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RESUMO GERAL 
 

Introdução: A residência em enfermagem tem importante papel na formação 
profissional dos enfermeiros recém-formados no Estado de Alagoas, pois além de 
formar profissionais para a prática em serviço, prepara profissionais para a docência. 
Objetivo: Analisar a contribuição dos fundamentos de prática docente no programa 
de residência em enfermagem para a atuação profissional dos egressos. Percurso 
Metodológico: Estudo descritivo com abordagem qualitativa. A pesquisa envolveu 
egressos de um programa de residência em enfermagem que concluíram o curso 
entre 2007 e 2019. Para coleta dos dados, foi utilizado um questionário misto com 
perguntas de múltipla escolha e subjetivas. Os dados objetivos foram submetidos a 
análise descritiva por porcentagem simples. A análise das perguntas subjetivas foi 
realizada seguindo as etapas técnicas segundo Bardin. Os resultados da pesquisa 
são apresentados em dois artigos originais intitulados: 1) Características gerais dos 
egressos de um programa de residência de enfermagem e 2) Relevância das noções 
de prática docente para ensino superior em um programa de residência em 
enfermagem. Este trabalho contém 03 produtos educacionais: 1) Artigo original 
Formação para a docência no ensino superior do profissional de saúde, 2) Relatório 
técnico-científico com devolutiva dos resultados da pesquisa à Universidade Estadual 
de Ciências da Saúde de Alagoas, e 3) Perfil em rede social Cantinho do Residente 
de Enfermagem. Resultados: Dos egressos, 96% são do sexo feminino e 4% do sexo 
masculino. A faixa etária predominante é entre 20-30 anos (56%), seguida da faixa 
entre 31-40 anos (44%). A maioria dos egressos (90%) concluiu a graduação em 
instituições públicas de ensino superior. Quanto ao ano de conclusão da graduação, 
18% concluiu em 2012, seguido dos anos de 2013, 2014 e 2015 com 14% cada. 
Quanto à conclusão da residência, 22% concluiu em 2017, seguido por 2016 (14%), 
88% dos egressos estão empregados, desses, 78% atuam na área que se 
especializou. Quanto ao caráter do trabalho, 50% são enfermeiros assistenciais, 20% 
enfermeiros docentes e 18% enfermeiros assistenciais e docentes. Ao concluir a 
residência, 36% dos egressos ingressaram em especializações stricto sensu, 10% em 
especialização latu sensu de formação para docência no ensino superior e 4% afirma 
ter feito curso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. A prática docente 
realizada durante a residência contribui para atuação na docência dos egressos. Além 
de servir de estímulo para a continuidade no processo da formação. O embasamento 
pedagógico para a docência durante a residência repercute de forma positiva na 
prática desses profissionais. Considerações finais: A formação para a docência para 
o ensino superior dos profissionais de saúde é uma necessidade que vem sendo 
sutilmente reconhecida pelas instituições de ensino, pois é um dos principais fatores 
que podem melhorar a qualidade do ensino. A residência em enfermagem é uma 
modalidade de ensino que proporciona uma extensa formação teórico-prática, que 
favorece o aprofundamento e aperfeiçoamento de conhecimentos e habilidades, além 
de despertar no egresso o desejo de continuar sua formação. As noções de prática 
docente para ensino superior são um diferencial do programa estudado. Espera-se 
que, ao fortalecer a formação docente, haja uma melhoria da assistência à saúde da 
população em geral ao formar profissionais capacitados para atuar nas diversas 
áreas. Espera-se ainda que os produtos educacionais possam auxiliar no processo de 
aquisição de conhecimento dos profissionais de forma prática. 
 
Palavras-chave: Ensino de Enfermagem. Educação em Saúde. Docência. 
Residência não Médica. 



 

   

GENERAL ABSTRACT  
 

Introduction: The nursing residency program plays an important role in in the State of 
Alagoas, training newly graduated professionals for teaching and for practice through 
theoretical modules. Objective: To analyze the contribution of teaching practice 
fundaments to the professional activities of graduates in the nursing residency 
program. Methodology: Descriptive type study with quali-quantitative approach. This 
research encompassed graduates between the years 2007 and 2019 from a nursing 
residency program. The data was collected through a mixed questionnaire with 
multiple choice as well as subjective questions. The objective data was subjected to a 
descriptive analysis through simple percentage. The subjective questions were 
interpreted according with Bardin's technical steps. The results of the study are 
presented in two original papers named: 1) General features of nursing residency 
programs and 2) Relevance of teaching practice notions for higher education in a 
nursing residency program. This research include 3 educational products: 1) Original 
paper Formation of health professionals for teaching in higher education, 2) Technical-
scientific report with results feedback to the Universidade Estadual de Ciências da 
Saúde de Alagoas, and 3) Social network page The Resident Corner. Results: 96% 
graduates identify as female and 4% as male. The predominant age range is between 
20-30 years old (56%), followed by the range of 31-40 years old (44%). Most graduates 
(90%) are from public higher education institutions. As for the year of undergraduation, 
18% of the subjects concluded their studies in 2012, followed by the years of 2013, 
2014 and 2015 with 14% each one. In relation to the year of conclusion of the residency 
studies, 22% subjects completed their studies in 2017, followed by 2016 (14%). 88% 
of graduates are employed, of which 78% are working in their area of specialization. 
As of their job profile, 50% are care nurses, 20% are teacher nurses and 18% are both 
care and teacher nurses. By the time of conclusion of the residency, 36% graduates 
enrolled in post-graduation courses, 10% in specializations on higher education 
teaching programs and 4% declare to have studied active methodolodies on teaching-
learning practices. The teaching experiences during residency contribute to the 
teaching practice of the graduates, but while they report the transformative character 
of the teaching instruction, the limitations of it are acknowledged. The residency 
program promote the continuity of studies through a theoretical background for the 
teaching practices with positive results for the future graduates. Final considerations: 
The teaching training for higher education of health professionals is gradually being 
recognized by the educational institutions, as it figures as one of the main factors that 
are capable of enhancing the quality of education, besides benefiting institutions, 
teachers and students. The nursing residency offers an extensive theoretical-practical 
instruction, which further encourage the graduates to continue their studies. The 
notions of teaching practices for higer education is a particular feature of the program 
studied in this research, with which it is expected that both teacher training in higher 
education and health assistance to the general population are improved though the 
training of nurses that are capable of multiple habilites. It is expected that the 
educational products of this work may help future professionals in practical ways and 
also broaden the access to free, shared and scientic knowledge. 

 
Keywords: Education, Nursing. Health Education. Teaching. Internship, Nonmedical. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho acadêmico de conclusão de curso (TACC) é fruto da experiência da 

autora como docente em curso de graduação de enfermagem, no acompanhamento 

dos residentes nas atividades de docência, além da própria vivência como residente 

de enfermagem. Assim, senti a necessidade de analisar a relevância dos cursos de 

residência em enfermagem para a prática docente em Alagoas, pois o Programa de 

Residência em Enfermagem da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de 

Alagoas (Uncisal) além de formar profissionais para a prática em serviço, prepara 

profissionais para a docência por meio de um módulo teórico de Formação 

Pedagógica em Saúde, somado ao treinamento prático em docência em instituições 

de ensino superior (IES) do Estado.  

Graduada em enfermagem (2013) pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), 

egressa da residência em enfermagem em infectologia (2016) da Uncisal e docente 

do curso de enfermagem da Faculdade Estácio de Alagoas desde 2016, ao ingressar 

no Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da Faculdade de Medicina 

(Famed) da Ufal, em 2017, tive aumentado o anseio por estudar a formação para a 

docência do profissional de saúde com uma visão especial para a formação do 

enfermeiro, visto que alguns cursos de pós-graduação lato sensu vêm incluindo em 

seus currículos a disciplina Metodologia do Ensino Superior, que objetiva capacitar 

profissionais para a docência no ensino superior. Vale ressaltar que, embora exista, 

essa iniciativa tem sido rara e localizada em alguns programas no país.   

Desde a primeira turma egressa do Programa de Residência em Enfermagem da 

Uncisal, em 2007, até maio de 2019, foram certificados 94 enfermeiros. Desses 

egressos, observa-se que boa parte desenvolve a função docente, demostrando que 

a residência vem despertando um interesse para a docência, atividade que faz parte 

do currículo dos residentes, levando-os a ter noções de ensino em enfermagem.  

Com essas inquietações, tornou-se pergunta motivadora: qual a relevância da 

introdução de noções de prática docente como parte do programa de residência em 

enfermagem da Uncisal? Buscando responder à questão, foi elaborado o projeto de 

pesquisa: “Relevância das noções de prática docente para ensino superior em um 

programa de residência em enfermagem”. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Ufal (Parecer n. 3.183.050, CAAE n. 
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06340418.1.0000.5013) e os resultados obtidos deram origem aos dois artigos 

apresentados neste trabalho. 

Sendo assim, o estudo mostra-se relevante para a sociedade em geral, 

principalmente para a alagoana, uma vez que, ao aprofundar-se sobre o tema, 

pretende-se fornecer subsídios para preparar os enfermeiros para uma prática 

docente reflexiva e com autonomia de pensamento, assumindo seu protagonismo 

intelectual e transformador. 

Este TACC contém o artigo intitulado “Características gerais dos egressos de um 

programa de residência de enfermagem” e o artigo intitulado “Relevância das noções 

de prática docente para ensino superior em um programa de residência em 

enfermagem”. A intenção inicial é de submeter os artigos a revistas avaliadas com 

Qualis A ou B em Ensino pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

Este trabalho contém 03 produtos educacionais1. O primeiro produto é o artigo 

original “Formação para a docência no ensino superior do profissional de saúde”, feito 

a partir da revisão de literatura para a construção do referencial teórico desse TACC, 

publicado na Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas, volume 20, número 

3, 2019, Qualis CAPES Periódicos na Área de Ensino B2.  

