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Painel : Escolas Médicas 
Como está o ensino? 

Velhos conceitos e novas perspectivas?

Posicionamento das Entidades 



A prática médica está ligada à transformação do
processo de produção econômica. A estrutura
econômica determina, como acontece com todos os
componentes da sociedade, a importância, o lugar e
a forma da medicina na estrutura social.



O Cenário









Perfil do estudante

Cursinhos pré-vestibulares;

Valores dos vestibulares;

Valores das mensalidades;

Cursinhos pré-residência; 



E o que a DENEM defende?



Que a ANASEM seja instrumento de avaliação formativa 
do estudante de medicina, permitindo o acompanhamento 
da formação e a correção de falhas.

Que seja instrumento para a gestão pedagógica da escola 
médica. 

Que possua instrumentos para avaliar conhecimentos, 
habilidades e atitudes construídos a partir de um amplo 
debate de participação dos sujeitos envolvidos com a 
formação médica.

Contrária a responsabilização única do estudante, se 
impedir a diplomação e ou o registro profissional.



A DENEM é contrária às influências 
mercadológicas que podem incidir sobre a 

ANASEM



Resultados de 2016



Os resultados da avaliação permitem inferir 
que 91% das escolas médicas forma bons 

profissionais já que os estudantes apresentam 
nível de formação adequado?  

Existe alguma estratégia a ser utilizada com 
os 6% das escolas com desempenho básico?



Os estudos têm demonstrado que as diferenças
entre os cursos pouco influenciam nos resultados
obtidos pelos estudantes em exames. A literatura
internacional, pesquisas desenvolvidas no Brasil e
simples exercícios de estatística, no conjunto,
evidenciam, que o fator que mais impacta o
desempenho dos graduandos em exames como
provão e ENADE é o contexto familiar, social,
econômico e cultural dos estudantes, ou seja, o
capital cultural.

Bertolin, 2015



Avaliação do MEC: Instrumento de 2016 



O ranqueamento do ENADE



Aumento no número de vagas pós visita



É preciso pensar em processos avaliativos 
mais amplos, vinculados a projetos 

educativos democráticos e 
emancipatórios, contrapondo-se à 

centralidade conferida a avaliação como 
medida de resultado e que se traduz em 
instrumento de controle e competição 

institucional.

Assis e Amaral, 2015



Porque estamos aqui?



“Aquilo que o Brasil mais necessita é de 
uma juventude que não abdique de sua 

missão política de cidadãos responsáveis 
pelo destino do país”. 

Darcy Ribeiro
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