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INTRODUÇÃO 

O produto em tela tem como proposta promover a ampliação de sentidos e 

significados da prática docente por meio de reflexões de um grupo de residentes, 

preceptores e tutores envolvidos em Programas de Residência Multiprofissional em 

Saúde. 

Essa ampliação pode acontecer por meio de processos de reflexão a partir da 

intervenção de mediador(es) a fim de promover, pela interação com os pares, 

significados e sentidos da prática docente, tornando-os mais claros, mais conscientes. 

O termo “ampliação”, nesse caso, está relacionado à expansão, à passagem por 

diferentes momentos de reflexão que fazem com que as concepções sobre prática 

docente se tornem mais elaboradas na relação com o outro.  

A proposta desse grupo de reflexão exige do tutor e do preceptor uma abertura 

e responsabilidade que, ao refletir e compartilhar, constroem e aperfeiçoam a base 

epistemológica que dá suporte às suas práticas. Libaneo (2002, p.56) coloca a 

reflexividade enquanto autoanálise, “capacidade racional de indivíduos e grupos 

humanos de pensar sobre si próprios”. A figura do mediador sugere alguém que possa 

conduzir o grupo a fim de permitir que a análise e a reflexão sobre a prática constituam 

o elo condutor das reuniões que devem propiciar o contato de professores de 

diferentes áreas de conhecimento para que, em conjunto, possam aperfeiçoar o 

exercício profissional. A figura do grupo traz novas ideias, novos olhares e 

possibilidades de ouvir, falar, trocar e aprender. 

De acordo com o estudo realizado, foram evidenciados aspectos positivos e 

negativos sob a percepção dos residentes na RMS. No campo das facilidades, 

evidenciou-se um prévio conhecimento de trabalho em equipe detido pelos residentes 

que, no processo, desenvolveram também maturidade profissional e autoconhecimento. 

Dentre as fragilidades, encontramos resistência ao trabalho em equipe, 

discrepância entre currículo formal e prático e falta de integração entre as várias áreas 

de conhecimento. Precisamos observar que, tanto no campo dos problemas como no 

das facilidades, evidencia-se a relevância de fornecer espaço para a discussão do 

trabalho que vem sendo realizado. 
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Tanto as potencialidades como as dificuldades sinalizam para a relevância de 

fornecer um espaço de qualidade para a discussão, reflexão e ampliação do trabalho 

em RMS. 

 

OBJETIVO 

Objetivo Geral: 

 Refletir de forma compartilhada sobre as potencialidades e fragilidades das 

práticas formativas desenvolvidas em Programas de Residência Multiprofissional em 

Saúde. 

 

Objetivos Específicos:  

 Constituir um espaço permanente de discussões sobre a formação em 

saúde e o espaço da RMS. 

 Promover a troca de experiência e saberes entre tutores, preceptores e 

residentes. 

 Apresentar aos participantes – residentes, tutores e preceptores – os 

resultados e análises produzidas na Dissertação A RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL NO HOSPITAL SÃO PAULO (HU – UNIFESP): 

PERCEPÇÃO DOS RESIDENTES SOBRE O PROCESSO DE ENSINO EM 

SAÚDE E ATUAÇÃO EM EQUIPE INTERPROFISSIONAL. 

 

 

CAMINHO METODOLÓGICO 

O Grupo de Reflexão abrangerá como participantes tutores, preceptores e 

residentes de Programas de Residência Multiprofissional em Saúde, buscando 

configurar encontros que sejam promotores da troca de experiências e saberes sobre 

as práticas formativas desenvolvidas no âmbito da RMS. 

No âmbito dos conteúdos, o GIRReMuS partirá das situações vividas no 

cotidiano dos Programas da RMS e investir-se-á no planejamento participativo dos 

temas que serão objeto de reflexão coletiva. 
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O GIRReMuS demandará encontros mensais, de duas horas de duração, 

mobilizando dinâmicas e estratégias que privilegiam a reflexão compartilhada: 

narrativas, rodas de conversa, estudo de situações dilemáticas e incidentes críticos, 

discussão de texto, filmes e outros materiais que sejam de interesse do grupo. 

A coordenação do GIRReMuS será feita no primeiro ciclo do grupo pela 

pesquisadora, a qual convidará, por meio da Comissão de Residência 

Multiprofissional (COREMU), tutores, preceptores e residentes que tenham interesse 

na participação em um grupo de reflexão. 

Durante todo o processo, serão empreendidas práticas avaliativas a partir da 

elaboração de portfólio do grupo. 
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