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PRODUTOS DE INTERVENÇÃO NA PRÁTICA 

 

APRESENTAÇÃO 

Diante das grandes discussões relacionadas ao processo ensino 

aprendizagem, a efetivação das Novas Diretrizes Curriculares para os Cursos da 

Saúde, aqui destacando a Enfermagem, as Instituições de Ensino Superior estão 

reelaborando os PPP dos Cursos de Graduação em Enfermagem.  

Nos últimos anos sugiram mudanças na formação de profissionais de saúde 

por meio da articulação entre os setores da saúde e da educação ganhou força e 

destaque na última década, levando à proposição de políticas públicas voltadas 

especificamente a este fim. 

O Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Acre 

(UFAC), foi criado de acordo com a Resolução nº 02, de 13 de janeiro de 1976, 

constituindo-se como uma Unidade Acadêmica da UFAC.  

No que se refere ao currículo do Curso de Graduação em Enfermagem, há que 

se destacar após sua criação foram feitas apenas Cinco reformulações curriculares.  

Mas ao longo de sua existência o Curso de Graduação em Enfermagem vem 

evidenciando esforços no sentido de acompanhar as profundas e complexas 

transformações por que vem passando a sociedade. 

Neste contexto, em 2009 surge a Comissão Estruturante Docente com a 

finalidade de promover discussões sobre o currículo de Enfermagem envolvendo 

a comunidade acadêmica, docentes e profissionais dos serviços de saúde a fim 

de promover uma reelaboração do Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Graduação em Enfermagem. 

Assim, as transformações desencadeadas por esse processo preconizam a 

multiplicação de espaços para debate e capacitação. Concomitantemente, 
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políticas governamentais vêm sendo criadas para subsidiar a implantação das 

Diretrizes Curriculares do curso de graduação em Enfermagem, a exemplo do 

Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE). 

Portanto, a partir da minha inserção nesta comissão, e o ingresso no Mestrado 

Profissional da região Norte em Educação e Ciências da Saúde despertou-me o 

interesse em apresentar uma proposta de pesquisa intitulada “Programa Nacional 

de Reorientação da Formação Profissional em Saúde – Pró-Saúde, como política 

norteadora do processo de reformulação curricular do curso de Enfermagem da 

Universidade Federal do Acre”.  

As informações obtidas com essa pesquisa demonstraram que docentes, 

discentes e profissionais do serviço, tem uma boa percepção sobre os conceitos 

fundamentais do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde - Pró-Saúde, Diretrizes Curriculares Nacionais para enfermagem e 

Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem para uma formação de 

recursos humanos adequados para situação atual de saúde.  

Porém há necessidade de ajustes na operacionalização do processo 

acadêmico quanto a qualificação pedagógica docente; aproximação dos cenários 

de práticas na academia; maior integração entre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão e oferecimento de espaço curricular para discussão de 

assuntos relativo a ética, cidadania, entre outros. 

Portanto, diante desses achados, pretendemos criar um espaço de discussão e 

efetivação do PRÓ-SAÚDE e da educação em saúde na UFAC, dando subsídios 

para Reformulação Curricular do Curso de Graduação em Enfermagem á luz das 

necessidades do Sistema Único de Saúde.  

 

Objetivo Geral 

Propor e agregar estudantes, docentes e profissionais do serviço dispostos a 

discutir a Educação em Enfermagem em âmbito ampliado, tratando de temas 

como programas governamentais, educação em saúde, estruturas curriculares 

atuais e Atenção Primária.  

 

Objetivos Específicos 
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- Elaborar propostas de adequação curricular coerentes com a realidade da 

UFAC e com o sistema de saúde local; 

- Participar de forma efetiva das propostas governamentais lançadas com a 

finalidade de integração ensino-serviço; 

- Contribuir para a criação das Diretrizes Curriculares na formação em 

Enfermagem por meio do ensino, pesquisa e extensão; 

- Orientar os estudantes acerca de sua inserção nos currículos integrados dos 

cursos de graduação em saúde da UFAC. 

 

Metodologia de trabalho 

Primeiramente formar uma equipe multidisciplinar com concepções 

interdisciplinares sobre o processo de formação em saúde.  

As atividades ocorrerão no Centro de Ciências da Saúde e do Desporto da 

UFAC, com encontros quinzenalmente, com duração de quatro horas.  

O público alvo deste Núcleo são alunos, docentes e profissionais do serviço 

(preceptores) do Curso de Enfermagem que tenha interesse em contribuir com o 

aprimoramento do Curso. 

As atividades propostas são: 

- Discussão ampliada sobre a Educação e Formação em Saúde; 

- Discussão das atuais facilidades e dificuldades encontradas na UFAC para 

efetivação da integração ensino-serviço; 

- Elaboração de projetos de extensão e pesquisa a partir das necessidades 

apresentadas pelos preceptores; 

- Elaboração de propostas para os programas de incentivo do governo federal 

no que tange a efetivação da integração ensino-serviço. 

 

Resultados Esperados 

Efetivo espaço de conexão com os serviços de saúde, permitindo uma 

formação de multiplicadores sociais e uma rica produção de conhecimento sobre 

a saúde no Brasil, especialmente no Acre.  
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