.youtube.com/watch?v=mE7Lwyifmok


Na UNIDAVI, o conceito usado será o 
Aprendizado Baseado em Problema – PBL, 
formato que nasceu no Canadá, na década de 70.

Com isso, a forma como os alunos se apropriam 
do conteúdo (com a mesma carga horária que as 
escolas tradicionais) é mais segmentada, 
permitindo que os temas se interliguem, fazendo 
muito mais sentido para o acadêmico.

02 Implantação do método no
Curso de Medicina da UNIDAVI

“nós não vamos ter, por exemplo, a 
disciplina de Cardiologia. No 
método tradicional, essa disciplina é 
oferecida em um semestre ou em 
um ano, sendo esgotado todo 
conteúdo da especialidade em um 
período. Na Metodologia Ativa, o 
aluno estudará a “disciplina” 
durante os quatro anos, desde os 
módulos básicos até os mais 
avançados, fazendo ligações com 
outros conhecimentos. Isso 
proporciona uma oportunidade 
melhor de apropriação do 
conhecimento”.
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“problemas” para os alunos, sempre dentro dos 
módulos temáticos do curso e, juntos, discutem e 
buscam soluções. A cada módulo é estudado uma 
parte do corpo humano, grupo de doenças, 
características de cada faixa etária, que devem ser 
repetidos e reestudados durante outros módulos.

Em um momento seguinte estes alunos terão 
contato com a comunidade, buscando exemplos 
do que foi discutido em grupo. Os temas 
abordados em sala de aula são de conhecimento 
do médico ou enfermeiro que vai receber os 
alunos na Unidade Básica de Saúde (UBS) para 
que, assim, todo o estudo tenha uma sequência 
lógica.

Outras metodologias ativas, como por exemplo a 
problematização, por exemplo, também serão 
utilizadas no decorrer do curso.

“O aluno vai ver o problema na 
prática, como ele acontece na 
comunidade. Terá a oportunidade de 
dar significado real aos 
conhecimentos teóricos. O aluno 
volta no dia seguinte para a 
instituição e vai para os laboratórios, 
onde os estudos sobre o tema 
continuam, sejam nos cadáveres ou 
manequins. Também realizará 
atividades no laboratório de 
Microscopia, por exemplo, para 
análise da biologia das células e 
tecidos do órgão, sistema ou doença 
estudada”.
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As aulas vão além pois, depois disso, também em 
laboratórios, será trabalhada a parte prática do 
atendimento e relacionamento com os pacientes, 
ainda como fazer os exames básicos relacionados a 
cada situação estudada.

Por exemplo, como auscultar o 
pulmão ou coração. Essas técnicas 
são apresentadas usando-se 
diversas dinâmicas, sempre 
buscando que o aluno tenha todas 
as possibilidades de aprender e fixar 
conteúdo, pois durante o curso, em 
vários momentos, vai rever e 
aprimorar os conhecimentos.

“se o aluno estudou o aparelho 
respiratório, por exemplo no 
primeiro módulo, terá contato 
com esse assunto num módulo 
posterior de doenças 
infectocontagiosas, pois 
existem algumas que afetam o 
aparelho respiratório, sendo 
necessário uma revisão e, 
assim por diante”. 



A Metodologia Ativa pode ser aplicada em todas as 
áreas de ensino, trazendo alternativas de 
aprendizado, em que o sistema consegue oferecer 
mais oportunidades de estudo aos alunos, resultando 
em um profissional diferenciado, completo e apto 
para enfrentar o mercado de trabalho.

No caso dos futuros médicos, esse diferencial vai 
impactar diretamente na qualidade de vida da 
população em que vão atuar. Desde o início do curso, 
o aluno tem contato com pessoas da comunidade.

03Benefícios para o aluno
e para a comunidade

“No método ativo o aluno precisa ir para os 
ambulatórios da rede pública do Sistema 
Único de Saúde(SUS). Precisa ir para um 
cenário fora da instituição de ensino para 
conhecer a realidade da população. Então, 
desde o primeiro dia de curso, o aluno tem 
esse contato com a comunidade e vai 
aprofundando esta relação à medida que o 
conhecimento vai sendo construído. Deste 
modo, esperamos um aluno com habilidade 
para lidar com pessoas, já que essa condição 
será treinada durante os seis anos do curso. 
Se ele vai ser um bom médico ou melhor 
médico que o formado no método tradicional 
não dá para medir. Mas o aluno terá 
formação para se tornar um médico 
humanista e holista”.
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