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Introdução: A nível nacional, atualmente, o desempenho de estudantes em formação
profissional é submetido à análise qualitativa pelo Enade. O resultado desta avaliação
pretende evidenciar a qualidade do curso frequentado. Objetivo: Descrever um ação
educativa realizada no curso de fisioterapia com a utilização de metodologia ativa e a
percepção dos discentes após essa ação. Metodologia: A tendênciada formação dos
discentes no curso de Fisioterapia os alunos do último ano do curso foram divididos
aleatoriamente em oito equipes, cada uma direcionada à uma área: função locomotora,
neurofuncional, recursos eletrofísicos, uroginecologia, ergonomia, cardiorrespiratória,
dermatofuncional e suporte funcional adaptado; e, cada equipe foi direcionada a
explorar o conteúdo manifestado nas edições anteriores do ENADE compatível com o
tema norteador do grupo. Foram disponibilizados os cadernos de provas anteriores do
Enade para leitura prévia. Com o recorte das questões específicas da área,cada grupo
estruturou um glossário, exposto a posteriori aos demais,favorecendo o domínio da
concepção da linguagem empregada. Resultados: Por meio da metodologia ativa,o
estudante da graduação passa a ser o agente de seu aprendizado, com isso o estímulo à
crítica e reflexão são incentivados pelo professor que conduz a atividade.
Foi possível proporcionar ao aluno os seus conhecimentos nos domínios e
classificá-los no Código Internacional de Funcionalidade. Conclusão: O desempenho,
ora evidenciado, permitiu identificar que o curso de Fisioterapia do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais proporciona uma boa formação acadêmica. Os
discentes elogiaram a oportunidade, destacando a abordagem lúdica como uma forma
muito interessante para visualização diferenciada de cada questão.
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