
 

 

APÊNDICE D –   PRODUTO 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA  MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS- UFAM  

PROPOSTA DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU PARA OS 

FORMADORES 

 

Apresentação 

 

A Residência é definida como programa de complemento de formação, 

constituindo-se de um conjunto de atividades e serviços coordenados, 

seguindo uma sequência, a fim de alcançar o objetivo de qualificar  

profissionais em saúde, preparado nos eixos estruturantes do SUS, 

integralidade  da   e apto a realizar atendimento integral multiprofissional e 

interdisciplinar. 

 

Esse programa se desdobra em dimensões, organizadas em níveis, e 

que podem servir como instrumentos de avaliação, conforme proposto no 

último seminário de 2011, para   Residência Multiprofissional em Saúde do 

Brasil(BRASIL, 2011), a saber: 

1.  Organização didático-pedagógica; 

2.  Corpo docente-assistencial; 

3.  Instalações físicas e complementares. 

O instrumento de análise qualitativa da pesquisa baseia-se na dimensão 

do corpo docente-assistencial sob a percepção do Núcleo Docente Assistencial 

Estruturante (NDAE) do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, 

envolvendo os membros que auxiliam na elaboração, coordenação e avaliação 

continua do modelo curricular de formação dos profissionais residentes de 

saúde. 

Na percepção do NDAE existem convergências positivas  nos 

indicadores encontrados, embora o programa seja visto como uma capacitação 



 

 

profissional demandada pelo SUS e o processo de  ensino/aprendizagem 

precise ir além de estudos de casos clínicos, ampliando os pilares do método 

de ensino, pesquisa, extensão, serviço, formação específica e  titulação; 

indicadores que potencializam a aplicabilidade do Programa de Residência 

Multiprofissional.  

Desse modo, alcançar a excelência na qualidade do atendimento 

integral e multiprofissional  pode favorecer a melhora e segurança do paciente. 

Cabe destacar que a avaliação qualitativa percebida pelo Núcleo mostra alguns 

nós críticos no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde que 

precisam ser enfrentados para  que o modelo curricular possa priorizar os 

cuidados na  Rede de Atenção à Saúde.  

Para as categorias de análise que apresentaram fragilidades 

diretamente  ligadas a dimensão docente assistencial será proposto, àqueles 

formadores que participam ativamente, a realização de curso de pós graduação 

lato sensu em forma de especialização para melhorar a aplicabilidade da 

residência multiprofissional, conforme evidenciadas  no instrumento de análise, 

a saber: 

1-  Modelo curricular: com teoria distante da pratica; 

2-  Preceptores, tutores e docentes não ideais:  educadores com perfil de 

modelos curriculares antigos e com a  inexistência de capacitação para 

os docentes, tutores e preceptores; falta de alinhamento de formação 

entre as categorias profissionais, falta de clareza para aplicar  técnicas  

metodológicas de ensino – aprendizagem; na pesquisas,  prática, 

extensão e  gestão. 

 Portanto, esta dissertação pretende apontar os indicadores, conforme 

os critérios  de avaliação qualitativa de programas de saúde,  que são 

considerados instrumento de análise qualitativa percebida pela dissertação. 



 

 

Proposta  de Curso de Especialização 

Título:  Educação na Saúde para Formadores  na pratica  de cuidados nos 

eixos do  SUS 

 

 

Dada a ausência de formação do docente assistencial do programa, os 

pesquisadores propuseram um curso de pós-graduação (lato sensu) no formato 

de especialização direcionado para a Residência Multiprofissional em Saúde do 

Estado do Amazonas,  na modalidade semi presencial com auxilio de tutores 

(facilitadores experientes nesse processo) .  

 

Será buscado apoio financeiro para a execução do curso através do 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de 

Saúde -  PROADI-SUS criado pela  Portaria GM/MS no 936, de 27 de abril de 

2011.  

 

Objetivo 

 

Montar um projeto piloto  de pós-graduação ( lato sensu)  tendo por meta 

iniciar um trabalho direcionado para a atuação multiprofissional dos 

formadores, promovendo a formação em saúde. 

 

 

Carga Horária: 400 horas, sendo 200 presenciais horas  e  200 distância.  

 

 

Público – Alvo e Pré-Requisitos  

 

Docentes, tutores e preceptores que atuam nas residências em saúde 

da Universidade Federal – UFAM. 

