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Proposta: Formação para técnicos do SUS – PSE e Academia da Saúde.

1. Introdução
A educação permanente é compromisso tripartite para implementação dos
serviços e ações de saúde. Está prevista na Portaria GM/MS n. 1.996, de 20 de agosto
de 2007, que aponta diretrizes e objetivos da formação dos profissionais de saúde, na
Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, na Política Nacional de Educação Permanente
do SUS , na Política Nacional de Educação Popular do SUS e na Política Nacional de
Promoção da Saúde.

A presente proposta responde à demanda interna da Coordenação Geral de
Alimentação e Nutrição (CGAN) vinculada ao Departamento de Atenção Básica
relacionada à construção de ações de capacitação para trabalhadores que atuem
diretamente em dois Programas do Ministério, quais sejam, o Programa Saúde na
Escola e o Programa Academia da Saúde.
A construção e oferta de capacitação de agentes públicos não é algo trivial na
administração pública. Considerando a complexidade das políticas públicas, os
recursos escassos, e a histórica necessidade de capacitação permanente de servidores
públicos (em todas as esferas governamentais), construir ações de capacitação para
servidores públicos de forma massificada requer conhecimentos aprofundados na
prospecção, organização, definição de conteúdos e operacionalização de arranjos para
oferta. Além disso, é salutar a compreensão e definição das dimensões das
competências a serem fortalecidas ou criadas com as ações de capacitação.
Dessa forma, considerar a diversidade e a complexidade de implementação de
políticas públicas no âmbito do Sistema Único de Saúde para a construção de ações de
formação e capacitação significa compreender a reais lacunas de competências
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existentes nas equipes, qualificando assim a ações para o cuidado, gestão e formação
em saúde.

2. Capacitação de servidores públicos: por que, pra
que e como fazer?

A construção de ações de capacitação para servidores públicos revela-se
como uma atribuição desafiadora para os setores que se dedicam ao processo de
construção, oferta, monitoramento e avaliação de cursos. Por um lado, um dos
desafios refere-se a capacidade do órgão proponente de ações de capacitação de
construir cursos que tenham significado prático para os servidores públicos e
possibilite mudanças atitudinais no ambiente de trabalho que favoreçam a melhoria da
prestação de serviços públicos. Por outro, ações de capacitação para trabalhadores do
setor público deve levar em consideração a complexidade da realidade das políticas e
programas públicos:

Ações de capacitação e formação contribuem para uma cultura de
inovação contínua no gerenciamento de programas sociais, com a
apropriação de informação e conhecimento sobre diferentes
aspectos da operação dos programas, de seus objetivos, públicos,
problemas recorrentes e soluções encontradas. (VILAS BOAS, et all,
2016, 198-225)

Políticas públicas e programas públicos são construídos para resolver
problemas e responder demandas da sociedade por meio de um conjunto de ações
que

envolvem

recursos

intergovernamentais),

fluxos

financeiros,
de

arranjos

processos,

institucionais

sistemática

de

(intra

e

registros

de

acompanhamento, avaliação de resultados, prestação de contas. Neste sentido,
JANNUZZI (2016) aponta, ao analisar a especificidade de programas sociais, que:
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(...) são sistemas administrativos complexos, com vários objetivos a
cumprir e, em geral, operados por meio de arranjos federativos que
englobam diversos processos de trabalho e atividades para que os
recursos orçamentários alocados produzam resultados para os
públicos-alvo definidos e gerem impactos na sociedade (JANNUZZI,
2016, p. 15)

É neste contexto de complexidade em que se situam técnicos e gestores do
Sistema Único de Saúde para o exercício de suas atribuições e construção das políticas
e programas preconizados nos normativos do Sistema. Se bem empreendidas, ações
de capacitação no âmbito do SUS poderão aprimorar as capacidades resolutivas dos
serviços da saúde. Ainda, seguindo o preconizado na Política Nacional de Educação
Permanente do SUS (PNEP-SUS), as capacitações dos trabalhadores da saúde tem
como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão
setorial e controle social em saúde, levando-se em consideração os processos de
organização do trabalho e sua problematização para aprimoramento das entregas 1. Ao
analisarem as condicionantes para a profissionalização de servidores públicos, Baroni
& Oliveira (2006) afirmam que:

A profissionalização dos funcionários públicos requer, para além da
lógica da eficiência técnica ou instrumental, a consideração da
natureza do trabalho que realizam. Em outras palavras, é necessário
observar que qualidades são exigidas pelo exercício da função pública
-, e que competências devem ser mobilizadas para tal. A identificação
dessas competências, obviamente, não deve prescindir da análise das
características do mundo atual e dos desafios postos às organizações
públicas na contemporaneidade, especialmente em contextos de
1

Ao analisarem a perspectiva da educação permanente no SUS, Pinto & Ferla (2016) “há
atualidade e contemporaneidade aqui na perspectiva da necessidade de mudanças no
trabalho em saúde para que possa rechear as novas modalidades de serviços constituídos na
política nacional, responder aos desafios dos sistemas e serviços de saúde no nosso tempo,
conectar processos em rede para avançarmos na integralidade do cuidado, transformar a
gestão, tornar o cotidiano do trabalho em aprendizagem, integrar a atenção, a gestão, o
ensino e a participação. Além de tantos outros, grande parte dos quais já apontados nas
políticas do Sistema Único de Saúde”. (PINTO & FERLA, 2016; 13)
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descentralização da execução das políticas públicas e de necessidade
de coordenação intra e inter governamentais. (Baroni, M; Oliveira, J.
M.; 2006, p.01)

O desenvolvimento de programas e ações de capacitação no âmbito do setor
público deve considerar que todo o qualquer desenho instrucional será voltado para
adultos. Dessa forma, a Andragogia, compreendida como processo pedagógico para
ensino de adultos, é um arcabouço teórico potente que possibilita o melhor
planejamento das ações de capacitação de e para adultos. Knowles (1979) apresenta
alguns

princípios

da

Andragogia

que

serão

assumidos

nesta

Necessidade do saber

•Necessidade em conhecer o que será aprendido antes
da ação de capacitação se iniciar. Composta por três
dimensões: condução da aprendizagem, resultados da
aprendizagem e motivação pós-treinamento.

Autoconceito do aprendiz

•Necessidade intrínseca de se autodirigir, tomar suas
próprias decisões e ter autonomia.

Reconhecimento das experiências dos
aprendizes

proposta:

•Os adultos tem experiências anteriores tanto
profissionalmente quanto na construção de suas vidas
enquanto sujeitos. Ações pedagógicas que
compartilhem experiências prévias dos aprendizes
aliadas à reflexão e problematização podem produzir os
resultados esperados

Prontidão para aprender

•O adulto aceita o que deve aprender em função da
solução de problemas da vida real e do
desenvolvimento de seus papéis sociais

Orientação para a aprendizagem

•Disposição em aprender quando a aprendizagem
auxiliará na execução e tarefas ou lidar com problemas
que vivenciam em suas vidas.

Motivação

•Destaca que os adultos aprendem melhor quando são
motivados: empregos, promoções, aumentos salariais
(motivações externas). Também são motivados por
motivações internas: satisfação no trabalho,
autoestima, qualidade de vida.

Fonte: Castro, et all (2016)- adaptação própria
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Pelo fato de que o SUS congrega diversos profissionais com níveis de
formação e experiências heterogêneos, as contribuições da Andragogia poderão dar
suporte à construção de cursos adequados a esta realidade:

O sucesso da aprendizagem nas Ciências da Saúde está relacionado
aos meios adequados para apresentação e discussão de conteúdos
com informações que produzam adaptações ou modificações
voluntárias do comportamento, ou seja, o uso de estratégias
adequadas pode favorecer a assimilação do conhecimento,
desenvolvimento de habilidades e incorporação de valores, de forma
a permitir a mudança de hábitos de saúde ou favorecer a
aprendizagem dos profissionais nessas áreas, seja na formação
profissional ou na educação permanente. (Draganov, et all, 2011,
p.150)

Outra perspectiva teórica que permeia a educação de adultos é a
aprendizagem significativa, compreendida como o reconhecimento da relevância do
processo de ensino aprendizagem para a prática profissional. Ou seja, para a
aprendizagem significativa não há dicotomia entre a proposta de aprendizagem e a
prática profissional: constrói sentidos e caminhos para a transformação das práticas
profissionais considerando as experiências anteriores e as problematizações
possibilitadas pela ação. Dessa forma, a centralidade nos processos de trabalho é
assumida desde a definição do desenho das ações de capacitação até a sua execução
propriamente dita.
Do ponto de vista do processo de aprendizagem, recomenda-se a utilização
de metodologias ativas problematizando a realidade para a obtenção de melhores
resultados: oficinas de aprendizagem, estudos de caso, world café, simulações, etc.
Neste sentido, tais estratégias contribuem para a construção de alternativas e soluções
para a concretude dos problemas vivenciados na saúde, transformando essa realidade.
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2.1 O Ciclo DSI: abordagem sistêmica para a construção, oferta e
avaliação de cursos de capacitação.

