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RESUMO: Introdução: As metodologias ativas são compreendidas como forma de 

desenvolver o processo de aprendizagem de modo a construir uma formação crítica aos 

futuros profissionais nas diversas áreas de conhecimento, favorecendo a autonomia do 

educando com seu aprendizado (BORGES; ALENCAR, 2014). A Sala de Aula 

Invertida é uma proposta que exige mais de todos os atores envolvidos no processo de 

aprendizagem, do aluno exige mais autonomia e responsabilidade com seu aprendizado 

e do professor exige planejamento e reflexão crítica. No entanto para que a metodologia 

de sala de aula invertida tenha êxito são necessárias mudanças de estrutura pedagógica, 

planejamento e atuação de professores e alunos, pois, apenas inverter a sala de aula não 

significa que está aplicando uma metodologia reflexiva e crítica (BRANCO; ALVES, 

2015). A avaliação é compreendida como parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem, devendo ser contínua e todas as informações produzidas pela interação 

de professores e alunos, bem como entre os alunos, são relevantes para a avaliação do 

aprendizado e para eventuais ajustes necessários a fim de que o estudante consiga 

atingir os objetivos definidos (BORGES et al, 2014). Nesse sentido as metodologias 

ativas de ensino requerem constante reflexão crítica dos docentes, acerca dos 

instrumentos utilizados para avaliar o desempenho dos alunos nos componentes 

curriculares (aquisição de conteúdo, habilidades e competências esperadas) (DIAS-

LIMA et al, 2019). As metodologias ativas requerem avaliação condizente com a forma 

de ensino, desse modo considera-se de grande importância a avaliação e reflexão acerca 

dos critérios avaliativos utilizados na metodologia ativa sala de aula invertida do curso 

de graduação de enfermagem. Objetivo: Refletir sobre os critérios avaliativos que 

compõem o instrumento de avaliação da metodologia ativa sala de aula invertida no 

curso de graduação em enfermagem do Instituto Federal do Paraná - campus Palmas.  

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo em que foram analisados os critérios 

que compõem o instrumento de avaliação da metodologia ativa sala de aula invertida do 

curso de enfermagem do Instituto Federal do Paraná – campus Palmas. O instrumento 

de avaliação analisado se constitui por cinco critérios, que avaliam o desempenho e 

aprendizado dos estudantes no componente curricular, sendo: 1 – Assiduidade e 

participação; 2 – Comunicação; 3 – Relação da síntese com os saberes e práticas da 

enfermagem; 4 – Trabalho em grupo; e 5 – Síntese. Resultados: Para elaborar um 

instrumento de avaliação foi necessário definir quais os critérios que se quer avaliar e 

como ele representará os conceitos dos estudantes, porém, mesmo tendo o cuidado de 

buscar demonstrar o desenvolvimento e aquisição de habilidades é possível que ocorram 

algumas falhas na elaboração ou descrição dos critérios que passam despercebidas tanto 

pelo olhar dos docentes que realizam a avaliação como também dos discentes que são 

avaliados. Compreende-se que quando a avaliação não demonstra com clareza e certeza 

o nível de desenvolvimento e conhecimento conquistado pelo estudante, possam ocorrer 



prejuízos para os alunos. Pois, se a avaliação resultou em um conceito acima do que 

realmente é, o estudante acaba por não buscar a superação de suas dificuldades e 

limitações, e o contrário também é desfavorável, uma vez que não considerando as 

potencialidades do aluno e os avanços alcançados, acarreta na sua desmotivação. 

Sabendo disso, admite-se a importância de avaliar o instrumento de avaliação da 

metodologia de sala de aula invertida utilizada no curso de enfermagem do IFPR - 

campus Palmas. Para isso é preciso um olhar crítico e reflexivo, analisando se todos os 

critérios apresentam coerência com o processo de ensino aprendizagem e são capazes de 

asseverar o desempenho do estudante em todos os níveis de aprendizagem propostos. 

Dessa forma é plausível adequar o instrumento à sua finalidade, garantindo uma 

avaliação justa, evitando desacertos, possibilitando que docentes e discentes fiquem 

respaldados pelo instrumento acerca do conceito atribuído através da avaliação. 

Considera-se que a reflexão sobre o instrumento e a correção de inadequações é 

fundamental para a avaliação do processo de ensino-aprendizagem e para o bom 

relacionamento entre estudantes e professores, pois sendo o instrumento estabelecido de 

forma clara e objetiva,  permite que docentes e discentes se sintam assegurados para 

garantir que a avaliação represente o nível de desenvolvimento do estudante, 

possibilitando reflexões e mudanças de atitudes quando necessário, para juntos 

alcançarem o aprendizado desejado. Conclusão: o estudo permitiu compreender a 

importância da avaliação e reflexão dos docentes acerca do instrumento de avaliação da 

metodologia ativa de sala de aula invertida, de forma que possibilite analisar com 

criticidade os critérios avaliativos, adequando à necessidade acadêmica, evitando 

equívocos e incoerências que podem acarretar em privilégios ou prejuízos aos discentes. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Metodologias Ativas; Educação em Enfermagem; Avaliação 

em Enfermagem. 
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