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INTRODUÇÃO 

 

O grande desafio da área da saúde concentra-se na necessidade de se 

compreender o ser humano como um ser singular e multidimensional que está 

inserido em um contexto real e concreto. 

O documento “Marco para Ação em Educação Interprofissional e 

Prática Colaborativa” (OMS, 2010, p. 10) reconhece que “muitos sistemas de 

saúde no mundo estão fragmentados e com dificuldades para gerenciar as 

necessidades de saúde não atendidas”. Assim, a força de trabalho de saúde é 

desafiada a prestar serviços de saúde frente a problemas cada vez mais 

complexos.  

A OMS (2010) reconhece que  

[...] os sistemas de saúde e educação devem trabalhar em 
conjunto para coordenar as estratégias para a força de 
trabalho de saúde. Se o planejamento da força de 
trabalho de saúde e a elaboração de políticas estão 
integrados, a educação interprofissional e a prática 
colaborativa podem ser plenamente sustentadas (p.10) 
 

Os princípios da educação interprofissional (EIP) se aplicam tanto para a 

graduação das diferentes profissões de saúde quanto para a educação 

permanente dos profissionais componentes de uma equipe de trabalho. Para 

isto, a valorização da história de diferentes áreas profissionais, a consideração 

do outro como parceiro legítimo na construção de conhecimentos, com respeito 

pelas diferenças num movimento de busca, diálogo, desafio, comprometimento 

e responsabilidade são componentes essenciais (BATISTA, 2012).  

A EIP em saúde é conceituada como uma proposta onde duas ou mais 

profissões aprendem juntas sobre o trabalho conjunto e sobre as 
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especificidades de cada uma, na melhoria da qualidade ao paciente (MCNAIR, 

et al., 2005).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em saúde 

(DCN - BRASIL, 2001) destacam os princípios e as competências e habilidades 

que devem ser desenvolvidas nos profissionais de saúde para a maior 

resolutividades das demandas nos serviços básicos de saúde, como uma ação 

de fortalecimento do SUS e das Políticas Indutoras de Educação e Saúde. 

 

 [...] As políticas indutoras da Educação e Saúde, têm 
impulsionado as universidades com cursos na área da 
saúde, a refletir e agir, no sentido de liderar a proposição, 
implementação e avaliação de ações educacionais e 
pedagógicas inovadoras, desafiadoras em prol de uma 
formação de profissionais da saúde, aptos para atender a 
demanda e as necessidades da população, com 
habilidades e competências que priorizem o trabalho em 
equipe; a integralidade no cuidado; a humanização dos 
serviços de saúde; e, a melhoria da qualidade dos 
serviços ofertados à comunidade (BRASIL, 2012). 

 

 

O grande déficit atual de profissionais de saúde e a previsão de desafios 

futuros para uma cobertura universal indicam a necessidade de repensar os 

modelos tradicionais de educação, desenvolvimento e gerenciamento da força 

de trabalho em saúde (GLOBAL HEALTH WORKFORCE ALLIANCE, WHO, 

2014, p. 104). 

Em consonância com as políticas indutoras de educação em saúde no 

Brasil e perante o desafio do ensino por competências, é que se apresenta o 

produto da pesquisa intitulada “Formação de profissionais da saúde na 

perspectiva do trabalho em equipe e da integralidade no cuidado: percepção de 

estudantes concluintes dos cursos da saúde da Universidade Federal de São 

Paulo”. A matriz de competências tem como finalidade orientar o processo de 
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ensino e aprendizagem das competências comuns a todos os profissionais da 

saúde no sentido de otimizar ações no percurso de transformação dos cenários 

de educação em saúde no Brasil.  

Para Contijo (2013), a matriz de competência tem como função, 

expressar os consensos coletivos acerca do que é imprescindível e o conteúdo 

que nenhum estudante deverá deixar de saber ao se formar. Considerando-se 

a essencialidade do que está na matriz, a recursividade no ensino é o que 

estrutura e garante de certo modo, atingir as expectativas de modo processual 

e continuado. 

Entende-se por competência, o resultado de um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, que conferem ao profissional de saúde 

condições para desenvolver seu trabalho na perspectiva do trabalho em equipe 

e da integralidade no cuidado, para conferir maior resolutividade nos serviços 

de saúde.  

Para Norman, Norcini e Bordage (2014), o termo competência é muitas 

vezes utilizado para descrever o conhecimento necessário para ser capaz de 

executar uma tarefa específica. A competência é mais do que conhecimento, 

inclui a compreensão do conhecimento, clínico, habilidades técnicas e de 

comunicação, bem como a capacidade de resolver problemas por meio de o 

uso do julgamento clínico. 

Educação Baseada em Competências (EBC) é uma 
estratégia sofisticada de planejamento curricular, que 
oferece uma série de vantagens. É uma abordagem 
intuitiva que envolve uma equipe interessada [...] incentiva 
uma abordagem centrada no aluno e, ao mesmo tempo 
apoia a tendência para aumentar responsabilidades e 
garantias de qualidade. A EBC destaca as áreas do 
currículo que geralmente são negligenciadas, tais como 
ética e atitudes (NORMAN, NORCINI, BORDAGE, 2014, 
p.1). 
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Para De Ketele (2006), 

[...] a ‘competência’ pode ser definida como a capacidade 
de uma pessoa mobilizar um conjunto de recursos 
(cognitivos, afetivos, gestuais, relacionais) para realizar 
uma categoria de tarefas ou resolver situações problema. 
Definida em termos mais pedagógicos, a competência é a 
capacidade de mobilizar (identificar, combinar e ativar) um 
conjunto de saberes, de saberes-fazer e de saber ser 
para resolver situações-problema (e não simples 
aplicações) ou, se se tratar de aprendizagens linguísticas, 
de produzir comunicação (p. 138). 

 

De acordo com The Canada Interprofissioal Health Collaborative – CIHC 

(2010), o objetivo geral da educação EIP e prática colaborativa é fornecer aos 

usuários do sistema de saúde melhores resultados em saúde. A Colaboração 

Interprofissional (IPC), ocorre quando os alunos, profissionais, 

pacientes/clientes, famílias e comunidades, desenvolvem e mantêm relações 

de trabalho interprofissionais que permitem otimizar os resultados de saúde.   

Conforme descrito no CIHC (2010), o termo ‘Equipe’ é usado para 

apontar:  

• Um grupo de profissionais de saúde que trabalham em torno dos 

cuidados de um paciente/cliente; 

• Um conjunto de indivíduos que são interdependentes em suas 

atividades, que compartilham a responsabilidade por resultados, que 

se percebem e são percebidos por outros profissionais como uma 

entidade incorporada em um ou mais sistemas sociais e que geram 

suas relações por meio de fronteiras organizacionais.  