O segundo produto é um relatório técnico-científico com devolutiva dos resultados 

da pesquisa que foi apresentado a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Espera-se que os dados 

apresentados no relatório possam contribuir nas discussões acerca da necessidade 

de atualização do Projeto Pedagógico do programa de residência de enfermagem no 

tocante ao tema formação para a docência. 

O terceiro produto é o perfil em uma rede social intitulado “Cantinho do Residente 

de Enfermagem” com o objetivo de disponibilizar conteúdos sobre formação 

pedagógica para o ensino superior para os profissionais de saúde. Espera-se que o 

perfil possa auxiliar no processo de aquisição de conhecimento dos profissionais de 

forma prática e acessível, bem como possibilitarão uma oportunidade de ter conteúdos 

que possam otimizar o acesso ao conhecimento científico, gratuito, livre de horário, 

atingindo um público maior, possibilitando assim um aprendizado compartilhado. 

                                                 
1 Esclarecemos que, conforme as orientações e Documento de Área – Ensino – da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), os artigos já se caracterizam como produtos 
educacionais. 
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2 ARTIGO - Características gerais dos egressos de um programa de residência 

de enfermagem  

 

RESUMO 

 

Introdução: O conhecimento sobre egressos possibilita a análise da formação e 
permite conhecer e identificar questões como a inserção no mercado de trabalho, 
processo de trabalho, continuidade da formação e desenvolvimento profissional. Isto 
pode favorecer as instituições de ensino pelo aprimoramento de uma educação 
comprometida com a cidadania e com as necessidades dos serviços de saúde. 
Objetivo: Descrever as características gerais dos egressos de um programa de 
residência em enfermagem. Percurso Metodológico: Estudo quantitativo, descritivo, 
transversal. A pesquisa envolveu egressos de um programa de residência de 
enfermagem que concluíram o curso entre os anos de 2007 a 2019. Para coleta dos 
dados, foi utilizado um questionário misto com perguntas de múltipla escolha. Os 
dados foram submetidos a análise descritiva por porcentagem simples. Resultados e 
discussão: Dos egressos, 96% são do sexo feminino e 4% do sexo masculino. A faixa 
etária predominante é entre 20-30 anos (56%), seguida da faixa entre 31-40 anos 
(44%). A maioria dos egressos (90%) concluiu a graduação em instituições públicas 
de ensino superior. Quanto ao ano de conclusão da graduação, 18% concluiu em 
2012, seguido dos anos de 2013, 2014 e 2015 com 14% cada. Quanto à conclusão 
da residência, 22% concluiu em 2017, seguido por 2016 (14%). 88% dos egressos 
estão empregados, desses, 78% atuam na área em que se especializaram. Quanto 
ao caráter do trabalho, 50% são enfermeiros assistenciais, 20% enfermeiros docentes 
e 18% enfermeiros assistenciais e docentes. Ao concluir a residência, 36% dos 
egressos ingressaram em especializações stricto sensu. Considerações finais: A 
residência em enfermagem é uma modalidade de ensino que proporciona uma 
extensa formação teórica e prática, que favorece um aprofundamento e 
aperfeiçoamento de conhecimentos e habilidades, além de despertar no egresso o 
desejo de continuar sua formação. Espera-se que esta pesquisa contribua para 
aprimorar as ações de educação permanente dos egressos, pois pensar no processo 
de formação dos enfermeiros contribui para a melhoria da assistência à saúde da 
população em geral ao formar profissionais de enfermagem capacitados para atuar 
nas atividades assistenciais e gerenciais, além das áreas de ensino e pesquisa. 
 
Palavras-chave: Internato não Médico. Especialização. Qualificação Profissional. 
Enfermagem. 
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ARTICLE -  General features of nursing residency programs 

 
ABSTRACT 

 
Introduction: The analysis of the educational background of graduate students is a 
relevant method of studying topics such as their adaptability to work and employment, 
future studies and professional development. This also encourage educational 
institutions to further compromise with values such as citizenship and to provide better 
health services to the general community. Objective: To describe general features of 
graduates from a nursing residency program. Methodology: Transversal, descriptive, 
quantitative study. The subjects of this research are graduates from a nursing 
residency program which concluded their studies from the years between 2007 and 
2019. The data was collected through a mixed questionnaire with multiple choice and 
where subjected to a descriptive analysis through simple percentage. Results: 96% 
graduates identify as female and 4% as male. The predominant age range is between 
20-30 years old (56%), followed by the range of 31-40 years old (44%). Most graduates 
(90%) are from public higher education institutions. As for the year of undergraduation, 
18% of the subjects concluded their studies in 2012, followed by the years of 2013, 
2014 and 2015 with 14% each one. In relation to the year of conclusion of the residency 
studies, 22% subjects completed their studies in 2017, followed by 2016 (14%). 88% 
of graduates are employed, of which 78% are working in their area of specialization. 
As of their job profile, 50% are care nurses, 20% are teacher nurses and 18% are both 
care and teacher nurses. By the time of conclusion of the residency, 36% graduates 
enrolled in post-graduation courses. Final considerations: The nursing residency 
offers an extensive theoretical-practical instruction, which further encourage the 
graduates to continue their studies. It is expected that this research contributes to 
improve initiatives of permanent education of graduates, as better prepared nurses 
translate to better health assistance services to the general population, as the 
professionals are capable of acting in health assistance, management, teaching and 
research. 
 
Keywords: Internship, Nonmedical. Specialization. Credentialing. Nursing. 
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2.1 Introdução 

 

Os programas de residência constituem modalidade de ensino de pós-

graduação lato sensu destinados às profissões da saúde sob a forma de curso de 

especialização, caracterizados por ensino em serviço e por desenvolver competências 

técnico-científicas e éticas (BRASIL, 2014). A residência em enfermagem teve seu 

início no Brasil na década de 60, e ainda hoje é pouco difundida se comparada com 

outras modalidades de ensino de pós-graduação (CARBOGIM et al., 2010).  

O propósito dos programas de residência em enfermagem é proporcionar ao 

enfermeiro residente o acesso a um conjunto de ações que articulem os 

conhecimentos referentes à pesquisa, à assistência, à extensão e ao ensino de 

enfermagem, qualificando-o como profissional crítico e inserido no debate sobre o 

desenvolvimento técnico-científico (BRASIL, 2005). Para alcançar esse objetivo, a 

residência tem duração de dois anos, com uma carga horária de 60 horas semanais, 

somando assim 5.760 horas de curso, tendo o foco maior nas áreas práticas (80% da 

carga horária total) e 20% do curso focado para as matérias teóricas.  

A valorização dos enfermeiros que possuem esse tipo de formação 

especializada vem aumentando, pois ainda existe a cultura de que não basta somente 

conhecimento técnico para exercer atividades específicas, é necessário que outros 

valores sejam agregados para esta prática (SANTANA; LOPES, 2007). Podemos 

então inferir que a residência, ao colocar o enfermeiro no cotidiano de trabalho, 

permite atender essa demanda do mercado.  

Vale destacar que o conhecimento sobre egressos possibilita a análise da 

formação e permite conhecer e identificar outras questões, como a inserção mercado 

de trabalho, o processo de trabalho, a continuidade da formação, o desenvolvimento 

profissional, dentre outros. Isto pode favorecer as instituições de ensino quanto ao 

aprimoramento de uma educação profissional comprometida com a cidadania e com 

as necessidades dos serviços de saúde (CERQUEIRA et al., 2009). 

Considerando tais pressupostos, este estudo buscou responder ao seguinte 

questionamento: quais as características gerais dos egressos do Programa de 

Residência em Enfermagem da Uncisal? Sendo assim, esta pesquisa mostra-se 

relevante para a sociedade em geral e, principalmente, para a enfermagem, uma vez 

que é fundamental que tenhamos um retrato recente da enfermagem. Tal reflexão 
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pode fornecer elementos para compreender o papel da residência na formação 

profissional dos enfermeiros.  

 

2.2 Objetivo 

 

 Descrever as características gerais dos egressos de um programa de 

residência em enfermagem. 

 

2.3 Percurso Metodológico 

 

 Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, transversal, desenvolvido a partir 

da consulta do banco de dados da Universidade Estadual de Ciências da Saúde no 

município de Maceió/AL, por meio dos egressos do programa de residência em 

enfermagem. Este artigo é parte integrante do trabalho acadêmico de conclusão do 

mestrado profissional intitulado “Relevância das noções de prática docente para 

ensino superior em um programa de residência em enfermagem”. 

A pesquisa envolveu 94 egressos do programa de residência de enfermagem da 

Uncisal, que concluíram o curso entre os anos de 2007 a 2019. Desses 94 egressos, 

50 preencheram o instrumento de coleta de dados. Foram excluídos do estudo 

egressos não localizados e aqueles que não apresentaram disponibilidade para 

participar do estudo. 

 A coleta de dados teve início após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Alagoas (Parecer n. 3.183.050, CAAE n. 

06340418.1.0000.5013). Realizou-se a coleta de dados durante os meses de agosto 

e setembro 2019 por meio de um questionário misto com perguntas de múltipla 

escolha elaborado pela pesquisadora no Google Drive. Após elaboração das questões 

e estruturação do questionário, ele foi enviado para os endereços eletrônicos dos 

egressos contidos no banco de dados da Uncisal. Os dados foram inseridos em um 

banco de dados do Microsoft Office Excel e foram submetidos a análise descritiva por 

porcentagem simples.  
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2.4 Resultados e Discussão 

 

 A amostra foi composta por 50 enfermeiros que concluíram a residência entre 

2007 e 2019 que preencheram o questionário da pesquisa, perfazendo 53,1% do total 

dos egressos, taxa semelhante ao estudo de Castro (2014) com egressos de uma 

residência de enfermagem em terapia intensiva da Bahia, desenvolvido utilizando a 

mesma estratégia. Os dados coletados possibilitaram caracterizar os egressos do 

Programa de residência em enfermagem da Uncisal. 

