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R E S U M O

Com o objetivo de analisar o processo de avaliação do Curso de Medicina da Universidade Estadual

de Londrina – UEL e a partir deste, conhecer o desempenho de seus estudantes, em comparação com

outros cursos de medicina do país, este estudo possibilitou o acompanhamento do processo de avali-

ação desenvolvido pelo curso nos moldes do SINAES (auto-avaliação, avaliação externa e reavalia-

ção) e a análise dos resultados obtidos por seus estudantes no ENADE 2004. Considerando que o Cur-

so utiliza Metodologias Ativas de Ensino-aprendizagem no desenvolvimento do currículo integrado,

comparou-se o desempenho de seus estudantes com o desempenho de estudantes de Escolas Médi-

cas que utilizam Metodologias de Ensino semelhantes e diferentes. Para compreender esse processo

foi necessário analisar a Educação Superior e a Educação Médica, e o papel da avaliação no contexto

das mudanças, particularmente na mudança de paradigma da Educação Médica. Os resultados de-

monstraram que o desempenho dos estudantes da UELsupera a média dos grupos estudados e equi-

vale aos resultados dos estudantes das melhores escolas do país, considerando os resultados do

ENADE 2004. O estudo reforçou a importância do papel da avaliação nos processos de mudança da

Educação Superior.
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