Ao longo das últimas décadas, um conjunto de três fatores precisa ser 

desenvolvido para se adquirir a chamada competência: conhecimentos, 
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habilidades e as atitudes. Tais comportamentos são necessários para tornar-se 

um indivíduo bem sucedido em qualquer profissão (CHIC, 2010). 

No Brasil, as DCNs dos Cursos de Graduação em Saúde apresentam 

um formato comum para as áreas de conhecimento que integram a saúde, 

preocupando-se com os seguintes itens: perfil do formado egresso/profissional; 

competências e habilidades; conteúdos curriculares; estágios e atividades 

complementares; organização do curso; acompanhamento e avaliação. Para 

atingir esses aspectos introduziram-se conceitos inovadores da Pedagogia 

estimulando o abandono do modelo tradicional dos cursos baseados em 

disciplinas estanques associados a mera transmissão do conhecimento para 

um projeto pedagógico construído coletivamente, centrado no aluno como 

sujeito de aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do 

processo ensino-aprendizagem (ROSSIT, BATISTA e BATISTA, 2013).  

Em consonância às políticas nacionais de saúde, as DCNs dos cursos 

de graduação na área da Saúde descrevem o perfil do formando 

egresso/profissional como de formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, atuando em princípios éticos na promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação à saúde. Além do delineamento do perfil do profissional em 

formação, estas diretrizes elaboram tópicos que versam sobre as 

Competências e Habilidades gerais e específicas para as profissões da Saúde. 

Segundo Rossit (2011), as DCNs dos Cursos de Graduação em Saúde 

apresentam um formato comum para as áreas de conhecimento que integram a 

saúde, preocupando-se com os seguintes itens: perfil do formado 

egresso/profissional; competências e habilidades; conteúdos curriculares; 

estágios e atividades complementares; organização do curso; 
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acompanhamento e avaliação. Para atingir esses aspectos introduziram-se 

conceitos inovadores da Pedagogia estimulando o abandono do modelo 

tradicional dos cursos baseados em disciplinas estanques associados a mera 

transmissão do conhecimento para um projeto pedagógico  construído 

coletivamente, centrado no aluno como sujeito de aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.  

As políticas indutoras de Educação e Saúde têm impulsionado as 

universidades brasileiras a refletir e agir, no sentido de liderar a proposição, 

aplicação e avaliação de ações educacionais e pedagógicas inovadoras, 

desafiadoras em prol de uma formação de profissionais da saúde aptos para 

atender a demanda e as necessidades da população com habilidades e 

competências que priorizem o trabalho em equipe, a humanização dos serviços 

de saúde, a interdisciplinaridade, a integralidade no cuidado e a melhoria da 

qualidade dos serviços ofertados à comunidade.  

Frente a estes direcionadores o UNIFESP vem assumindo um papel 

importante como universidade que se desfaiado às mudanças na formação 

profissional em saúde, sendo reconhecida pelas inovações curriculares 

implementadas no cenário educacional brasileiro. A seguir, apresenta-se um 

recorte deste movimento institucional, a partir das informações contidas no 

Projeto Pedagógico Institucional da Universidade Federal de São Paulo (PPI – 

UNIFESP, 2006). 
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Expansão Universitária1 e as Propostas Pedagógicas da UNIFESP 

 A Escola Paulista de Medicina, desde sua criação em 1933, tem 

apresentado expressivo crescimento e desenvolvimento, contribuindo para os 

avanços das ciências, para a formação de profissionais e pesquisadores e para 

a excelência da assistência à saúde, sendo o Hospital São Paulo – nosso 

Hospital Universitário – referência de alta complexidade para o país.  

Ao longo de sua história tem atuado de forma articulada aos diferentes 

contextos sociais, contribuindo para formulação e implantação de importantes 

políticas públicas nas áreas da educação e da saúde. Foi reconhecida, em 

1994, como instituição federal, passando então a ser denominada Universidade 

Federal de São Paulo.  

Vinculada ao Ministério da Educação é uma universidade pública que 

tem por objetivo desenvolver, em nível de excelência, atividades inter-

relacionadas de ensino pesquisa e extensão, com ênfase no campo das 

ciências da saúde. O ensino compreende as áreas de Graduação, Programas 

de Residência (Médica e de Enfermagem), Programas de Pós-Graduação 

stricto e lato sensu e cursos de extensão. 

Em resposta à demanda política do governo federal de expansão das 

vagas públicas no ensino superior e de interiorização das atividades das 

universidades federais, a UNIFESP elaborou o projeto pedagógico do campus 

na Baixada Santista, tornando-se, com isto, uma instituição multi-campi. O 

projeto de implantação foi apresentado ao MEC pela reitoria com quadro 

docente e técnico-administrativo, recursos de investimento e de custeio, tendo 

                                                             
1
 informações extraídas do Projeto Pedagógico Institucional da Universidade Federal de São 

Paulo (PPI, UNIFESP, 2006). 
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seu convênio sido assinado para implantação de cursos de Graduação em 

março 2006.  

A expansão no campus Baixada Santista manteve a tradição da 

UNIFESP com a área da saúde, implantando os cursos de graduação em 

Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Educação Física e Terapia Ocupacional em 

2006 e o curso de Serviço Social em 2009.  

A partir de 2006, integrando a política federal na área da educação, tem 

vivenciado intenso processo de expansão e, hoje, conta com seis campi, 79 

cursos de graduação e 49 programas de pós-graduação stricto sensu nas 

áreas das ciências biológicas, exatas e humanas.  

No campus de Diadema, ainda em áreas de interface com a saúde, a 

UNIFESP amplia seu espectro de formação para as áreas de Química, 

Engenharia Química, Ciências Biológicas e Farmácia/Bioquímica. Outros três 

campi compõem o processo de expansão, porém, não mantém interface com a 

área da saúde. 

Em 2010, ocorreu a mudança de estruturas acadêmicas e 

administrativas do nível central da universidade para instalações próprias. 

Assim, o campus São Paulo – Vila Clementino, oficialmente, se estabelece 

como tal, de forma independente, com suas duas Unidades Universitárias, 

forças originárias da Unifesp – Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista 

de Enfermagem.   

Destaca-se que a missão da UNIFESP para a graduação é formar 

indivíduos que, além da aquisição de conhecimento, adquiram a capacidade de 

auto-aprendizagem e desenvolvam atitudes e habilidades que possibilitem um 
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desempenho profissional competente, crítico e ético, com perspectiva 

humanista.  

A educação profissional iniciada no curso de Graduação deve ser 

continuada e os graduados devem estar preparados para seguir qualquer uma 

das possibilidades que se abrem após a conclusão do curso: exercício 

profissional, especialização, Pós-Graduação stricto sensu e carreira 

acadêmica. Os profissionais formados devem ter conhecimento da organização 

do sistema de saúde vigente no país, das características do mercado de 

trabalho e estar preparados para trabalhar em equipe. Estimula-se uma postura 

ativa do estudante na construção do seu próprio conhecimento por meio de 

disciplinas curriculares e atividades extra-curriculares.  