 Dentre os egressos do programa, 96% são do sexo feminino e 4% do sexo 

masculino, característica esta ressaltada em diversos estudos, pois a equipe de 

enfermagem sempre foi constituída, em sua maioria, por profissionais do sexo 

feminino. Porém, pode-se notar que este fato vem se modificando ao longo dos anos 

com a inserção cada vez maior dos homens neste mercado de trabalho. Machado et 

al. (2016a) confirmam essa assertiva quando afirmam que a equipe de enfermagem 

ainda é predominantemente feminina (85,1%), mas há presença crescente (14,4%) 

de homens, que significa o surgimento de uma nova tendência, a masculinização na 

categoria. Apesar desse fenômeno, a força de trabalho em enfermagem é 

hegemonicamente feminina desde seu surgimento como profissão (BRASIL, 1985).  

 Vale destacar que a enfermagem no Brasil era exercida por mulheres. Apenas 

a partir de 1968, a inserção de homens e mulheres nos cursos de enfermagem foi 

possibilitada devido à reforma universitária. A seleção por gênero ao curso não ficava 

mais ligada a critérios de “vocação” ou comportamento considerado de “boas 

maneiras”, mas apenas pela aprovação no vestibular (COSTA; FREITAS; 

HAGOPIAN, 2017).  

 A faixa etária predominante dos participantes da pesquisa é entre 20-30 anos 

(56%), seguida da faixa entre 31-40 anos (44%). Achados semelhantes aos de Zanoni 

et al. (2015) que mostram que a idade predominante dos egressos da residência em 

enfermagem ofertada por uma instituição universitária pública localizada no Sul do 

Brasil corresponde a 27 anos (23,1%), seguida por 25 anos (15,4%). Dados da 

pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil mostram que 1/4 do contingente tem até 30 

anos, o que significa dizer que a equipe de enfermagem é predominantemente jovem 

(MACHADO et al., 2016a). 

 Com relação à faixa etária encontrada nesse estudo, outros autores confirmam 

ser comum que recém-graduados busquem meios que proporcionem 
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amadurecimento profissional, que facilitem seu ingresso no mercado de trabalho e a 

aquisição de competências e saberes para os quais o tempo para o desenvolvimento 

na graduação foi insuficiente. Por essas exigências crescentes, os profissionais 

procuram por cursos de especialização, sejam eles na modalidade de residência ou 

não para a qualificação e aprimoramento das habilidades técnicas (PUSCHEL et al., 

2017; ZANONI et al., 2015). Corroborando os dados, Carvalho et al. (2019) afirmam 

que a residência em enfermagem tem atraído, além de mulheres, profissionais jovens 

(46,85%) e recém-formados.  

 Estudos afirmaram que a graduação dos enfermeiros no Brasil ocorre em sua 

maioria (57,4%) em instituições privadas de ensino superior. As públicas são 

responsáveis pela formação de 35,6% do contingente e as filantrópicas por menos de 

5% (MACHADO et al., 2016b). Neste estudo foram encontrados dados divergentes 

com 90% dos egressos concluindo a graduação em instituições públicas de ensino 

superior e apenas 10% em instituições privadas. A maioria desses participantes 

concluiu a graduação no ano de 2012 (18%) conforme tabela 1.  

 

Tabela 1 - Ano de conclusão da graduação dos egressos do programa de residência 

em enfermagem. Maceió, 2019. 

 Ano n % 

Ano de conclusão da 
graduação 

2005 2 4 

2006 1 2 

2007 0 0 

2008 2 4 

2009 5 10 

2010 4 8 

2011 4 8 

2012 9 18 

2013 7 14 

2014 7 14 

2015 7 14 

2016 2 4 

Total  50 100 
      Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Quanto ao ano de conclusão da residência, 22% concluíram em 2017, seguido 

por 2016 com 14% como apresentado na tabela 2.  
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Tabela 2 - Ano de conclusão da residência dos egressos do programa de residência 

em enfermagem. Maceió, 2019. 

 Ano n % 

Ano de conclusão da 
residência 

2009 2 4 

2010 2 4 

2011 2 4 

2012 4 8 

2013 4 8 

2014 5 10 

2015 6 12 

2016 7 14 

2017 11 22 

2018 3 6 

2019 4 8 

Total  50 100 
        Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Quanto ao programa de residência que cursaram, a maioria dos indivíduos é 

oriunda do Programa de obstetrícia e infectologia conforme tabela 3.  

 

Tabela 3 - Programa de residência de enfermagem dos egressos. Maceió, 2019. 

 Programa n % 

Programa de residência 

Obstetrícia 12 24 

Neonatologia 9 18 

Infectologia 12 24 

Psiquiatria/Saúde Mental 6 12 

Emergência 
Geral/Atendimento Pré-
hospitalar 

11 22 

Total  50 100 
      Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Vale destacar que no programa de residência em enfermagem da Uncisal são 

ofertadas 12 vagas, sendo 4 em obstetrícia e 2 vagas em cada uma das demais áreas. 

O maior número de vagas para a área da obstetrícia justifica-se pela necessidade do 

mercado de trabalho.  

 As exigências para a inserção no mercado de trabalho têm aumentado, fazendo 

com que os recém-formados aspirem por cursos de especialização e, em especial, de 

residências que têm como foco a qualificação e aprimoramento das habilidades 

técnicas (PUSCHEL et al., 2017). Diante disso, esta pesquisa mostra que a residência 
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é facilitadora de inserção no mercado de trabalho, pois 88% dos egressos estão 

empregados, desses, 78% atuam na área que se especializaram, dados que explicam 

o desejo dos recém-graduados de cursarem a especialização na modalidade 

residência.  

 Nesse estudo, 94% dos egressos afirmaram que a residência contribuiu para 

inserção no mercado de trabalho. Achado confirmado por Silva et al. (2017) afirmam 

em seu estudo que a residência de enfermagem favorece positivamente a inserção 

de enfermeiros especialistas formados nesta modalidade em seu campo profissional, 

pois a residência prepara um especialista com treinamento diferenciado que se 

destaca e é valorizado pelo mercado de trabalho.  

 Quanto ao caráter do trabalho, 50% dos egressos são enfermeiros 

assistenciais, corroborando outros estudos os quais apontam que as atividades 

assistenciais e a área hospitalar ainda são as que mais absorvem o profissional de 

enfermagem (CASTRO, 2014; PUSCHEL et al., 2017). Ressalta-se ainda que 20% 

dos egressos atuam como enfermeiros docentes e 18% desenvolvem atividades como 

enfermeiros assistenciais e docentes, somando um total de 38% de egressos que 

desenvolvem atividades docentes. Maciel (2015), em seu estudo com egressos de 

uma residência de enfermagem, relaciona o curso de residência ao preparo de 

enfermeiros para a assistência, mas que desperta também um interesse relevante 

para a docência.  

 Os resultados encontrados por Zanoni et al. (2015) apontam que as áreas de 

atuação dos egressos estão voltadas tanto para a assistência como para a gerência, 

ensino e pesquisa, o que demonstra ser a residência suporte teórico e prático que 

permite ao residente crescimento profissional e pessoal individualizado, considerando 

que são oferecidas oportunidades para que este se torne um profissional competente 

e capacitado para as exigências do mercado de trabalho. 

 Ao concluir a residência, 36% dos egressos ingressaram em especializações 

stricto sensu, sejam elas mestrado acadêmico ou profissional. Fato semelhante foi 

observado por Carvalho et al. (2019) no estudo com egressos dos programas de 

residência multiprofissional e na área de enfermagem do estado da Bahia, que mostra 

o interesse dos egressos para a continuidade de formação, visto que, depois de 

concluída a residência, 42,85% ingressaram no mestrado. Outros estudos também 

demostraram números expressivos de egressos inseridos na formação docente, 
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evidenciando que a residência parece promover o interesse pela docência entre os 

egressos (BRASIL; OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2017; OLIVEIRA et al., 2017). 

 

2.5 Considerações finais  

 

 Os resultados alcançados com este estudo demonstram que a maioria dos 

egressos é do sexo feminino, jovens, concluíram a graduação em instituições públicas 

de ensino superior, estão empregados e atuam na área que se especializaram. 

Quanto ao caráter do trabalho, a maioria é enfermeiro assistencial. 

 Foi possível verificar que a residência é facilitadora na inserção do egresso no 

mercado de trabalho, pois tem importante papel na formação profissional dos 

enfermeiros recém-formados e vem atender às exigências desse mercado, porque em 

si reúne ações que serão enfrentadas nas atividades assistenciais, na gestão e na 

docência, tornando o enfermeiro apto a atuar em diversas áreas. 

 Destaca-se que a residência parece ser estímulo para a carreira docente dos 

egressos, visto que, depois de concluída a residência, um número expressivo 

ingressou no mestrado e atua na docência, evidenciando que a residência em 

enfermagem é uma modalidade de ensino que proporciona uma extensa formação 

teórica e prática, que favorece um aprofundamento e aperfeiçoamento de 

conhecimentos e habilidades, além de despertar no egresso o desejo de continuar 

sua formação.  

