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1. INTRODUÇÃO 

O PPC do curso de Medicina da UNIFAP tem como proposta a preparação do aluno 

para atuar no SUS. Norteado pelo PBL, o projeto valoriza o aprendizado pela prática, 

envolvendo a participação ativa do aluno, em atenção às recomendações das DCN (2001). 

Entusiasta do PBL, o reitor refere que, na prática, ainda há problemas na execução do 

projeto. Segundo os docentes, o ensino integrado ainda apresenta dificuldades na 

interlocução entre conteúdos das áreas básicas com as clínicas, assim como entre a teoria e 

a prática. Para os docentes, os alunos conhecem o SUS e a temática é bem aceita por eles. 

Ressaltam se, entretanto, deficiências relacionadas às condições de ensino nos espaços das 

unidades de saúde, envolvendo não só as condições físicas quanto a disponibilidade de 

profissionais para receber os alunos. 

Consoante com estes resultados, os alunos referem como satisfatório o aprendizado 

teórico, deixando a desejar o aprendizado prático nos cenários do SUS. Valorizando o IESC 

como propiciador de vivências práticas, eles identificam falhas referentes à qualificação de 

docentes e preceptores, em meio às deficiências das UBS, que se explicita na crítica ao 

planejamento das atividades didáticas exercidas junto aos alunos. 

Diante desse quadro, emergiu - como produto da presente investigação - a proposta 

de realização de um seminário que subsidiasse um movimento de reflexão sobre as 

potencialidades de realinhamento das condições de execução do projeto. Neste sentido, o 

seminário envolveria não só a apresentação dos resultados sobre o ensino do SUS na 

graduação da UNIFAP, mas sua interface com a metodologia de ensino e relação entre a 

teoria e a prática – daí a opção pela apresentação, inclusive dos resultados de investigação 

de colegas nossos sobre esses assuntos. 



2. OBJETIVO 

Caracterizar o panorama das condições de implantação do curso de Medicina da 

UNIFAP tendo em vista subsidiar reflexão sobre as necessidades de realinhamento do 

projeto original. 

3. METODOLOGIA 

O seminário envolverá a realização de uma mesa redonda seguida de trabalhos em 

grupo, tendo como público alvo os coordenadores, docentes e preceptores da UNIFAP, 

assim como gestores das unidades de saúde. Nestas condições, o seminário deverá se 

desenvolver em dois períodos. 

A Mesa Redonda, num primeiro momento, envolverá apresentações de trabalhos de 

avaliação que tratam do ensino do SUS, avaliação do PBL e caracterização do IESC na 

perspectiva dos preceptores, gestores e trabalhadores das UBS e dos alunos da UNIFAP. 

Assim procedendo, pretende-se retratar o panorama atual do ensino que servirá de 

referência para o desencadeamento de um movimento de reflexão sobre as necessidades de 

reformulação do projeto atual – que será desenvolvido, num segundo momento, no âmbito 

dos trabalhos de grupo. A apresentação de críticas e sugestões de cada grupo, deverá 

ocorrer numa plenária onde serão consolidados os resultados, os quais serão encaminhados 

para o colegiado do curso. 

Ao final do seminário serão disponibilizados certificados para os participantes. 

4. PROGRAMAÇÃO 

O CURSO DE MEDICINA DA UNIFAP: Perspectivas de Realinhamento 

Período da manhã (das 09h às 12h) 

Mesa Redonda 

Coordenador: Prof.ª Dr,ª Katia Jung 

• O Ensino do SUS na Graduação Médica da UNIFAP (Palestrante: Prof.ª Ms. 

Maribel Smith) 

• O Ensino Baseado em problemas no Curso de graduação em Medicina da 

UNIFAP: desafios de implantação curricular. (Palestrante: Ms Elza 

Rezende) 



• IESC e os desafios do processo de inserção dos alunos do curso de 

Medicina da UNIFAP no cenário de prática: olhar do gestor e profissionais 

de saúde. (Palestrante: Prof.ª Ms. Maria Helena) 

• A percepção da Integração Ensino Serviço e Comunidade (IESC) sob a visão 

dos alunos de Medicina e da equipe de saúde das Unidades Básicas do 

Estado do Amapá. (Palestrante: Ms. Josilene Rodrigues) 

Período da tarde (das 14h às 17h30min) 

Grupos de trabalho 

• Reunião de grupos de trabalho por temas 

• Plenária 

o Apresentação dos trabalhos 

o Discussão 

o Consolidado de sugestões sobre realinhamento 
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