A excelência dos cursos de Graduação da UNIFESP é nacionalmente 

atestada pela qualidade dos profissionais formados, não apenas do ponto de 

vista de seu conhecimento e habilidades profissionais, como também pelo 

embasamento científico que demonstram, em grande parte adquirido através 

de programas de iniciação científica e de monitoria. 

 

Projeto Pedagógico campus Baixada Santista 

A expansão no campus Baixada Santista manteve a tradição da 

UNIFESP com a área da saúde, implantando os cursos de graduação em 

Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Educação Física e Terapia Ocupacional e em 

2009, o curso de Serviço Social. Partiu-se do pressuposto de que, como em 

outras áreas de conhecimento, a graduação em saúde enfrenta desafios 

importantes: fragmentação do ensino, dicotomias no projeto pedagógico 

(básico-clínico, ensino-serviço, clínico-epidemiológico, saúde-doença), 
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biologicismo e hospitalocentrismo na formação, deslocamento do aluno para a 

posição do sujeito que recebe passivamente a informação, centralidade do 

processo pedagógico no professor como transmissor de informações, 

fragilidade no processo de profissionalização docente, desvinculação dos 

currículos em relação às necessidades da comunidade, despreparo do egresso 

para o trabalho em equipe e para a integralidade no cuidado, dentre outras.  

Outro importante desafio deste ensino é a ruptura com os modelos 

disciplinares rígidos e a busca por um projeto de formação em saúde que 

signifique integração de diferentes conhecimentos e áreas disciplinares e 

profissionais.  

Integrar implica pensar em novas interações no trabalho em equipe 

interprofissional, configurando trocas de experiências e saberes numa postura 

de respeito à diversidade, cooperação para efetivar práticas transformadoras, 

parcerias na construção de projetos e exercício permanente do diálogo. É 

neste contexto que se insere a Educação Interprofissional (EIP) como proposta 

deste novo Campus. McNair (2005) aponta, como ponto de partida, que para 

fazer junto no cotidiano do cuidado em saúde é preciso aprender junto sobre o 

trabalho em saúde.  

A EIP é conceituada como uma proposta onde duas ou mais profissões 

aprendem juntas sobre o trabalho em conjunto e sobre as especificidades de 

cada uma, na melhoria da qualidade no cuidado ao paciente. Configura-se, 

assim, um estilo de educação que prioriza o trabalho em equipe, a 

interdisciplinaridade e o compromisso com a integralidade das ações que deve 

ser alcançado com um amplo reconhecimento e respeito às especificidades de 

cada profissão. Esta proposta acaba propondo a inversão da lógica tradicional 
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da formação em saúde – cada prática profissional pensada e discutida em si – 

abrindo espaços para a discussão do interprofissionalismo.  

Com esta abrangência, a EIP assume diferentes enfoques como 

modificar atitudes e percepções na equipe, melhorar a comunicação entre os 

profissionais, reforçar a competência colaborativa, contribuir para a satisfação 

no trabalho, construir relações mais abertas e dialógicas, assim, como integrar 

o especialista na perspectiva da integralidade do cuidado.  

Desta forma, a concretização de propostas de EIP significa assumir uma 

nova organização curricular que priorize as discussões e as vivências 

conjuntas das diferentes profissões envolvidas no cuidado em saúde. Isto 

implica no desenvolvimento de uma cultura de ensino-aprendizagem 

caracterizada pelas trocas e saberes partilhados, estabelecendo espaços 

formativos mais significativos e comprometidos com a prática do trabalho em 

equipe.  

Assumir a EIP como direcionador deste projeto, implica num 

desenvolvimento de uma proposta formativa interdisciplinar e interprofissional, 

rompendo com estrutura tradicional centrada nas disciplinas e na formação 

específica de determinado perfil profissional. Assim, todos os cursos têm um 

desenho curricular direcionado por quatro eixos de formação que perpassam 

os anos de graduação. Em cada um dos eixos, módulos aglutinando áreas 

temáticas afins constituem a proposta curricular.  

Prevê-se uma articulação entre os quatro eixos propostos, orientados 

pela formação de profissionais de saúde comprometidos com atuações 

consistentes, críticas e potencialmente transformadoras da realidade social – 
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ênfase na EIP, interdisciplinaridade, enfoque problematizador e produção do 

conhecimento.  

O Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI (DELORS, 1996) aponta que:  

“para poder dar resposta ao conjunto de suas missões, a 
educação, deve organizar-se à volta de quatro 
aprendizagens fundamentais que ao longo de toda a vida, 
serão de algum modo, para cada indivíduo, os pilares do 
conhecimento: aprender a conhecer, isto é, adquirir os 
instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para 
poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 
juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em 
todas as atividades humanas; finalmente, aprender a ser, 
via essencial que integra os três precedentes” (p.77).  

 

O desafio no ensino é a ruptura com os modelos disciplinares rígidos e a 

busca por um projeto de formação em saúde que signifique integração de 

diferentes conhecimentos e áreas disciplinares e profissionais. Neste sentido, 

‘integrar’ implica pensar em novas interações no trabalho em equipe 

interprofissional, configurando trocas de experiências e saberes numa postura 

de respeito à diversidade, cooperação para efetivar práticas transformadoras, 

parcerias na construção de projetos e exercício permanente do diálogo 

(UNIFESP, 2006). 

Assumir a EIP como direcionador implica num desenvolvimento de uma 

proposta formativa interdisciplinar e interprofissional, rompendo com estrutura 

tradicional centrada nas disciplinas e na formação específica de determinado 

perfil profissional. Assim, todos os cursos têm um desenho curricular 

direcionado por quatro eixos de formação (Trabalho em Saúde; O ser Humano 

em sua dimensão biológica; O Ser Humano e sua Inserção social; e, 

Aproximação a uma prática específica em saúde) que perpassam os anos de 

graduação. Em cada um dos eixos, módulos aglutinando áreas temáticas afins 
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constituem a proposta curricular. Prevê-se uma articulação entre os quatro 

eixos propostos, orientados pela formação de profissionais de saúde 

comprometidos com atuações consistentes, críticas e potencialmente 

transformadoras da realidade social com ênfase na EIP, interdisciplinaridade, 

enfoque problematizador e produção do conhecimento. 

Os seguintes princípios direcionadores constam no projeto do campus 

Baixada Santista:  

• A indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão.  
• Pesquisa como elemento impulsionador do ensino e da extensão na 

Instituição. 
• A prática profissional como eixo norteador do projeto pedagógico. 
• A problematização do ensino a partir da prática e da pesquisa. 
• A interdisciplinaridade. 
• A postura ativa do estudante na construção do conhecimento. 
• A postura facilitadora e mediadora do docente no processo ensino e 

aprendizagem. 
• A integração com a comunidade. 
• A integração entre os diferentes níveis de ensino e pesquisa. 
• A dinamicidade do plano pedagógico: construção e reconstrução 

permanente.  
• Desenvolvimento docente. 
• A avaliação formativa como retro-alimentação do processo. 