 Espera-se que esta pesquisa contribua para aprimorar as ações de educação 

permanente dos egressos, pois pensar no processo de formação dos enfermeiros 

contribui para a melhoria da assistência à saúde da população em geral ao formar 

profissionais de enfermagem capacitados para atuar nas atividades assistenciais e 

gerenciais, além das áreas de ensino e pesquisa. 
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3 ARTIGO - Relevância das noções de prática docente para ensino superior em 

um programa de residência em enfermagem 

 

RESUMO 

 

Introdução: A residência em enfermagem tem importante papel na formação 
profissional dos enfermeiros recém-formados no estado de Alagoas, pois além de 
formar profissionais para a prática em serviço, prepara profissionais para a docência 
através do módulo teórico de Formação Pedagógica em Saúde, sendo esses 
conhecimentos somados à realização da prática em docência em Instituições de 
Ensino Superior. Objetivo: Analisar a contribuição dos fundamentos de prática 
docente no programa de residência em enfermagem para a atuação profissional dos 
egressos. Percurso Metodológico: Estudo do tipo descritivo com abordagem 
qualitativa. A pesquisa envolveu os egressos de um programa de residência de 
enfermagem que concluíram o curso entre os anos de 2007 a 2019. Para coleta dos 
dados, foi utilizado um questionário misto com perguntas de múltipla escolha e 
subjetivas. Os dados objetivos foram submetidos a análise descritiva por porcentagem 
simples. A análise das perguntas subjetivas foi realizada seguindo as etapas técnicas 
segundo Bardin. Resultados e discussão: A prática docente realizada durante a 
residência contribui para atuação na docência dos egressos, mas ao mesmo tempo 
em que é reportada a ação transformadora da formação docente, também 
transparecem limitações. A residência serve de estímulo para a continuidade no 
processo da formação e o embasamento pedagógico para a docência durante a 
residência é necessário porque repercute de forma positiva na prática desses 
profissionais. Conclusão: As noções de prática docente para ensino superior são um 
diferencial do programa estudado, com isso espera-se que, ao fortalecer a formação 
docente no contexto do ensino superior, haja uma melhoria da assistência à saúde da 
população em geral ao formar profissionais de enfermagem capacitados para atuar 
nas áreas assistenciais, de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Palavras-chave: Residência não Médica. Educação em Enfermagem. Educação em 
Saúde. Docência. 
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ARTICLE - Relevance of teaching practice notions for higher education in a 
nursing residency program 
 

ABSTRACT 
 
Introduction: The nursing residency program plays an important role in in the State of 
Alagoas, training newly graduated professionals for teaching and for practice through 
theoretical modules of health education training. This knowledge is then put into 
practice in Higher Education Institutions. Objective: To analyze the contribution of 
teaching practice fundaments to the professional activities of graduates in the nursing 
residency program. Methodology: Descriptive type study with qualitative approach. 
The subjects of this research were graduates of a nursing residency program which 
concluded their courses between the years 2007 and 2019. The data was collected 
through a mixed questionnaire with multiple choice as well as subjective questions. 
The objective data was subjected to a descriptive analysis through simple percentage. 
The subjective questions were interpreted according with Bardin's technical steps. 
Results: The teaching experiences during residency contribute to the teaching 
practice of the graduates, but while they report the transformative character of the 
teaching instruction, their limitations are acknowledged as well. The residency program 
promote the continuity of studies through a theoretical background for the teaching 
practices with positive results for the future graduates. The residency program 
encourages the graduates to continue their educational instruction and improve their 
personal practice. Conclusion: The notions of teaching practices for higer education 
is a particular feature of the program studied in this research, with which it is expected 
that both teacher training in higher education and health assistance to the general 
population are improved though the training of nurses that are capable of multiple 
habilites in areas such as teaching, research and science outreach. 
 
Keywords: Internship, Nonmedical. Education, Nursing. Health Education. Teaching. 
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3.1 Introdução 

 

 Em 1961, instituiu-se a residência de enfermagem no Brasil com o objetivo 

implícito de complementar a formação do enfermeiro recém-graduado. Desde então, 

a residência desenvolve-se em regime de dedicação exclusiva, colocando o 

enfermeiro residente em contato contínuo com o campo prático, estimulando-o ao 

acompanhamento dos pacientes, desenvolvendo paralelamente as modalidades de 

ensino, pesquisa e extensão (AGUIAR et al., 2004). 

 Em Alagoas, a residência em enfermagem na Universidade Estadual de 

Ciências da Saúde (Uncisal) foi criada no ano de 2005, ofertando programas nas áreas 

de Neonatologia e Saúde da Mulher. Atualmente, são ofertadas 12 vagas nas áreas 

de enfermagem em Obstetrícia, Neonatologia, Infectologia, Psiquiatria/Saúde Mental, 

Emergência Geral/Atendimento Pré-hospitalar (BRASIL, 2016).  

 O curso de residência em enfermagem da Uncisal investe, segundo o seu 

Projeto Pedagógico, na vinculação dos conteúdos teórico-práticos com a academia e 

os serviços de saúde, incorporando ao longo do curso momentos de integração, 

fortalecendo o encontro com o serviço, com o ensino e com o usuário, atendendo as 

diretrizes que apontam para um currículo que interage a área básica com a clínica, a 

teoria com a prática, a multiplicidade de cenários que alcance a integralidade do 

“aprender a aprender, o saber ser e conviver e saber fazer” (BRASIL, 2010).  

 A residência de enfermagem, conforme a Resolução COFEN n. 459/2014, que 

estabelece padrões mínimos para seu funcionamento, é caracterizada por 

treinamento em serviço sob a orientação de profissionais enfermeiros especialistas 

(BRASIL, 2014). Porém, os programas de residência de enfermagem da Uncisal vão 

além desses padrões mínimos, pois dedicam parte da carga horária do curso para 

preparar o enfermeiro para a docência em ensino superior.  

 A residência em enfermagem tem importante papel na formação profissional 

dos enfermeiros recém-formados no Estado de Alagoas, pois além de formar 

profissionais para a prática em serviço, prepara profissionais para a docência através 

dos módulos teóricos de Formação Pedagógica em Saúde, Planejamento em 

Investigação Científica, Pesquisa em Base de Dados na Saúde, entre outros, sendo 

esses conhecimentos somados à realização da prática em docência em instituições 

de ensino superior (IES). 
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 Entre a primeira turma egressa, em 2007, até maio de 2014, foram certificados 

68 enfermeiros. Desses egressos, 30.65% desenvolvem trabalho na área assistencial 

e docente e 16.13% desenvolvem a função na área da docência. Os dados permitem 

relacionar o curso de residência, que é essencialmente prático, ao preparo de 

enfermeiros principalmente para a assistência, despertando também um interesse 

relevante para a docência, atividade que faz parte do currículo dos residentes de 

enfermagem, levando-os a ter noções de ensino em enfermagem. Esta formação 

pedagógica nos cursos de residência contribui para motivar esses enfermeiros à 

docência com caráter generalista, críticos e reflexivos (MACIEL, 2015). 

 Segundo Sonzogno (2014) aqueles que pretendem exercer a docência como 

profissão precisam ter clareza de suas atribuições e desenvolver suas atividades 

profissionais de acordo com as dimensões do processo de ensino-aprendizagem: 1) 

conhecer o conteúdo ministrado; 2) ter familiaridade com as questões epistemológicas 

sobre o conhecimento e principalmente com os princípios teórico-metodológicos que 

venham a adotar para o fazer didático-pedagógico; e 3) integrar à sua proposta de 

ensino-aprendizagem uma visão política de desenvolvimento pessoal, profissional, de 

comunidade, de sociedade. 

 Neste contexto, o curso de residência tem a meta de especializar o enfermeiro 

pesquisando e produzindo conhecimento no treinamento em serviço (PUSCHEL et al., 

2009). Assim, a residência de enfermagem vem atender às exigências do mercado de 

trabalho, porque em si reúne ações que serão enfrentadas nas atividades 

assistenciais, na gestão e na docência tornando o egresso apto a atuar em diversas 

áreas.  

 Surgiu então o seguinte questionamento: qual a relevância da introdução de 

noções de prática docente como parte do programa de residência em enfermagem da 

Uncisal? Sendo assim, o presente estudo mostra-se relevante para a sociedade em 

geral, principalmente para a alagoana, uma vez que, ao aprofundar-se sobre o tema, 

pretende-se fornecer subsídios para preparar os enfermeiros para uma prática 

docente reflexiva e com autonomia de pensamento, assumindo seu protagonismo 

intelectual e transformador. 

 Faz-se importante ainda para o fortalecimento da formação docente no 

contexto do ensino superior, pois pensar à docência na residência remete à reflexão 

sobre o processo de formação para a docência universitária e, consequentemente, 

para a melhoria da assistência à saúde da população em geral ao formar profissionais 
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de enfermagem capacitados para atuar nas áreas assistenciais, de ensino, pesquisa 

e extensão. 

  

3.2 Objetivos 

 

3.2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar a contribuição dos fundamentos de prática docente no programa de 

residência em enfermagem para a atuação profissional dos egressos. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar se os fundamentos de prática docente nos cursos de residência são 

estímulo para a carreira docente; 

 Verificar o aproveitamento do período da residência para o embasamento 

pedagógico para a docência. 

 

3.3 Percurso Metodológico 
 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa do tipo descritivo. Na pesquisa 

qualitativa os pesquisadores usam uma abordagem para compreender os usuários 

em seus diferentes aspectos. São utilizadas para coletas de dados, entrevistas, 

questionários e grupos focais. Deste modo, a pesquisa qualitativa destina-se a um 

único objetivo: compreender a lógica interna que os sujeitos atribuem às ações, 

representações, sentimentos e opiniões (MINAYO; GUERRIERO, 2013). 

A pesquisa foi desenvolvida a partir da consulta do banco de dados da 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde no município de Maceió/AL, por meio 

dos egressos do programa de residência em enfermagem. A pesquisa envolveu 94 

egressos do programa de residência de enfermagem da Uncisal, que concluíram o 

curso entre os anos de 2007 a 2019. Desses, 50 preencheram o instrumento de coleta 

de dados. Vale destacar que egressos são todos os enfermeiros que concluíram a 

especialização na forma de residência, com certificado de conclusão emitido pela 
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universidade. Foram excluídos do estudo egressos não localizados e aqueles que não 

apresentaram disponibilidade para participar do estudo. 