Para construção de ações de capacitação para servidores públicos, escolas
de governo e órgãos dedicados à tarefa lançam mão de ferramentas para o
planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações de capacitação. Neste
sentido, a proposta ora apresentada foi baseada no modelo de Desenho Instrucional
(DSI), amplamente adotado nas Escolas de Governo do país. Trata-se de uma
ferramenta de planejamento que possibilita a construção de ações de aprendizagem
de forma sistemática e organizada.
Caso as equipes estaduais ofertem os cursos propostos sem a participação
do Ministério da Saúde, o ciclo do DSI pode ser um bom guia para a organização das
respectivas ofertas.

O DSI (ou Instructional System Design – ISD) corresponde a ciclo de
prospecção e implementação de cursos de capacitação, no qual é possível estabelecer
princípios, objetivos, métodos de ensino coerentes com o que se espera da ação
educacional. Refere-se a um processo pelo qual são utilizadas teorias educacionais,
métodos e recursos que garantam a correspondência entre os objetivos de
aprendizagem e as necessidades dos aprendizes. De abordagem sistêmica, “por seu
intermédio, é possível estabelecer os princípios, os objetivos e os métodos de ensino
mais adequados à intervenção pretendida. Para tanto, é necessária a aplicação de
modelos de análise que permitam identificar, tipificar e resolver os problemas que
interferem no desempenho” (OLIVEIRA, et all; 2015)

Outra característica do modelo, refere-se a perspectiva de se construir
análises ou diagnósticos relacionados às competências essenciais a serem adquiridas
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com as ações de capacitação enquanto subsídio ao planejamento das ofertas. O ciclo
pode ser visualizado na figura que se segue:

Fonte: Oliveira, et all (2015)

Análise:
Etapa dedicada à identificação do problema educacional (ou problema de
capacitação). É necessário compreender e perceber o contexto da ação de capacitação
(quais públicos participarão da oferta? quais os objetivos? quais as metas a serem
atingidas?). É fundamental reconhecer quais os avanços e limites da Instituição
ofertante, quais recursos estão disponíveis (salas de aula, equipamentos para
webconferência, recursos humanos disponíveis, custos, etc).
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DESENHO:

Etapa dedicada à definição dos objetivos de aprendizagem (objetivo geral e
objetivos específicos); escolha de conteúdos adequados aos desempenhos desejados
(quais temas deverão estar contemplados? Quais as fontes a serem utilizadas? Os
conteúdos auxiliam no alcance dos objetivos definidos? São significativos dentro do
campo de conhecimento?); definição dos pré-requisitos para aprendizagem (níveis
educacionais, profissão, etc)

DESENVOLVIMENTO

Nesta etapa são definidos alguns elementos dentre eles, a estratégia de
ensino (compreendida como um plano de gestão de conteúdo e do processo de
ensino). Conforme Oliveira (2015),

É importante ressaltar que a estratégia abrange diferentes níveis do
processo de ensino. Ela pode ser macroeducativa, quando se refere à
condução de um módulo ou de um curso em sua totalidade, ou
microeducativa, quando envolve um plano específico direcionado à
experiência de aprendizagem restrita a uma unidade ou lição dentro
de um módulo ou curso. (OLIVEIRA, et all; 2015, 05)

Pelo fato de que as ações de capacitação propostas neste documento se
inserem no contexto da Andragogia, é importante quando da definição das estratégias
de ensino a serem assumidas, considerar seus princípios. Em outras palavras é
importante levar em consideração as características dos adultos no tocante ao
processo de ensino aprendizagem dado que já possuem conhecimento prévio e
experiências acumuladas. O quadro que se segue apresenta alguns exemplos de
Estratégias Instrucionais que poderão ser utilizadas pelos Estados:
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Estratégias Instrucionais a serem utilizadas
Estratégia
Descoberta improvisada

Descoberta Exploratória Livre

Descrição
Aprendizagem não planejada. Nenhuma
orientação é estabelecida. Por exemplo:
uso livre da biblioteca
Amplos objetivos de aprendizagem são
estabelecidos. O aprendiz é livre para
escolher como atingir os resultados
desejados.