 

Esta inovação atende à demanda atual do mundo do trabalho, que 

busca profissionais aptos ao trabalho em equipe e a integralidade no cuidado. 

Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação deste campus 

(educação física, fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social e terapia 

ocupacional) seguem a mesma estrutura. 

 

Projeto Pedagógico campus São Paulo 

O campus São Paulo tem sua história pautada inicialmente na fundação 

da Escola Paulista de Medicina (1933), Escola paulista de Enfermagem (1939), 
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Ciências Biológicas – modalidade médicas /Biomedicina (1966) e 

Fonoaudiologia (1968). 

O curso de Medicina tem como objetivo formar um médico com 

conhecimento científico sólido e responsabilidade social. Para atingir este 

objetivo, durante a graduação o universitário tem acesso a um vasto 

conhecimento que vai desde as bases morfológicas até a complexa interação 

de conhecimentos necessários para a assistência médica de qualidade aos 

pacientes. Isso lhe permite pesquisar, prevenir, diagnosticar, tratar e orientar 

satisfatoriamente portadores de doenças e, também, compreender a dimensão 

psicológica e social do processo saúde-doença. Essa formação profissional é 

norteada pela prática ética e humanizada. O Curso Médico da Escola Paulista 

de Medicina está estruturado como um currículo nuclear em módulos 

temáticos, nos quais diferentes disciplinas são passadas ao aluno de forma 

integrada. A duração do curso é de seis anos tempo integral, divididos em três 

ciclos: Básico (1º e 2º anos), Profissionalizante (3º e 4º anos) e Internato (5º e 

6º anos). 

O curso de Graduação em Enfermagem da Escola Paulista de 

Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp busca formar o 

profissional enfermeiro com postura transformadora em qualquer nível de 

desenvolvimento dos programas de saúde, atendendo aos princípios da 

universalidade, integralidade, equidade, solidariedade e hierarquização que 

norteiam o SUS do país. A filosofia do curso está pautada no valor do cuidado 

ao ser humano na sua dignidade, integralidade, no conhecimento científico e 

nas competências e habilidades, respaldadas pela ética que requer que se 

preparem os futuros profissionais para a inovação, a reflexão, a crítica 
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construtiva e a busca da autodeterminação profissional. O desenvolvimento do 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola 

Paulista de Enfermagem (EPE) da UNIFESP foi norteado pelas DCNs do Curso 

de Graduação em Enfermagem de acordo com o Parecer CNE/CES 

1.133/2001, e está em consonância com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). O enfermeiro graduado é um profissional com formação 

generalista, humanista, ética, crítica/reflexiva, com competências para atuar 

nas dimensões biopsicossociais que envolvem o processo saúde-doença-

cuidado do indivíduo, família e comunidade, no desenvolvimento de ações 

assistenciais, educativas, de gestão e de pesquisa, com base nos princípios do 

Sistema Único de Saúde. 

A Escola Paulista de Enfermagem mantém como filosofia o valor do 

cuidado ao ser humano, respeitando sua dignidade e integralidade, pautado no 

conhecimento científico e na competência, respaldada pela ética. Torna-se 

imprescindível preparar os discentes para a inovação, a reflexão, a crítica 

construtiva e a busca da autodeterminação profissional. Diante do contexto 

histórico apresentado, o Curso de Graduação em Enfermagem procura estar 

sempre engajado para manter um currículo adequado às mudanças pelas 

quais a sociedade vem passando, sem, contudo deixar de priorizar a 

assistência sistematizada de enfermagem ao indivíduo, família e grupos de 

comunidade, por meio de ações integradas de promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação da saúde, nas diferentes fases do ciclo-vital e do 

processo saúde-doença, que compreende como relação dinâmica, determinada 

por múltiplos fatores e pelo contínuo agir do homem frente ao universo físico, 

mental e social em que vive. Reconhece que a produção dos serviços de saúde 
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é também determinada pela formação em saúde, procurando resgatar 

princípios de resolutividade, integralidade e isonomia, no atendimento à 

população, reafirmando assim, as proposições do Sistema Único de Saúde. 

Sendo assim, o curso tem se empenhado em manter o compromisso ético, 

filosófico, político-social e técnico científico, junto à sociedade. 

O curso de Fonoaudiologia tem como objetivo abordar a formação de um 

profissional com perfil para atuar de forma integrada no processo de 

comunicação do ser humano nas etapas de aquisição, desenvolvimento e 

abrangência, quer nas suas manifestações de normalidade quer nos seus 

distúrbios.  

O curso prepara profissionais para compreender o processo de 

comunicação humana (audição, voz, fala e linguagem); atuar na promoção, 

preservação e recuperação funcional do processo de comunicação humana; 

diagnosticar, pesquisar, prevenir e reabilitar ou recuperar os distúrbios dessas 

funções; ensinar e colaborar no desenvolvimento multidisciplinar dos 

conhecimentos filosóficos e científicos que importam no entendimento dos 

processos da audição, voz, fala e linguagem humanas; compreender a 

constituição do humano, as relações sociais, o psiquismo, a linguagem e a 

aprendizagem como condição para a compreensão da gênese e 

desenvolvimento das alterações do campo fonoaudiológico; compreender e 

analisar criticamente sistemas teóricos e conceituais envolvidos no campo da 

Fonoaudiologia; apreender e analisar, criticamente as questões clínicas, 

científico-filosófica, éticas, políticas, sociais e culturais implicadas na atuação 

do fonoaudiólogo; apresentar formação científica rigorosa e generalista que 

permita dominar e integrar conhecimentos, atitudes e informações necessários 
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à atuação profissional; possuir competências e habilidades técnicas e éticas 

que permitam gerenciar e administrar serviços e campanhas de saúde 

comunitária; apresentar autonomia pessoal e intelectual; elaborar, analisar e 

participar de projetos de pesquisa disciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar e 

de inovações técnico-científicas, no campo fonoaudiológico; atuar em equipes 

profissionais inter e multidisciplinares; atuar como profissional liberal, 

atendendo com procedimentos próprios da fonoaudiologia; atuar em programas 

de atenção à saúde da audição, voz, fala e linguagem humana, colaborando na 

promoção, manutenção e prevenção da saúde da comunicação humana. 