A coleta de dados teve início após parecer favorável do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas (Anexo A). Para coleta dos dados, foi 

utilizado um questionário misto com perguntas de múltipla escolha e subjetivas 

(Apêndice A) elaborado pela pesquisadora no Google Drive, que é um recurso livre 

da internet para criar e compartilhar questionários online e que mantém o conteúdo 

acessível e salvo. Ele grava as informações coletadas e tem como abrigo dos dados 

o software Microsoft Office Excel.  

Após elaboração das questões e estruturação do questionário, foi realizado um 

pré-teste para avaliar a aceitabilidade, clareza e entendimento dos itens, sendo 

aplicado a 10 enfermeiros que não faziam parte da amostra, mas que tinham 

características parecidas. Após aplicação, os participantes apontaram as principais 

dúvidas quanto às instruções, perguntas e opções de resposta. Todas as questões 

inicialmente propostas continuaram a integrar o instrumento. Apesar da não exclusão 

de nenhum item, algumas sugestões de modificações foram feitas, tanto para a 

organização quanto na redação. Depois dessa validação de conteúdo, foi realizado 

um teste piloto da coleta de dados. Para tal, foram selecionados 10 participantes para 

responder ao questionário. A realização do piloto permitiu uma reflexão sobre o que 

seria encontrado na pesquisa. 

 Em seguida, o questionário contendo 15 questões, sendo 12 objetivas e 3 

subjetivas-discursivas, foi enviado para os e-mails dos egressos para a coleta dos 

dados. Para o envio da carta convite, do instrumento de coleta de dados e do termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE) aos egressos foram utilizados os 

endereços eletrônicos contidos no banco de dados da Uncisal.  

Os dados objetivos foram inseridos em um banco de dados do Microsoft Office 

Excel e submetidos a análise descritiva por porcentagem simples utilizando tabelas. 

A análise das perguntas subjetivas foi realizada seguindo as etapas técnicas segundo 

Bardin (2011), que as organiza em três fases: 1) Pré-análise, 2) Exploração do 

material e 3) Tratamento dos resultados: inferência e interpretação. 

A fase de pré-análise compreendeu a “leitura flutuante”, organizando os 

indicadores de interpretação como os conteúdos norteadores. Na segunda fase, de 

exploração do material, observamos os temas que se repetiam e escolhemos as 

categorias iniciais. A partir da análise de conteúdo da amostra, foi possível agrupar as 
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categorias iniciais e compreender a contribuição dos fundamentos de prática docente 

no programa de residência em enfermagem para a atuação profissional dos egressos. 

Com a análise de conteúdo dos indicadores, tornou-se possível a elaboração das 

categorias finais e subcategorias (Quadro 1). A terceira fase consistiu no tratamento 

dos resultados através da inferência e interpretação dos dados. 

 

   Quadro 1 – Categorias finais e subcategorias. Maceió, 2019. 

Categorias finais Subcategorias 

Contribuição da prática docente para a 
atuação na docência 

Capacitação docente como experiência 
motivadora para atuação na docência 

Limitações da prática docente durante a 
residência 

Fundamentos de prática docente como 
estímulo a carreira docente 

Instrumentalização do profissional para 
exercer o papel de professor 

Residência como estímulo para a 
continuidade no processo da formação 

Importância do embasamento 
pedagógico para a docência durante a 

residência 

 
---------------- 

    Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

3.4 Resultados e Discussão 

  

 A amostra foi composta por 50 enfermeiros que concluíram a residência entre 

2007 e 2019. Desses, 20% atuam como enfermeiros docentes e 18% desenvolvem 

atividades como enfermeiros assistenciais e docentes, somando um total de 38% de 

egressos que desenvolvem atividades docentes. Ao concluir a residência, 36% 

ingressaram em especializações stricto sensu, 10% ingressaram em especialização 

latu sensu de Formação para Docência no Ensino Superior e 4% afirmaram ter feito 

curso de Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem.  

 Após análise de conteúdo, foi possível agrupar os achados em 3 categorias 

temáticas: 1) Contribuição da prática docente para a atuação na docência, 2) 

Fundamentos de prática docente como estímulo à carreira docente, 3) Importância do 

embasamento pedagógico para a docência durante a residência. Para melhor 

visualização da análise de conteúdo realizada nesse estudo utilizamos como um dos 

recursos a nuvem de palavras apresentada a seguir (Figura 1).  
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      Figura 1 – Nuvem de palavras. 

 
        Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

3.4.1 Contribuição da prática docente para a atuação na docência 

 

 No cenário brasileiro, desde a década de 1930, discute-se a necessidade de 

formar professores em cursos de pós-graduação para promover a capacitação em 

docência dos profissionais de saúde. As ações dirigidas para a formação pedagógica 

de docentes universitários podem ser observadas desde o Plano Nacional de Pós-

graduação, elaborado em 1974. Com esse documento, supera-se a antiga crença de 

que para ser professor universitário bastava que se tivesse conhecimento acadêmico 

sobre determinado conteúdo (DE-LA-TORRE-UGARTE-GUANILO et al., 2010).  

 Atualmente, alguns cursos de pós-graduação lato sensu vêm incluindo em seus 

currículos a disciplina “Didática do Ensino Superior” ou “Metodologia do Ensino 

Superior”, que objetiva capacitar docentes para o Magistério Superior. Mas essa 

iniciativa tem sido rara e localizada em alguns programas no país (RIBEIRO; CUNHA, 

2010). O Programa de Residência em Enfermagem da Uncisal inclui em seu currículo 

a disciplina “Formação Pedagógica em Saúde”, reservando parte da carga horária 

prática do curso para os residentes ministrarem aulas em Instituições de Ensino 
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Superior, sendo um dos poucos programas do país que têm tal iniciativa de capacitar 

enfermeiros para a docência.  

 Ao analisar as falas dos egressos participantes deste estudo, podemos 

perceber que a prática docente realizada durante a residência contribuiu de alguma 

forma para a atuação na docência desses enfermeiros.  

 

Com as atividades de docência durante a residência pude aprender na 
prática como organizar metodologicamente uma aula, de modo a aliar o 
conteúdo a ser trabalhado com a melhor forma dos estudantes 
compreenderem. Também percebi a importância da troca de saberes com 
os alunos, bem como desenvolvi habilidades de falar em público. E22 
 
 
As 84 horas a qual está voltada para docência durante os dois anos de 
residência contribuíram parcialmente para a minha formação docente. 
Acredito que foi válido, pois consegui ter maior segurança ao expor os 
conteúdos solicitados e maior interação com os acadêmicos. E9 
 
 
A prática docente da residência foi importante no desenvolvimento da 
percepção de qual seria a melhor abordagem teórica das técnicas 
praticadas concomitantemente nos serviços/campos da residência. Foi 
minha primeira introdução docente, gerou contato com professores 
diversos e posteriormente gerou oportunidade de atuação profissional[...]. 
E24 
 
 
A carga horária foi suficiente para obtenção de alguma experiência em 
docência. Para mim, foi bom tempo para experimentar o sentimento de "ser 
professora", que, na época, tinha relação com ter conhecimentos e 
experiências a compartilhar, também me ajudou a enfrentar o desafio de 
interagir com outras pessoas e compartilhar ideias. Acho que é uma 
atividade que tem carga horária em sala de aula suficiente para dar 
visibilidade ao enfermeiro residente como um espelho para o graduando 
de enfermagem. E40 

 
 
 Segundo Magalhães (2013), a singularidade da experiência docente emite uma 

mensagem de que é possível desenvolver competências pedagógicas na residência 

em um processo de formação coerente com as novas políticas de saúde e educação. 

Mas a prática docente pode assumir um papel ambivalente para o residente, pois ao 

mesmo tempo em que é reportada a ação transformadora da formação docente, 

também transparecem limitações como podemos observar nas falas a seguir. 

 

O estágio de docência da residência pareceu, a meu ver, mera forma de 
preenchimento de carga horária com atividades que não fossem 
seminários ou módulos teóricos previstos no programa. Não houve 
embasamento pedagógico ou qualquer ponte, por parte dos 
coordenadores, entre o residente que precisava do espaço em sala de aula 
e os professores que poderiam ceder tal espaço [...]. E11 
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[...] acredito que deveria haver um planejamento prévio e melhor 
aproveitamento das horas, haja vista que em muitos serviços o residente é 
tido como um "tapa buraco" e "mão de obra qualificada e barata". Acho que 
a coordenação da residência deveria atuar mais próxima aos serviços e 
estimular melhor o aprendizado. E9 
 
 
[...] poderia ter um melhor incentivo no que diz respeito a teorias de 
aprendizagem e a supervisão dos residentes durante as suas práticas 
docentes visando estimular o planejamento pedagógico. E8 
 
 
Acho que a prática de docência na residência não leva ninguém a ser 
docente, mas a vontade que já temos em ser, ela acaba sendo uma pequena 
ferramenta de contribuição, pois a quantidade de horas é pequena, porém a 
prática em serviço e o desenvolvimento de habilidades e competências 
técnico-científicas que se adquire durante a residência, essa sim, favorece o 
empoderamento docente. E44 
 
 

 Diante do exposto, faz-se necessário defender um remodelamento na 

formação para a docência, orientado por marcos teórico-conceituais e articulados 

com o campo do trabalho profissional que possam construir projetos pedagógicos 

mais robustos e ousados. Esses projetos devem se tornar indutores de ações 

integradoras entre a instituição formadora e o serviço, constituindo um marco 

regulatório da formação considerando aspectos complexos do trabalho docente 

(SILVEIRA, 2015). 

 

3.4.2 Fundamentos de prática docente como estímulo a carreira docente 

 

 Segundo Treviso e Costa (2017), faz-se necessário que os programas de pós-

graduação ofertem mais disciplinas que possibilitem instrumentalizar o profissional 

para exercer o papel de professor. As autoras afirmam ainda que as disciplinas com 

teor pedagógico deveriam ser obrigatórias nos cursos de pós-graduação no intuito de 

instigar o estudante a buscar mais conhecimento didático geral para contribuir de 

forma mais qualificada para o ensino e aprendizagem.  