Os participantes devem possuir diploma de graduação superior 

devidamente registrado, emitido por instituição de  ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação e Cultura(MEC)  e estarem atuando na docência, 

tutoria e preceptoria das residências alvo da proposta. 



 

 

 

Desenvolvimento das Atividades 

 

O curso é de modalidade semipresencial. Será desenvolvido com 

atividades que possibilitem tanto a aquisição e atualização de conhecimentos 

como a reflexão sobre suas práticas nas atividades da residência. Encontros 

presenciais para realização de atividades com o tutor/facilitador do processo de 

aprendizagem duas  vezes por mês.  

Atividades semipresenciais, utilizando plataforma interativa de Educação 

à Distância, disponibilizada pela Universidade e instituições parceiras 

(BIMODAL)  levando em consideração as experiências do docente, tutor e 

preceptor  participantes de  residências. 

Os conteúdos serão organizados através do processo ensino-

aprendizagem orientados para  o desenvolvimento de competências, 

priorizando o uso da aprendizagem baseada em problemas - ABP  que se 

caracteriza pelo uso de uma situação vivida ou construída como momento 

disparador para a aprendizagem(BERBEL, 2011; ZAMBON, 2011). 



 

 

Conteúdo  dos Módulos de Aprendizagem  

 

140 horas – Módulo Introdutório 

 Ensinando e Aprendendo com técnicas pedagógicas  I 

Carga horária: 40 horas 

Ementa:   Conceito de aprendizagem. Tipos de aprendizagem e dos métodos 

de ensino. Práticas educacionais.  

  

Módulo II: Histórico e Normatização  da Residência em Saúde 

Carga horária: 40 horas 

Ementa: Histórico das Residências no Brasil. As Legislações vigentes das 

residências. As legislações sobre o Sistema Único de Saúde e hospitais de 

ensino. Balanço da atuação dos Hospitais Universitários em sua relação com o 

sistema. 

 

Módulo III: Políticas de  Saúde  e Educação 

Carga horária: 30 horas 

Ementa: Políticas do Sistema Único de Saúde. As políticas indutoras de saúde 

(PET-Saúde, VER-Sus, Pro-Saúde). Política de Educação com ênfase no 

ensino superior.  

 

Módulo IV:  Bioética em Saúde  

Carga horária: 30 horas 

Ementa: Bioética aplicada ao exercício profissional e à pesquisa científica. O 

direito e a integralidade do ser humano. Bioética e incorporação tecnológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 100 horas – Módulo Intermediário 

 

Módulo V:   Ensinando e Aprendendo com Técnicas Pedagógicas  II 

Carga horária: 30 horas 

Ementa: Uso de metodologias problematizadoras para construção do 

conhecimento. O cenário da prática de cuidado com técnica de aprendizagem 

significativa. 

 

 Módulo VI:  Interação Ensino-Serviço:   Cenários de prática  

Carga horária: 30 horas 

Ementa:  O ensino enquanto construção do conhecimento. O serviço enquanto 

campo  de prática. A interação ensino - serviço. 

 

Módulo VII: Metodologia da Pesquisa Científica  

Carga horária: 40 horas  

Ementa: O conceito de pesquisa, tipos de metodologias qualitativas e 

quantitativas. A prática da pesquisa nos serviços de saúde. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

160 horas: Módulo Avançado 

 

Módulo VIII: Oficina de Elaboração de Artigos Científicos 

Carga horária:60 horas 

Ementa:  a construção do texto cientifico, linguagem e desenvolvimento dos 

conteúdos componentes  e temas. Periódico e suas qualificações. 

 

Módulo IX:   – Prática   nas Docências   

Carga horária: 100 horas 

Ementa: Prática nos cenários de campo da residência e aplicação de 

metodologias ativas. Aplicação do método de ensino/aprendizagem em 

situações de prática. 

 

Sistema  de Avaliação: 

 

A partir da avaliação dos formadores e tutores, a equipe terá subsídios 

para tornar o processo de formação ativo, atendendo as necessidades da 

docência da residência em formação continua, isso possibilitará que o curso 

continue em processo de renovação  permanente mediante a contribuição de 

todos os atores envolvidos para solucionar as fragilidades encontradas(BOSI e 

MERCADO, 2006). 

Essa forma de proposta  é justificada porque a capacitação poderá  

favorecer a compreensão e valorização da percepção dos sujeitos 

independente, de suas práticas, sendo  o programa um sinalizador das 

experiências materializadas. 
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