No curso de Biomedicina, os estudantes graduados poderão exercer 

atividades profissionais em institutos de pesquisa e em empresas de iniciativa 

privada ligadas à área biomédica como a indústria farmacêutica e laboratórios 

de Análises Clínicas. Sobretudo, poderão exercer atividades de pesquisa e 

docência em instituições de ensino de nível superior, nas diferentes áreas da 

biomedicina. O curso proporciona além de aulas teóricas e práticas 

multidisciplinares, a oportunidade aos estudantes de estabelecer contato direto 

e permanente com os nossos professores e pesquisadores, o que permite o 

aprofundamento de seus conhecimentos. Outras disciplinas eletivas de caráter 

multidisciplinar podem ser cursadas, para aprofundamento e atualização do 

conhecimento teórico-prático nas áreas de interesse, ou realizar estágio prático 

em laboratório de Análises Clínicas. O estágio curricular é obrigatório, em 

tempo integral, para desenvolvimento de projeto de sua escolha. 

No campus de Diadema, ainda em áreas de interface com a saúde, a 

UNIFESP amplia seu espectro de formação para as áreas de Química, 

Engenharia Química, Ciências Biológicas e Farmácia/Bioquímica.  
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O curso de Farmácia/Bioquímica tem como objetivo central a formação 

de um profissional capacitado a atuar na área das análises clínicas e 

toxicológicas, com enfoque especial na toxicologia ambiental e humana, em 

todos os setores da cadeia produtiva de medicamentos, cosméticos, alimentos 

e insumos farmacêuticos (indústria farmacêutica, de cosméticos e de 

alimentos), na farmácia pública e hospitalar e no Sistema Único de Saúde 

(SUS), apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. O curso forma 

profissionais com habilidades e competências gerais e específicas constantes 

nas DCNs de Graduação em Farmácia (Resolução CNE/CES nº 2, de 19 de 

fevereiro de 2002, Art. 4º e 5º).  

O curso tem como objetivo formar profissionais capazes de exercer, no 

âmbito da profissão farmacêutica, atividades referentes aos fármacos e aos 

medicamentos, às análises clínicas e toxicológicas e aos alimentos, com 

competência e ética, como agente de desenvolvimento científico, tecnológico e 

social. O curso de Farmácia, pautado pelas Diretrizes Acadêmicas gerais do 

campus Diadema e pelas DCNs. O caráter multidisciplinar das Ciências 

Farmacêuticas está contemplado nos vários eixos do conhecimento que 

compõe a estrutura curricular do curso. Assim, objetiva-se criar subsídios para 

a formação de um profissional Farmacêutico com visão generalista, em 

atendimento à legislação vigente, entretanto, atento às particularidades da sua 

área de atuação e, ao mesmo tempo, com uma visão global do cenário ao qual 

sua atividade profissional se insere, sem perder de vista o caráter 

especializado das atividades que pode vir a desenvolver em sua vida 

profissional. Além de contemplar as habilidades e competências elencadas nas 
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DCNs, refletidas nos objetivos descritos acima, o Curso de Farmácia da 

UNIFESP foi idealizado para atender a demanda local/nacional de profissionais 

altamente qualificados.  

Além dos campi com cursos na área da saúde, a UNIFESP mantendo o 

objetivo de desenvolver uma proposta de ensino integradora e interdisciplinar, 

tem no campus de Guarulhos, seu compromisso com outras áreas de 

conhecimento, incorporando as Ciências Humanas, mais especificamente com 

os cursos de Ciências Sociais, Pedagogia, História e Filosofia.  

 

Concepção curricular e pedagógica da expansão universitária  

O campus Baixada Santista foi o primeiro de uma universidade 

brasileira, cujo currículo é construído nos moldes da educação interprofissional, 

abordagem largamente aplicada no exterior, mas ainda embrionária no Brasil.  

Esta inovação atende à demanda atual do mercado, que busca 

profissionais aptos ao trabalho em equipe. Segundo o Centro de 

Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS), da UNIFESP, as 

ideias centrais desta iniciativa são:  

 “Para trabalhar em conjunto, é importante aprender em conjunto”.  
 “Se a discussão de ideias fizer parte da formação do estudante, depois de 

formado ele estará mais preparado para atuar de forma multi e interdisciplinar”.  
 

O conceito de “currículo espiral”, no qual os tópicos de aprendizagem 

são “visitados” e “revisitados” ao longo de certo período – com ênfases 

diferentes, dependendo da disciplina na qual os conceitos centrais do currículo 

são abordados - é uma importante estratégia de elaboração de currículos 

integrados.  
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Em ciências da saúde é essencial para desenhar cursos que permitem 

formar profissionais “pluripotenciais”, capazes de olhar para tanto para a 

manutenção da saúde quanto para os problemas causados pelas doenças.  

Também subsidiam, conceitualmente, as fases de formação de 

especialistas e de profissionais generalistas, já que, tendo idéia do conjunto de 

problemas que envolvem a prática profissional, nos seus aspectos científicos, 

sociais, econômicos e ambientais, os alunos de Graduação podem optar sobre 

seu futuro com maior teor de racionalidade e visão de contexto mais ampla.  

O Quadro 1, resume a mudança de abordagem educativa que os 

currículos em espiral significam, e que têm impacto geral na formação dos 

profissionais.  

Esta disposição pedagógica protagonizada pelos currículos em espiral 

tem definido as ações de planejamento educacional dos novos cursos da 

UNIFESP, inclusive no que tange às novas áreas do conhecimento. Apresenta 

uma relação de dupla causalidade com os currículos já existentes, já que os 

remodela e faz destes, inspiração para os novos.  

Quadro I – INFLEXÃO NAS ABORDAGENS EDUCACIONAIS EM SAÚDE 
DE PARA 

O individuo A comunidade 

Cura da doença Manutenção da saúde 

Cuidados episódicos Cuidados contínuos e holísticos 

Abordagem profissional individual Cuidados baseados na ação de uma comunidade de 
profissionais integrados e destes com os pacientes ou com 
a comunidade, quando for o caso de prevenção de 
doenças ou de manutenção de saúde. 

Sistemas centralizados Sistemas de cuidados primários à saúde (ambulatorial) 
Nexos de confiança com o tratamento 
em Ambiente hospitalar 

Uso crescente de tratamento em casa, diário e no nível de 
intervenção intermediária. 

Cuidados baseados em relatos 
abreviados por particularidades 
históricas 

Medicina baseada em evidências 

Fonte: Projeto Pedagógico Institucional da UNIFESP, p. 19. Disponível em: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Docente/Meus%20documentos/Downloads/27-08-
2006PPI_CONSOLIDADO.pdf.  
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Fazendo-se as necessárias adaptações, no que diz respeito aos 

currículos dos novos cursos, o que vale é a ideia de que a formação de 

indivíduos não se faz apenas pela exposição de um rol de conteúdos. Além da 

aquisição de tópicos relevantes do campo técnico específico de formação, o 

aprendizado de questões de outros campos do conhecimento, tais como o das 

ciências sociais se faz necessário e fortalece a formação do aluno. Também 

que a reavaliação de conceitos, dentro de contextos disciplinares diversos, 

fortalece a capacidade crítica do aluno e colabora para sua formação holística.  