 No presente estudo, 94,7% dos egressos que desenvolvem atividades 

docentes afirmaram que os fundamentos de prática docente durante a residência 

foram estímulo para sua carreira docente atual, como pode ser observado nas falas. 

 

[...] mostrou um campo de atuação fértil e com diversas possibilidades. 
Além de estimular a minha inserção no mestrado. E9 
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[...] durante a graduação pensei pouco em atuar na docência. Essa prática 
durante a residência foi também estímulo para que eu ingressasse em um 
mestrado acadêmico. E22 
 
 
[...] pela oportunidade de levar à teoria um conteúdo qualificado, evidências 
atualizadas e didática aprimorada mediante as vastas experiências 
práticas dos campos da residência. E24 

 

 Observa-se nas falas dos egressos que a residência serve também de estímulo 

para a continuidade no processo da formação. Carvalho et al. (2019) corroboram esse 

achado quando afirmam que um número expressivo de egressos do seu estudo está 

inserido na formação docente e que a residência promove a docência entre os 

egressos, despertando a necessidade da busca de novos saberes, aprendizados e 

outras atividades em direção da continuidade da formação por meio da busca da 

formação stricto sensu. 

 

3.4.3 Importância do embasamento pedagógico para a docência durante a residência  

 

 Em levantamento realizado por Magalhães (2013), constatou-se que mais da 

metade dos programas de residência dos Estados Unidos incluem em seu currículo 

formal o desenvolvimento de habilidades pedagógicas, em contraste com o Brasil, 

onde quase não existem relatos nas bases de dados. Corroborando os achados, 

Ribeiro e Cunha (2010) afirmam que capacitar profissionais para o magistério superior 

ainda é um objetivo pouco frequente nos cursos de pós-graduação lato sensu ou 

stricto sensu no Brasil. Sendo assim, o embasamento pedagógico para a docência 

realizado durante a residência é um diferencial e aparece nas falas dos egressos como 

um ponto positivo do programa. 

 

A prática docente na residência é um diferencial do programa, é indiscutível 
que traz grandes benefícios, pois além do conhecimento prático que é 
adquirido, os residentes têm a oportunidade de repassar, socializar, discutir 
esses conhecimentos com outros. E essa experiência, por vezes, é um divisor 
de águas, alguns se descobrem na prática docente, outros não, contudo esse 
estimulo à docência é sempre muito importante para a formação do 
enfermeiro. E43 
 
 
A prática do residente tem, sem dúvida alguma, muita influência no 
aprimoramento da sua didática, pois ao passo que é estudante também se 
encontra enquanto docente, não só na prática formal (sala de aula), mas pela 
nossa convivência frequente com graduandas e enfermeirandas nos nossos 
hospitais-escola. A residência também nos propicia o entendimento de como, 
a partir da vivência de casos diversos nos foi mais proveitoso compreender e 
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assimilar o conteúdo teórico. Hoje, penso minhas aulas teóricas e práticas de 
forma a reproduzir "como aprendi melhor" ou "como para mim fez sentido". 
Um exercício de empatia aplicada à didática. E24 
 
 
Acredito que a principal importância está no fato de que o conteúdo a ser 
trabalhado, na maioria das vezes, foi vivenciado na prática assistencial. 
Transmitir conhecimento teórico aliado a prática aproxima o que está escrito 
em livros da realidade, isso é percebido também pelos estudantes que 
tendem a compreender melhor através de exemplos citados. Embora seja 
uma contribuição discreta, alguns módulos teóricos ministrados por 
professores para os residentes também auxiliaram quanto a ênfase em 
metodologias ativas, em que os alunos participam do processo de 
aprendizagem. E22 

 
 

 Segundo Feijó et al. (2019), o processo de ensino-aprendizagem durante a 

residência ainda é pouco estudado e sabe-se que a capacidade de ensino não se 

correlaciona com a competência assistencial. Além disso, sem a preparação formal, 

os residentes podem adotar estratégias de ensino ineficazes. Assim, fica claro que o 

embasamento pedagógico para a docência durante a residência é necessário porque 

repercute de forma positiva na prática dos egressos. Essa formação para a docência 

é uma necessidade que vem sendo sutilmente reconhecida pelas instituições de 

ensino, pois é um dos principais fatores que podem melhorar a qualidade do ensino. 

 

3.5 Conclusão 

  

 Os resultados do estudo apontam para o fato da residência em enfermagem 

ser um estímulo para a carreira docente dos egressos, visto que, depois de concluída 

a residência, um número expressivo ingressou no mestrado e atua na docência, 

evidenciando que a residência é uma modalidade de ensino que proporciona uma 

extensa formação teórico-prática, que favorece um aprofundamento e 

aperfeiçoamento de conhecimentos e habilidades, além de despertar no egresso o 

desejo de continuar sua formação. 

 Ficou claro que a orientação para a docência realizada durante a residência 

contribui para atuação da prática docente dos egressos, mas para uma minoria, ela 

pode assumir um papel ambivalente, pois ao mesmo tempo em que é reportada a 

ação transformadora da formação docente, esta também pode ser considerada 

insuficiente em competição com os ensinamentos técnicos.  

 Destaca-se ainda que as noções de prática docente para ensino superior para 

a maioria dos participantes são um diferencial do programa estudado e repercutem 
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positivamente na prática dos egressos. Com isso, espera-se que ao fortalecer a 

formação docente no contexto do ensino superior, haja uma melhoria da assistência 

à saúde da população em geral ao formar profissionais de enfermagem capacitados 

para atuar nas áreas assistenciais, de ensino, pesquisa e extensão. 
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4 PRODUTOS EDUCACIONAIS  

 

 A proposta do desenvolvimento do produto educacional consiste na premissa 

básica de promover subsídios que possam colaborar com a melhoria do ensino e o 

seu retorno para a sociedade, em especial do local onde foi realizada a pesquisa. 

Todos os produtos abaixo relacionados são considerados materiais educacionais 

segundo o Documento de Área do Ministério da Educação (BRASIL, 2016).  

 O primeiro produto é o artigo original “Formação para a docência no ensino 

superior do profissional de saúde”, feito a partir da revisão de literatura para a 

construção do referencial teórico desse TACC, publicado na Revista de Ensino, 

Educação e Ciências Humanas, volume 20, número 3, 2019, Qualis CAPES 

Periódicos na Área de Ensino B2.  

O segundo produto é um relatório técnico-científico com devolutiva dos resultados 

da pesquisa que foi apresentado à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Espera-se que os dados 

apresentados no relatório possam contribuir com as discussões acerca da 

necessidade de atualização do Projeto Pedagógico do programa de residência de 

enfermagem no tocante ao tema formação para a docência.  

 O terceiro produto é o perfil em uma rede social intitulado “Cantinho do 

Residente de Enfermagem” com o objetivo de disponibilizar conteúdos sobre 

formação pedagógica para o ensino superior para os profissionais de saúde. Espera-

se que o perfil possa auxiliar no processo de aquisição de conhecimento dos 

profissionais de forma prática e acessível, bem como possibilitará uma oportunidade 

de obtenção de conteúdos que possam otimizar o acesso ao conhecimento científico, 

gratuito, livre de horário, atingindo um público maior, possibilitando assim um 

aprendizado compartilhado. 
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4.1 Produto 1 – Artigo Original: Formação para a docência no ensino superior 

do profissional de saúde 
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   1 Mestranda do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da FAMED/UFAL.  
2 Orientadora do trabalho acadêmico, Doutora em Medicina pela Universidade de São Paulo.   

4.2 Produto 2 – Relatório técnico-científico com devolutiva dos resultados da 

pesquisa a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas 

 

 

Universidade Federal de Alagoas 
Faculdade de Medicina 
Programa de Pós-Graduação em 
Ensino na Saúde 

FAMED-UFAL – Campus A. C. Simões 
Av. Lourival Melo Mota, s/n 
Cidade Universitária – Maceió – AL 
CEP 57072-970 

 

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

 

RELEVÂNCIA DAS NOÇÕES DE PRÁTICA DOCENTE PARA ENSINO SUPERIOR 

EM UM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM 

 

AUTORES: Rosa Caroline Mata Verçosa1, Lucy Vieira da Silva Lima2 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 O presente relatório é um produto do trabalho acadêmico de conclusão de 

curso do Mestrado em Ensino da Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Alagoas (FAMED/UFAL) com a devolutiva dos dados da pesquisa 

Relevância das noções de prática docente para ensino superior em um programa de 

residência em enfermagem, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Ufal (Parecer n. 3.183.050, CAAE n. 06340418.1.0000.5013). 

 A proposta de elaboração do relatório é demonstrar a contribuição dos 

fundamentos de prática docente no programa de residência em enfermagem para a 

atuação profissional dos egressos. Essa fundamentação dá-se através da disciplina 

“Formação Pedagógica em Saúde” e mostra-se importante para desenvolver no 

residente competências necessárias para o ensino em um processo de formação 

coerente com as políticas de saúde e educação.   

 O documento foi apresentado à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal), assim, espera-se 

que os dados apresentados neste relatório possam contribuir com as discussões 

acerca da necessidade de atualização do Projeto Pedagógico do Programa de 

Residência de Enfermagem no tocante ao tema formação para a docência.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Em Alagoas, a residência em enfermagem na Universidade Estadual de 

Ciências da Saúde foi criada no ano de 2005, ofertando programas nas áreas de 

Neonatologia e Saúde da Mulher. Atualmente, são ofertadas 12 vagas nas áreas de 

enfermagem em Obstetrícia, Neonatologia, Infectologia, Psiquiatria/Saúde Mental, 

Emergência Geral/Atendimento Pré-hospitalar (BRASIL, 2016).  

