
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

ESTRATÉGIAS DE FEEDBACK EM SIMULADO ENADE NO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Sandra Helena de Lima Pereira Costa
1
; Rubenilson Caldas Valois

2
; Ivonete Vieira Peixoto 

Pereira
3
 

1Enfermeiro, Mestrado, Universidade do Estado do Pará (UEPA); 
2,3Enfermeiro, Doutorado, UEPA 

sanhlp@hotmail.com 

Introdução: As Diretrizes Curriculares Nacionais(DCN) dos Cursos de Graduação em 

Enfermagem orientam as Instituições de Ensino Superior(IES) quanto aos componentes 

curriculares, competências e habilidades específicas do profissional Enfermeiro para atender 

ao mercado brasileiro e mundial e que estes devem conferir-lhe capacidade acadêmica e/ou 

profissional considerando as demandas e necessidades prevalentes e prioritárias da população 

conforme o quadro epidemiológico do país/região[1].O Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é o órgão do Ministério da Educação (MEC) 

que conduz todo o sistema de avaliação de cursos superiores no Brasil, produzindo 

indicadores e um sistema de informações que subsidia tanto o processo de regulamentação 

exigido pelo MEC, como garante transparência dos dados sobre qualidade da educação 

superior a toda a sociedade. Os instrumentos que subsidiam a produção de indicadores de 

qualidade e os processos de avaliação de cursos desenvolvidos pelo INEP são: o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e as avaliações in loco realizadas por 

comissões de especialistas[2]. O ENADE avalia o desempenho dos alunos dos cursos de 

graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em 

que estão matriculados através de uma prova de formação geral e formação específica. O 

exame é obrigatório para os alunos dos cursos selecionados e é condição indispensável para a 

emissão do histórico escolar. A primeira aplicação ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima 

é trienal para cada área de conhecimento[2]. Por ter esse caráter obrigatório alguns alunos dos 

cursos de graduação não se sentem motivados a participar do exame e por essa razão faz-se 

necessário que as IES criem estratégias de motivação e organizem simulados com o objetivo 

de incentivar os alunos concluintes a participarem do ENADE. Pode-se realizar mais de um 

simulado ao ano, mas, a realização de um feedback sobre as questões do exame é mais 

interessante do que apenas disponibilizar aos alunos os gabaritos da prova. O feedback ou 

devolutiva é o momento em que é dado ao aluno a oportunidade de avaliar o resultado do seu 

desempenho em uma determinada atividade e identificar suas fragilidades e potencialidades 

em determinados conhecimentos e competências que eram esperados que ele desenvolvesse 

baseando-se em critérios pré-estabelecidos[3].Os critérios pré- estabelecidos que podem ser 

utilizados para um feedback eficaz podem ser os gabaritos comentados das questões objetivas 

e os padrões de resposta das questões discursivas que foram abordados na prova. Mesmo 

tendo um caráter tradicionalista o simulado pode se transformar em estratégia de 

aprendizagem significativa a medida em que o docente consegue conduzir o processo de 

feedback à luz da teoria de Alsubeliana, modelo de aprendizagem na qual o indivíduo amplia 

seu conhecimento por meio da assimilação de novos conceitos com os pré-existentes[4]. 

Objetivos: Descrever a experiência da utilização de variadas estratégias para dar feedback de 

um simulado para alunos concluintes do curso de graduação em Enfermagem de uma IES no 

estado do Tocantins e que irão realizar o exame nacional de desenvolvimento dos estudantes 

do ensino superior (ENADE) em 2019. Descrição da Experiência: O Simulado foi realizado 

no dia 02 de abril de 2018 e o feedback ocorreu nos dia 19, 20 e 21 de novembro do mesmo 

ano. O simulado foi baseado na prova do ENADE de 2016, disponível no site do INEP e 
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constituída de 2(duas) questões discursivas de formação geral, 8(oito) questões objetivas de 

formação geral, 3(três) questões discursivas com componentes específicos e 27 (vinte e sete) 

questões objetivas com componentes específicos. O primeiro dia de discussões das questões 

do simulado se deu no dia 19/11/18 e teve a presença de 37 alunos (23 alunos do 6° período e 

14 alunos do sétimo período). A metodologia utilizada foi através da discussão em grupos: a 

divisão da turma se deu por grupos de cores, cada aluno recebeu uma fita de cetim nas cores 

azul, amarelo, verde, vermelho, laranja e lilás totalizando 6(seis) grupos com mais ou menos 5 

a 6 alunos. Foi solicitado que cada grupo elegesse um coordenador com a função de moderar 

as discussões e o tempo das falas e fazer apresentação oral do resultado das discussões em 

grupo sobre as questões discursivas; e um secretário com a função de “levantar” placas com a 

identificação das questões objetivas escolhidas em consenso pelo grupo e escrever o resumo 

das discussões das questões discursivas em papéis de flipshart .O segundo dia (20/11) teve a 

presença de 38 alunos (24 alunos do sexto período e 14 do sétimo) e as atividades iniciaram 

com a leitura do enunciado das questões discursivas sobre conhecimentos específicos sendo 

solicitado o tempo de 30 minutos para a discussão em grupos e criação de proposta e 

apresentação de intervenção. Após o tempo estipulado, o coordenador de cada grupo realizou 

apresentação oral do resultado das discussões. Ao final das apresentações, foi realizada a 

leitura dos padrões de resposta das questões discursivas de conhecimentos específicos 

publicadas no site do INEP. O terceiro e último dia de discussões (21/11) teve a presença de 

35 alunos (23 alunos do sexto período e 12 alunos do sétimo período) e a metodologia 

utilizada ainda foi através de discussões das questões em grupo, porém, para as discussões das 

questões objetivas de conhecimentos específicos ,foi sugerida uma nova metodologia : a 

“batalha de cores”, onde 2(dois) grupos de cores diferentes faziam 3(três) perguntas diferentes 

um para o outro e o grupo que era questionado teria que responder e sustentar o argumento 

coerente para sua resposta. Resultados: A metodologia utilizada no primeiro dia de feedback 

propiciou a mobilização das competências de leitura e interpretação dos textos, análise e 

síntese sobre questões de conhecimentos gerais e a conclusão foi que todos os grupos 

apresentaram argumentos que contemplaram o padrão de resposta da questão discursiva n°01 

da prova do ENADE realizada em 2016, porém alguns grupos foram muito objetivos e não 

apresentaram um texto dissertativo como foi solicitado .A conclusão do segundo dia foi que 

todos os grupos apresentaram as propostas e as intervenções solicitadas, porém alguns grupos 

entraram em discordância no tema sobre implicações ético-legais na hemotransfusão, pois 

apresentavam dúvidas quanto a diferença entre atos de negligência e imprudência. As dúvidas 

foram elucidadas através de exemplos demonstrados pela docente. No terceiro e último dia do 

feedback, observou-se que a metodologia da “batalha das cores” foi muito eficaz, pois, os 

alunos se sentiram motivados a pesquisar as justificativas para cada alternativa correta 

utilizando todos os meios possíveis como fontes de pesquisa :celulares, livros da biblioteca, 

computador e outros. Conclusão: O feedback é importante após a realização de simulados do 

ENADE, pois, utilizando estratégias diferentes do modo tradicional, o professor pode ajudar 

os alunos a mobilizar as competências gerais e específicas necessárias à profissão e trazer a 

visibilidade da importância do Exame para os alunos. 

Descritores: Educação baseada em competências, Educação superior, Enfermagem. 
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