Um diagnóstico dos principais problemas existentes em cursos 

superiores na área de saúde, realizado pela UNIFESP, mostrou que um dos 

aspectos que mais limitam formação do futuro profissional é a divisão do curso 

em várias disciplinas, cuja compartimentalização fragmenta o conhecimento. A 

falta de articulação entre teoria e prática é prejudicial porque, nos primeiros 

anos do ensino tradicional, o graduando aprende teoricamente um conteúdo 

que ainda não percebe como será aplicado. A prática do exercício profissional 

acaba acontecendo de modo desvinculado, quase no momento em que o aluno 

está concluindo sua Graduação.  

Na medida em que os cursos de graduação da UNIFESP estão 

relacionados às práticas básica e profissionalizante de saúde, grande parte do 

currículo acadêmico se desenvolve em atividades práticas supervisionadas em 

laboratórios e diferentes tipos de serviços assistenciais. Os projetos 

pedagógicos dos diferentes cursos de graduação estão, assim, totalmente 

embasados nas práticas correspondentes aos profissionais de cada área 

específica.  
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Os diferentes cenários de práticas profissionais e os complexos 

problemas colocados por sua clientela constituem verdadeiros desafios no 

ensino e treinamento de futuros pesquisadores e/ou clínicos. Assim, o 

aprendizado fundamentalmente se dá em contextos sócio-educacionais 

diretamente relacionados a aqueles em que os futuros profissionais estarão 

exercendo seu papel.  

A exposição dos alunos a diferentes serviços comunitários se inicia 

desde os primeiros anos, com a aproximação à prática que se dá em serviços 

do SUS e é particularmente enfatizada por ocasião dos últimos anos, quando 

os alunos participam ativamente do atendimento a populações usuárias de 

hospitais de ensino e serviços ambulatoriais e de cuidados primários 

distribuídos por diferentes regiões da Grande São Paulo.  

Ao longo dos diversos ciclos de ensino-aprendizado que compõem os 

currículos de cada um dos cursos de graduação da UNIFESP, há uma 

constante revisão e passagem por tópicos anteriormente ministrados de 

diferentes maneiras, possibilitando aos estudantes um processo de construção 

e reconstrução permanente de seus conhecimentos e desenvolvimento de 

habilidades.  

Mecanismos de avaliação formativa discente e docente, bem como 

institucional, tem merecido atenção especial de diversas instâncias da 

UNIFESP, constituindo a base de um constante aprimoramento do currículo;  

A capacitação docente e sua consequente atualização permanente são 

marca a distinguir a UNIFESP no cenário das universidades brasileiras. A 

imensa maioria do corpo docente tem o doutorado como qualificação e conta 

com profissionais de renome no cenário científico e assistencial.  
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Masetto (1999ª) destaca alguns princípios, que são comuns, a todos os 

que se preocupam com a aprendizagem do aluno: 

Toda aprendizagem, para que realmente aconteça, 
precisa ser significativa para o aprendiz, isto é, precisa 
envolvê-lo como pessoa, como um todo (ideias, 
sentimentos, cultura, sociedade) [...] toda aprendizagem é 
pessoal... Acontece na pessoa do aprendiz e pela pessoa 
do aprendiz [...] toda aprendizagem precisa visar objetivos 
realísticos, que possam de fato ser significativos e que 
possam concretamente ser atingidos nas circunstâncias 
em que o curso é ministrado [...] toda aprendizagem 
precisa ser acompanhada de feedback imediato, pois a 
aprendizagem se faz em um processo contínuo e que o 
feedback é elemento integrante desse processo,, pois 
deverá fornecer ao aluno e ao professor dados para 
corrigir e reiniciar a aprendizagem [...] toda aprendizagem 
precisa ser embasada em um bom relacionamento 
interpessoal entre os elementos que participam do 
processo – aluno, professor, colegas de turma 
(MASETTO, 1999a, p. 10-12). 

 

Alinhado às políticas indutoras de educação em saúde no Brasil, tendo 

como pressupostos teóricos o referencial apresentado e acreditando que o 

ensino e aprendizagem devem ocorrer mediante o desenvolvimento de 

competências, este Produto foi originado na expectativa de que a matriz de 

competências, para o trabalho em equipe e a integralidade no cuidado, possa 

contribuir para enfrentar os desafios e transformações educacionais 

necessárias nos cenários de educação e saúde brasileiros.  

Acreditando no desenvolvimento da formação por competências 

propõem-se como Produto da dissertação “Formação de profissionais da saúde 

na perspectiva do trabalho em equipe e da integralidade no cuidado, na 

percepção de estudantes concluintes dos cursos da saúde da Universidade 

Federal de São Paulo”, defendida no Programa de Mestrado em Ciências da 

Saúde – Modalidade Profissional do Centro de Desenvolvimento do Ensino 
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Superior em Saúde (CEDESS) da UNIFESP, uma matriz de competências, 

construída para direcionar os processos de ensino, desenvolvimento e 

acompanhamento da formação em saúde. A presente matriz será socializada 

com os gestores educacionais no sentido do instrumentalizá-los para a reflexão 

sobre os currículos com possibilidade de induzir reflexões e mudanças quando 

necessário. 

 

CONSTRUÇÃO DA MATRIZ 

A concretização de propostas de EIP significa assumir uma nova 

organização curricular que priorize as discussões e as vivências conjuntas das 

diferentes profissões envolvidas no cuidado em saúde. Isto implica no 

desenvolvimento de uma cultura de ensino-aprendizagem caracterizada pelas 

trocas e saberes partilhados, estabelecendo espaços formativos mais 

significativos e comprometidos com a prática do trabalho em equipe. Assumir a 

EIP como direcionador implica num desenvolvimento de uma proposta 

formativa interdisciplinar e interprofissional, rompendo com estrutura tradicional 

centrada nas disciplinas e na formação específica de determinado perfil 

profissional.  

O conceito de “currículo espiral”, no qual os tópicos de aprendizagem 

são “visitados” e “revisitados” ao longo de certo período – com ênfases 

diferentes, dependendo da disciplina na qual os conceitos centrais do currículo 

são abordados - é uma importante estratégia de elaboração de currículos 

integrados. Em ciências da saúde é essencial para desenhar cursos que 

permitem formar profissionais “pluripotenciais”, capazes de olhar para tanto 



27 
 

para a manutenção da saúde quanto para os problemas causados pelas 

doenças (UNIFESP, 2006). 