 O curso de residência em enfermagem da Uncisal investe, segundo o seu 

Projeto Pedagógico, na vinculação dos conteúdos teórico-práticos com a academia e 

os serviços de saúde, incorporando ao longo do curso momentos de integração, 

fortalecendo o encontro com o serviço, com o ensino e com o usuário, atendendo as 

diretrizes que apontam para um currículo que interage a área básica com a clínica, a 

teoria com a prática, a multiplicidade de cenários que alcance a integralidade do 

“aprender a aprender, o saber ser e conviver e saber fazer” (BRASIL, 2010).  

 Os programas de residência de enfermagem da Uncisal dedicam parte da carga 

horária do curso para preparar o enfermeiro para a docência em ensino superior, tendo 

importante papel na formação profissional dos enfermeiros recém-formados no Estado 

de Alagoas, pois além de formar profissionais para a prática em serviço, prepara 

profissionais para a docência através dos módulos teóricos de Formação Pedagógica 

em Saúde, Planejamento em Investigação Científica, Pesquisa em Base de Dados na 

Saúde, entre outros, sendo esses conhecimentos somados à realização da prática em 

docência em instituições de ensino superior (IES). 

 A residência de enfermagem vem atender às exigências do mercado de 

trabalho, porque em si reúne ações que serão enfrentadas nas atividades 

assistenciais, na gestão e na docência, tornando o egresso apto a atuar em diversas 

áreas. Assim, a pesquisa teve como objetivo analisar a contribuição dos fundamentos 

de prática docente no programa de residência em enfermagem para a atuação 

profissional dos egressos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Estudo de abordagem qualitativa do tipo descritivo. A pesquisa foi desenvolvida a 

partir da consulta do banco de dados da Uncisal por meio dos egressos do programa 

de residência em enfermagem. A pesquisa envolveu 94 egressos do programa de 
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residência de enfermagem, que concluíram o curso entre os anos de 2007 a 2019. 

Desses, 50 preencheram o instrumento de coleta de dados (Apêndice 1).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 A amostra foi composta por 50 enfermeiros que concluíram a residência entre 

2007 e 2019. Desses, 20% atuam como enfermeiros docentes e 18% desenvolvem 

atividades como enfermeiros assistenciais e docentes, somando um total de 38% de 

egressos que desenvolvem atividades docentes. Ao concluir a residência, 36% 

ingressaram em especializações stricto sensu, 10% ingressaram em especialização 

latu sensu de Formação para Docência no Ensino Superior e 4% afirmam ter feito 

curso de Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem.  

 

3.1 Contribuição da prática docente para a atuação na docência 

  

 O Programa de Residência em Enfermagem da Uncisal inclui em seu currículo 

a disciplina “Formação Pedagógica em Saúde” reservando parte da carga horária 

prática do curso para os residentes ministrarem aulas em instituições de ensino 

superior, sendo um dos poucos programas do país que têm esta iniciativa de capacitar 

enfermeiros para a docência. Ao analisar as falas dos egressos participantes deste 

estudo, podemos perceber que a prática docente realizada durante a residência 

contribuiu de alguma forma para atuação na docência destes enfermeiros.  

 Segundo Magalhães (2013), a singularidade da experiência docente emite uma 

mensagem de que é possível desenvolver competências pedagógicas na residência 

em um processo de formação coerente com as novas políticas de saúde e educação. 

Mas a prática docente pode assumir um papel ambivalente para o residente, visto que, 

ao mesmo tempo em que é reportada a ação transformadora da formação docente, 

também transparecem limitações. 

 Assim, faz-se necessário defender um remodelamento na formação para a 

docência, orientado por marcos teórico-conceituais e articulados com o campo do 

trabalho profissional, que possam construir projetos pedagógicos mais robustos e 

ousados. Esses projetos devem se tornar indutores de ações integradoras entre a 

instituição formadora e o serviço, constituindo um marco regulatório da formação 

considerando aspectos complexos do trabalho docente (SILVEIRA, 2015). 
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3.2 Fundamentos de prática docente como estímulo a carreira docente 

  

 Neste estudo, 94,7% dos egressos que desenvolvem atividades docentes 

afirmaram que os fundamentos de prática docente durante a residência foram 

estímulo para sua carreira docente atual. Observou-se nas falas dos egressos que a 

residência serve também de estímulo para a continuidade no processo da formação. 

 Carvalho et al. (2019) corroboram esse achado quando afirmam que um 

número expressivo de egressos do seu estudo está inserido na formação docente e 

que a residência promove a docência entre os egressos despertando a necessidade 

da busca de novos saberes, aprendizados e outras atividades em direção da 

continuidade da formação por meio da busca da formação stricto sensu. 

 

3.3 Importância do embasamento pedagógico para a docência durante a 

residência  

 

 Em levantamento realizado por Magalhães (2013), constatou-se que mais da 

metade dos programas de residência dos Estados Unidos incluem em seu currículo 

formal o desenvolvimento de habilidades pedagógicas, em contraste com o Brasil, 

onde quase não existem relatos nas bases de dados. Corroborando os achados, 

Ribeiro e Cunha (2010) afirmam que capacitar profissionais para o magistério superior 

ainda é um objetivo pouco frequente nos cursos de pós-graduação lato sensu ou 

stricto sensu no Brasil. Sendo assim, o embasamento pedagógico para a docência 

realizado durante a residência é um diferencial e aparece nas falas dos egressos como 

um ponto positivo do programa. 

 Segundo Feijó et al. (2019), o processo de ensino-aprendizagem durante a 

residência ainda é pouco estudado e sabe-se que a capacidade de ensino não se 

correlaciona com a competência assistencial. Além disso, sem a preparação formal, 

os residentes podem adotar estratégias de ensino ineficazes. Ficando claro que o 

embasamento pedagógico para a docência durante a residência é necessário porque 

repercute de forma positiva na prática dos egressos. Essa formação para a docência 

é uma necessidade que vem sendo sutilmente reconhecida pelas instituições de 

ensino, pois é um dos principais fatores que podem melhorar a qualidade do ensino. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Os resultados do estudo apontam para o fato da residência em enfermagem 

ser um estímulo para a carreira docente dos egressos, visto que, depois de concluída 

a residência, um número expressivo ingressou no mestrado e atua na docência, 

evidenciando que a residência é uma modalidade de ensino que proporciona uma 

extensa formação teórico-prática, que favorece um aprofundamento e 

aperfeiçoamento de conhecimentos e habilidades, além de despertar no egresso o 

desejo de continuar sua formação. 

 Ficou claro que a orientação para a docência realizada durante a residência 

contribui para atuação da prática docente dos egressos, mas, para uma minoria, pode 

assumir um papel ambivalente, pois ao mesmo tempo em que é reportada a ação 

transformadora da formação docente, também pode ser considerada insuficiente em 

competição com os ensinamentos técnicos.  

 Destaca-se ainda que as noções de prática docente para ensino superior para 

a maioria dos participantes são um diferencial do programa estudado e repercutem 

positivamente na prática dos egressos. Com isso, espera-se que, ao fortalecer a 

formação docente no contexto do ensino superior, haja uma melhoria da assistência 

à saúde da população em geral ao formar profissionais de enfermagem capacitados 

para atuar nas áreas assistenciais, de ensino, pesquisa e extensão. 
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APÊNDICE 1 – Questionário 
 
Prezado enfermeiro egresso do programa de residência da Uncisal, venho 
respeitosamente convidá-lo a responder este questionário que visa à coleta de dados 
da pesquisa intitulada: Relevância das noções de prática docente para ensino 
superior em um programa de residência em enfermagem.  
 
INSTRUÇÕES: Fique à vontade para responder o questionário, seja o mais verdadeiro 
possível. A participação na pesquisa é voluntária, contudo, a sua participação é 
importante. Considerando a importância do sigilo, você não deve registrar seu nome, 
apenas as iniciais. Todas as perguntas devem ser respondidas. Por favor, reenvie o 
questionário o mais breve possível. Muito obrigada.  
 
Por favor, coloque as iniciais de seu nome ___________________  
 
1- Sexo: F ( ) M ( )  
 
2- Faixa etária: ( ) entre 20-30 anos ( ) entre 31-40 anos ( ) entre 41-50 anos ( ) 51 ou 
mais 
 
3- Instituição de ensino onde você concluiu a graduação em enfermagem:  
( ) Pública ( )Privada 
 
4- Ano de conclusão da graduação:______________  
 
5- Ano de conclusão da residência em enfermagem:__________________  
 
6- De qual programa de residência você é egresso? 
(  )Obstetrícia (  )Neonatologia ( )Infectologia ( )Psiquiatria/Saúde Mental 
(  )Emergência Geral/Atendimento Pré-hospitalar 
 
7- Fez algum curso de formação para docência? 
( ) Sim, qual________________________________________ ( ) Não  
 
8- Depois de concluir a residência você se inseriu em algum de especialização stricto 
sensu? ( ) Sim, qual_____________________________ ( ) Não  
 
9- Qual a situação atual de trabalho?  
( ) empregado ( ) desempregado ( ) aposentado ( ) licença médica/maternidade 
 
10- Se empregado, a residência contribuiu para sua inserção no mercado de trabalho?  
( ) Sim ( ) não  
 
11- O programa de residência que você cursou tem relação com o trabalho que 
desenvolve atualmente? ( ) sim ( ) não  
Justifique:___________________________________________________________ 
  
12- Qual o caráter do trabalho que está desenvolvendo?  
( ) Enfº Assistencial ( ) Enfº Docente ( ) Enfº Assistencial/Docente  
( ) EnfºGerente/Administrativo  
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SE ENFERMEIRO DOCENTE, RESPONDA: 
 
13- Qual a contribuição da prática docente (sala de aula) realizada durante a 
residência em enfermagem para sua atuação como docente? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

14- Os fundamentos de prática docente durante a residência foram estímulo para sua 
carreira docente? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 

15- Qual a importância do aproveitamento do período da residência para o 
embasamento pedagógico para a docência do enfermeiro? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Os dados deste formulário são sigilosos e estão sob a responsabilidade da pesquisadora 

podendo a mesma fazer análise estatística dos dados e tornar os resultados públicos, sem 

identificação dos participantes. 
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4.3 Produto 3 – Perfil em Rede Social: Cantinho do Residente de Enfermagem 

 

4.3.1 Introdução 

 

 A internet permite rápida troca de informações entre profissionais de saúde 

independentemente da distância, possibilitando acesso a dados úteis e atualizados, 

tendo papel essencial na divulgação de pesquisas (MIRANDA; ARAUJO, 2012). 