É neste pressuposto, que este estudo, propõe a utilização de uma matriz 

de competências como instrumento de fortalecimento e propulsão de práticas 

pedagógicas e assistenciais transformadoras. A matriz poderá ser aplicada em 

qualquer tempo, de acordo com a dinâmica estrutural dos currículos vigentes, 

já que seu conceito segue a perspectiva interacionista e dialógica, priorizando a 

avaliação reflexiva e a educação permanente, atingindo as expectativas de 

maneira processual e continuada, possibilitando revisões de contextos após 

reflexão e argumentação, tornando-se dinâmica e funcional. 

A matriz mantêm características básicas de critérios pontuados como 

essenciais pelas Políticas Indutoras de Educação, alicerçada pelas DCNs dos 

cursos de graduação em saúde. Intencionando proporcionar homogeneidade 

no processo de formação de profissionais em saúde. 

 

Estrutura da Matriz de competências 

A definição da estrutura ocorreu após análise qualitativa e quantitativa, 

levando-se em consideração os resultados obtidos da pesquisa em nível de 

Mestrado, após a aplicação do questionário de Medida da Disponibilidade para 

Aprendizagem Interprofissional (PEDUZZI e NORMAN, 2012) em escala Likert. 

Segundo Minayo (2009), o questionário “tipo Likert” busca mensurar 

valores, opiniões e vivências intersubjetivas no campo das Ciências Sociais. 

Marconi e Lakatos (2010) afirmam que esse tipo de escala é ideal para 

conhecer atitudes e opiniões qualitativas que permitem a quantificação.  

Conforme apresentado a seguir, a matriz consta de três ações previstas:  
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1. O objetivo com o domínio intencionado;  

2. Os norteadores com o descritor da competência e a ação a ser 

desenvolvida;  

3. A avaliação baseada em nível de desempenho.  

 

 A matriz está organizada em quatro Domínios e seus respectivos 

subdomínios:  

1. Trabalho em Equipe e Práticas colaborativas 

a. Atitude colaborativa/Fazer  

b. Papéis e Responsabilidades  

c. Melhoria Contínua da Qualidade. 

 

2. Atenção centrada no paciente e Integralidade do Cuidado 

a. Raciocínio clínico baseado em contexto sociocultural 

b. Decisões baseadas nas necessidades pessoais e da família do 

indivíduo envolvido 

c. Comunicação considerando a singularidade da situação 

apresentada 

 

3. Gestão do Conhecimento e Educação Permanente 

a. Desenvolver ações de prevenção, promoção e reabilitação, 

levando em conta, os níveis de evidencia, científica; 

b. Estabelecer metas e ações de atualização e educação 

permanente, para si e para equipe envolvida. 

 

4. Identidade Profissional, Valores e Comportamento 

a. Desenvolver habilidades para tomada de decisão levando em 

conta, valores éticos, respeitando autonomia do individuo e 

família. Apresentar postura crítica-reflexiva e senso de 

responsabilidade social. 
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Cenário de Aprendizagem 

A matriz poderá ser aplicada em qualquer tempo, de acordo com a 

dinâmica estrutural das matrizes curriculares vigentes, já que seu conceito 

segue a perspectiva interacionista e dialógica, priorizando a avaliação reflexiva 

e a educação permanente.  

 

Público Alvo 

A matriz foi desenvolvida a partir da análise dos projetos pedagógicos 

dos cursos de graduação em saúde da UNIFESP (Enfermagem, Medicina, 

Fonoaudiologia, Educação Física, Fisioterapia,Terapia Ocupacional, Psicologia, 

Serviço Social, Nutrição, Farmácia/Bioquímica e Biomedicina) e da percepção 

dos estudantes concluintes dos respectivos cursos. Entretanto, destaca-se que 

esta matriz poderá ser utilizada para todos os profissionais de saúde em 

formação. 

 

Objetivo de Instrumento 

O instrumento proposto por esta Matriz visa desenvolver no aluno a 

capacidade de:  

• Refletir sobre sua prática e sobre sua aproximação com o paciente;  

• Desenvolver ações de promoção, proteção de saúde, prevenção, 

recuperação e reabilitação do paciente junto à equipe de saúde; 

• Desenvolver capacidade reflexiva quanto à necessidade de 

aprimoramento ou de ações de educação permanente junto aos 

membros da equipe nas quais desenvolve suas práticas; 
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• Desenvolver habilidades para tomada de decisão, levando em conta 

valores éticos, respeitando autonomia do indivíduo e família. Apresentar 

postura crítica, reflexiva e senso de responsabilidade social. 

 

Avaliação 

Por se tratar de protocolo no formato de cheklist, a Matriz poderá ser 

utilizada durante os períodos de imersão, a fim de investigar o processo de 

aprendizagem e permitir a devolutiva junto aos estudantes em formação, no 

sentido de avançar no desenvolvimento das competências de modo processual 

e continuado, possibilitando revisões de contextos após reflexão e 

argumentação, tornando-se dinâmica e funcional. 

Por se tratar de um processo continuado e reflexivo, a avaliação é 

apenas pontuada como atendida, parcialmente atendida ou não atendida, a fim 

de possibilitar o rearranjo das competências não desenvolvidas, estabelecendo 

um feedback ao estudante. O mapeamento do desenvolvimento das 

competências poderá auxiliar na otimização e aprimoramento nos currículos. 

 

 Matriz de Competências 

 A seguir apresenta-se a Matriz desenvolvida. Entende-se que esta 

origina-se como Produto da Dissertação de Mestrado, caracterizando-se como 

um primeiro exercício neste sentido. 
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DOMÍNIO 

 
COMPETÊNCIA 

 
AÇÃO 

AVALIAÇÃO 
ATENDE 

TOTALMENTE 
(AT) 

ATENDE 
EM PARTE 

(AP) 

NÃO 
ATENDE 

(NA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABALHO EM 
EQUIPE 
E 
PRATICA 
COLABORATIVA 

Desenvolver ações de proteção, 
prevenção, promoção e reabilitação, 
junto á equipe multiprofissional. 

Participar de discussão de casos ou 
problematização em grupo. Estar 
acessível a reflexões sobre o fenômeno 
apresentado. 

   

A atuação deve ser fundamentada na 
capacidade de tomar decisões visando 
ao uso apropriado, efetivo da força de 
trabalho, possuir habilidades para 
avaliar, sistematizar e decidir a conduta 
mais apropriada. 

Contribuir para resolução de conflitos, 
internos ou externo da situação 
apresentada.  
 

   

Negociar e desenvolver mecanismos de 
resolução destes conflitos. 

   

Desenvolver efetividade na 
comunicação verbal, não verbal e nas 
habilidades de escrita e leitura; para 
comunicação com outros profissionais e 
pessoas envolvidas com meus 
cuidados. 

 
Comunica-se de forma ética e efetiva. 
Utilizar-se de formulários ou  
Documentos específicos junto á equipe. 

   

A liderança envolve compromisso, 
responsabilidade, empatia, habilidade 
na tomada de decisões, comunicação. 

Assumir a liderança entre os membros da 
equipe e estimulando o revezamento 
deste papel. 