Progressivamente, os sistemas de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDICs) ingressam no cotidiano dos utilizadores da internet e a disponibilidade de 

múltiplas interfaces multimídia favoreceram o desenvolvimento e o ajustamento de 

soluções em TDICs destinadas a todos os aspectos da sociedade, incluindo a área de 

saúde (CARLOTTO; DINIS, 2018). 

 As TDICs podem ser definidas como ferramentas utilizadas para acessar, 

reunir, manipular, apresentar ou comunicar informações. No ensino superior, essas 

tecnologias possuem o potencial de tornar determinados conteúdos mais acessíveis, 

compreensíveis e ricos, por meio da inserção de analogias, ilustrações, exemplos, 

explanações e demonstrações. Nesse caso, a entrega de materiais educacionais de 

forma eletrônica tem se tornado cada vez mais popular na área de saúde, oferecendo 

novas oportunidades para docentes, estudantes e profissionais (TORRES; 

BEZERRA; ABBAD, 2015).  

 Essas tecnologias, em especial as redes sociais, fazem parte da rotina da 

população brasileira em geral e podem oferecer recursos para potencializar os 

processos na área de educação, abrindo novas possibilidades para complementar o 

ensino formal. Esses instrumentos vêm ampliando a interatividade e a flexibilidade de 

tempo no processo educacional, por isso é possível fazer uso das TDICs para 

contribuir no processo de ensino-aprendizagem (JULIANI; JULIANI; SOUZA; BETTIO, 

2012).  

 Diante do exposto, optou-se para produto educacional desse mestrado 

profissional a criação de um perfil no Instagram ao observar a necessidade de criar 

meios de compartilhar conteúdos sobre a temática formação pedagógica para o 

ensino superior do profissional de saúde, pois a residência desperta no egresso o 

desejo de continuar sua formação. Vale destacar que o público-alvo desse perfil será 

o profissional em saúde em geral, mas com foco em especial nos egressos dos 

programas de residência.  
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4.3.2 Objetivo 

 

 Compartilhar conteúdos sobre formação pedagógica para o ensino superior do 

profissional de saúde utilizando como ferramenta um perfil em rede social.  

 

4.3.3 Percurso Metodológico 

 

 Foi criado um perfil no Instagram que disponibiliza conteúdo online e gratuito 

sobre a temática formação pedagógica para o ensino superior do profissional de 

saúde através de revistas, artigos, livros, dissertações e teses. São divulgadas 

capacitações, cursos, oficinais, eventos científicos e editais relacionados com a 

temática.  

 As redes sociais são excelentes espaços virtuais pela rapidez da sociabilização 

da informação, potencializando a interação entre as pessoas. Então, para criação do 

perfil na rede social foi escolhida a plataforma digital Instagram, por ser uma das 

plataformas de compartilhamento de imagens mais populares em todo o mundo e de 

acesso gratuito. Para utilizar o serviço foi realizado o cadastro no endereço 

instagram.com e o nome do perfil é “Cantinho do Residente de Enfermagem” (Figura 

2).  

 

Figura 2 – Perfil no Instagram “Cantinho do Residente de Enfermagem”. 

 

         Fonte: https://www.instagram.com/cantinhodoresidentedeenf/, 28 de abril de 2020. 

 

 O perfil objetiva promover uma interação pedagógica entre os visitantes e 

seguidores para aprofundamento sobre o tema. Como estratégia de divulgação, a fim 

de atingir o maior número possível de profissionais de saúde, a divulgação do perfil 
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foi realizada nas instituições envolvidas na pesquisa, entre os egressos participantes 

da pesquisa e entre os interessados no tema através de e-mails e redes sociais 

(Instagram e WhatsApp). Atualmente, o perfil abriga 50 publicações e possui 160 

seguidores (informes coletados em 28 de abril de 2020).  

 

4.3.4 Resultados Esperados 

 

 Espera-se que o perfil “Cantinho do Residente de Enfermagem” possa auxiliar 

no processo de aquisição de conhecimento dos profissionais de saúde de forma 

prática e acessível, bem como possibilitar a aproximação com conteúdos que possam 

otimizar o acesso ao conhecimento científico, gratuito, livre de horário, atingindo um 

público maior e possibilitando um aprendizado compartilhado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO TRABALHO ACADÊMICO 

 

 A experiência do mestrado foi de fundamental importância para formação 

profissional e acadêmica da autora pelo aprendizado que proporcionou em relação 

aos conhecimentos pedagógicos e por oportunizar troca de percepções e vivências 

com outros profissionais da área da saúde. Além disto, proporcionou uma reflexão 

sobre a prática docente, fazendo com que houvesse uma reconstrução dos 

conhecimentos sobre formação para docência para o ensino superior.  

 Nesse trabalho acadêmico, foi possível observar que a prática docente 

realizada durante a residência contribui para atuação dos egressos nas atividades de 

ensino, mas ao mesmo tempo em que é reportada a ação transformadora da formação 

docente, também transparecem suas limitações. Ficou claro que a residência com 

este formato serve de estímulo para a continuidade do processo da formação e 

embasamento pedagógico para a docência e repercute de forma positiva na prática 

desses profissionais.  

 As noções de prática docente para ensino superior são um diferencial do 

programa estudado. Com isso, espera-se que, ao fortalecer a formação docente no 

contexto do ensino superior, haja uma melhoria da assistência à saúde da população 

em geral ao formar profissionais de enfermagem capacitados para atuar nas áreas 

assistenciais, de ensino, pesquisa e extensão.  

Com os produtos educacionais desse TACC, espera-se contribuir para as 

discussões acerca da necessidade de atualização do Projeto Pedagógico do 

programa de residência de enfermagem no tocante ao tema formação para a 

docência, assim como no processo de aquisição de conhecimento dos profissionais 

de forma prática, acessível e gratuita.  

Espera-se ainda que este trabalho acadêmico possa auxiliar futuras pesquisas 

que venham contribuir para maior aprofundamento da temática em questão. 
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APÊNDICE A – Questionário 
 
Prezado enfermeiro egresso do programa de residência da Uncisal, venho 
respeitosamente convidá-lo a responder este questionário que visa à coleta de dados 
da pesquisa intitulada: Relevância das noções de prática docente para ensino 
superior em um programa de residência em enfermagem.  
 
INSTRUÇÕES: Fique à vontade para responder o questionário, seja o mais verdadeiro 
possível. A participação na pesquisa é voluntária, contudo, a sua participação é 
importante. Considerando a importância do sigilo, você não deve registrar seu nome, 
apenas as iniciais. Todas as perguntas devem ser respondidas. Por favor, reenvie o 
questionário o mais breve possível. Muito obrigada.  
 
Por favor, coloque as iniciais de seu nome ___________________  
 
1- Sexo: F ( ) M ( )  
 
2- Faixa etária: ( ) entre 20-30 anos ( ) entre 31-40 anos ( ) entre 41-50 anos ( ) 51 ou 
mais 
 
3- Instituição de ensino onde você concluiu a graduação em enfermagem:  
( ) Pública ( )Privada 
 
4- Ano de conclusão da graduação:______________  
 
5- Ano de conclusão da residência em enfermagem:__________________  
 
6- De qual programa de residência você é egresso? 
(  )Obstetrícia (  )Neonatologia ( )Infectologia ( )Psiquiatria/Saúde Mental 
(  )Emergência Geral/Atendimento Pré-hospitalar 
 
7- Fez algum curso de formação para docência? 
( ) Sim, qual________________________________________ ( ) Não  
 
8- Depois de concluir a residência você se inseriu em algum de especialização stricto 
sensu? ( ) Sim, qual_____________________________ ( ) Não  
 
9- Qual a situação atual de trabalho?  
( ) empregado ( ) desempregado ( ) aposentado ( ) licença médica/maternidade 
 
10- Se empregado, a residência contribuiu para sua inserção no mercado de trabalho?  
( ) Sim ( ) não  
 
11- O programa de residência que você cursou tem relação com o trabalho que 
desenvolve atualmente? ( ) sim ( ) não  
Justifique:___________________________________________________________ 
  
12- Qual o caráter do trabalho que está desenvolvendo?  
( ) Enfº Assistencial ( ) Enfº Docente ( ) Enfº Assistencial/Docente  
( ) EnfºGerente/Administrativo  
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SE ENFERMEIRO DOCENTE, RESPONDA: 
 
13- Qual a contribuição da prática docente (sala de aula) realizada durante a 
residência em enfermagem para sua atuação como docente? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

14- Os fundamentos de prática docente durante a residência foram estímulo para sua 
carreira docente? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 

15- Qual a importância do aproveitamento do período da residência para o 
embasamento pedagógico para a docência do enfermeiro? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Os dados deste formulário são sigilosos e estão sob a responsabilidade da pesquisadora 

podendo a mesma fazer análise estatística dos dados e tornar os resultados públicos, sem 

identificação dos participantes. 
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APÊNDICE B – Comprovante de apresentação do relatório técnico-científico à 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Estadual de Ciências 

da Saúde de Alagoas 

 

 

 

  



73 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



74 
 

   

ANEXO A - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Comprovante de submissão do artigo original: Características 

gerais dos egressos de um programa de residência de enfermagem 
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ANEXO C – Carta de aceite do I Congresso Norte-Nordeste de Saúde Pública do 

trabalho científico: O mercado de trabalho para egressos de um programa de 

residência em enfermagem 

 

 

 

 