   

Estimular e desenvolver a mobilidade 
acadêmico/profissional, a formação e a 
cooperação através de redes nacionais 
e internacionais e ter o compromisso 
com a educação e o treinamento/estagio 
das futuras gerações de profissionais. 
 

Efetuar auto-avaliação e avaliação 
compartilhada do conhecimento. 
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DOMÍNIO 

 
COMPETÊNCIA 

 
AÇÃO 

AVALIAÇÃO 
ATENDE 

TOTALMENTE 
(AT) 

ATENDE 
EM PARTE 

(AP) 

NÃO 
ATENDE 

(NA) 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO 
CENTRADA NO 
PACIENTE E 
FAMILIA 
E 
INTEGRALIDADE 
CUIDADO 

Trabalhar dentro dos princípios da 
ética/bioética, tendo em conta que a 
responsabilidade da atenção à saúde 
não se encerra com o ato técnico, mas 
com a resolução do problema de saúde, 
tanto individual como coletivo. 

Utilizar raciocínio clínico e elaborar lista 
de problemas, propor intervenções e 
planos terapêuticos baseados em 
contexto socioculturais e epidemiológico. 

   

Desenvolver atitude critica reflexiva, 
considerando a situação sócio e 
econômica  política e cultural da região 
de atuação 

Tomar decisões baseadas nas 
necessidades pessoais e da família do 
indivíduo envolvido, observando os 
reflexos destas ações no coletivo levando 
em conta aspectos afetivos, biológicos e 
socioculturais 

   

Conhecer os princípios do SUS para 
dinâmica da rede e as relações de 
demanda e prática dos serviços de 
saúde 

Aplicar políticas e programas de saúde 
para intervir em situações especifica de 
saúde pública. 

   

Estabelecer comunicação eficaz e clara  
Para manutenção da saúde. 

Utilizar-se de estratégias de 
aconselhamento e de comunicações em 
casos de más notícias. Comunicar-se 
considerando a singularidade da situação 
apresentada. 

   

Estar aptos a assumir posições de 
liderança, sempre tendo em vista o 
bem-estar da comunidade. A liderança 
envolve compromisso, responsabilidade, 
empatia, habilidade na tomada de 
decisões. 
 

Trazer o indivíduo a responsabilidade 
para seu cuidado e de sua família. Tendo 
em vista a promoção de saúde 
preventiva. 
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DOMÍNIO 

 
COMPETÊNCIA 

 
AÇÃO 

AVALIAÇÃO 
ATENDE 

TOTALMENTE 
(AT) 

ATENDE 
EM PARTE 

(AP) 

NÃO 
ATENDE 

(NA) 
 
 
 
GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 
e 
EDUCAÇÃO 
PERMANENTE 

Realizar seu trabalho dentro dos mais 
altos padrões de qualidade e dos 
princípios da ética/bioética, tendo em 
conta que a responsabilidade da 
atenção à saúde não se encerra com o 
ato técnico, mas com a resolução do 
problema de saúde, tanto individual 
como coletivo;. 

Desenvolver ações de prevenção, 
promoção e reabilitação, levando em 
conta, os níveis de evidencia, científica. 
Avaliando a atenção á saúde e 
considerando a relação custo-efetividade 
e a disponibilidade de recursos. 

   

Desenvolver atitude critica reflexiva, 
considerando a situação sócio e 
econômica  política e cultural da região 
de atuação. 

Manter atualizado o conhecimento aplicar 
os níveis de evidencia cientifica em cada 
informação obtida de maneira critica e 
reflexia. 

   

Desenvolver aptidão para fazer 
gerenciamento e administração tanto da 
força de trabalho, dos recursos físicos e 
materiais e de informação.   

Tomar decisões clinicas com base no 
aprendizado obtido pela gestão do 
conhecimento. 

   

Efetuar o manejo da informação, 
atualizando o conhecimento.A fim de 
proceder corretamente, levando em 
conta os valores éticos de atenção á 
saúde. 

Aplicar princípios éticos no  uso da 
tecnologia da informação.Aplicar 
princípios bioestatísticos,e 
epidemiológicos na leitura crítica de 
artigos técnicos científicos. 

   

Exercer atitudes de pro - atividade. Estabelecer relação de confiança e 
empatia junto a equipe, e se necessário 
propor hetero e autoavaliação. 

   

Desenvolver capacidade reflexiva 
quanto à necessidade de 
aprimoramento ou de ações de 
educação permanente junto aos 
membros/equipe nas quais desenvolve 
suas práticas. 

Estabelecer metas e ações de 
atualização e educação permanente, para 
si e para equipe envolvida. 
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DOMÍNIO 

 
COMPETÊNCIA 

 
AÇÃO 

AVALIAÇÃO 
ATENDE 

TOTALMENTE 
(AT) 

ATENDE 
EM PARTE 

(AP) 

NÃO 
ATENDE 

(NA) 
 
 
 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL, 
VALORES; 
COMPORTAMENTO 

Adquirir competência para 
desenvolver ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação. 
Com a resolução do tanto individual 
como coletivo. 

 Promover ações de prevenção, 
promoção e reabilitação, respeitando 
valores éticos, e socioculturais no 
ambiente onde atua. 

   

A atuação deve ser fundamentada na 
capacidade de tomar decisões 
visando ao uso apropriado,efetivo da 
força de trabalho, possuir habilidades 
para avaliar, sistematizar e decidir a 
conduta mais apropriada. 

Desenvolver habilidades para tomada 
de decisão, levando em conta valores 
éticos, respeitando autonomia do 
individuo e família. Apresentar postura 
crítica, reflexiva e senso de 
responsabilidade social. 

   

Estar apto a fazer gerenciamento e 
administração tanto da força de 
trabalho, dos recursos físicos e 
materiais e de informação,  

Encorajar indivíduos a participar de 
ações de modo compartilhado. 

   

Desenvolver efetividade na 
comunicação verbal, não verbal e na 
habilidades de escrita e leitura; para 
comunicação com outros profissionais 
e pessoas envolvidas com meus 
cuidados. 

Preencher registros médicos com 
clareza e eficácia. Comunicar-se  
considerando a singularidade de cada 
situação. Ser claro, objetivo nas 
orientações junto ao indivíduo a ser 
cuidado. 

   

A liderança envolve compromisso, 
responsabilidade, empatia, habilidade 
na tomada de decisões, comunicação. 

Manter-se ajustado as normas e 
compreender situações que envolvam 
princípio de ética nas relações 
interpessoais. 

   

Estimular e desenvolver a mobilidade 
acadêmico/profissional, a formação e 
a cooperação através de redes 
nacionais e internacionais e ter o 
compromisso com a educação e o 
treinamento/estagio das futuras 
gerações de profissionais. 

Facilitar e participar de ações que 
envolvam aprimoramento e 
treinamento. 
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