Objetivos são fixados. O aprendiz é
Descoberta Conduzida
orientado
para apropriar-se de métodos que o
auxiliem
no processo de aprendizagem
Descoberta Programada Adaptável
Orientação e feedback são dados
individualmente
Orientação e feedback são dados de
Descoberta Programada Intrinsecamente acordo
com o programa pré-planejado.

Exposição Indutiva

Exposições Dedutivas

Exercício e Prática

A fala do docente é o meio da descoberta
(ou
da aprendizagem).
Processo de descoberta baseia-se em
leituras.
A instrução manifesta-se por intermédio
da prática. Não há necessariamente a
compreensão conceitual prévia.

Fonte: Oliveira, 2015

.
.
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Outra ação a ser realizada nesta fase é a escolha das técnicas de ensino. Neste
caso, compreende-se como técnicas de ensino as ações implementadas pelos
professores (facilitadores) em sala de aula a fim de se atingir os objetivos instrucionais.
A técnica a ser escolhida deverá levar em consideração: a) adequação aos objetivos
instrucionais; b) realidade dos aprendizes; c) condições da oferta ( infraestrutura,
tempo, recursos didáticos, etc).

O quadro a seguir traz alguns exemplos de técnicas de ensino que poderão ser
utilizadas a depender da situação concreta;

Técnicas de ensino e principais características
Técnica de ensino

Características


Aula expositiva






Exposição ativo participativa







Predominância da comunicação
verbal;
Apresenta
informações
de
maneira formal e direta;
Introduz os aprendizes em
determinado assunto;
Valoriza o pensamento crítico do
aprendiz por meio de intercâmbio
de conhecimentos e experiências.
Utiliza como recursos didáticos:
flipchart, quadro, projetor de
multimídia.
Proposição de situações-problema
para reflexão coletiva
Deve despertar a curiosidade dos
aprendizes em relação ao assunto
Seleção de textos que abordem
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Leitura comentada





Discussão/Debate




Painel Simples




algum
tópico
da
matriz
pedagógica do curso;
Leitura coletiva ou individual de
texto
pre-selecionado
com
comentários feitos pelo professor
ou apendizes;
Síntese das principais informações
do texto e fechamento da
discussão.
Favorece a reflexão acerca de
conhecimentos obtidos mediante
leitura prévia ou exposição;
Possibilita a participação de mais
aprendizes
Favorece o enfoque de um
assunto sob diferentes ângulos
Possibilita a discussão em
pequenos grupos;
Estimula a participação individual
em pequenos grupos
Facilita
a
construção
de
levantamento dos diversos pontos
de vista sobre determinado
problema

Fonte: Oliveira, et all, 2015. Org. própria

IMPLEMENTAÇÃO:

Esta etapa se preocupa com a logística de oferta dos cursos de capacitação. É
justamente nesta fase em que a oferta se realizará de fato: é o momento onde os
aprendizes se encontram em sala, os professores ministrando suas aulas, enfim, trata-
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se da execução do curso em si. Trata-se dos procedimentos operacionais necessários
antes, durante e depois a execução da oferta do curso para sua viabilização.
Ainda que todas as etapas anteriores estejam completamente vencidas e
metas atingidas, de nada adiantará se o público alvo não tiver sido mobilizado, se a
infraestrutura não estiver adequada à oferta do curso, se os recursos tecnológicos não
estiverem disponíveis.
Propõe-se nesta etapa a construção de um checklist (Anexo I) contendo os
principais itens de verificação para o planejamento e gestão da capacitação.

AVALIAÇÃO:

A última etapa do ciclo propõe avaliar todo o processo de ensino
aprendizagem da oferta realizada. A avaliação aqui pretendida trata da aferição de
resultados que impliquem em mudanças na atitude dos trabalhadores aperfeiçoando a
prestação de serviços públicos.
Nesta fase são utilizadas as contribuições para avaliação de ações de
treinamento elaboradas por Kirkpartrick (2010). Essa metodologia de avaliação é
composta de 4 níveis sendo que o último nível é adequado ao setor privado.
Utilizaremos neste caso apenas os 3 primeiros níveis propostos, que estão sintetizadas
no quadro que se segue:
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Nível de avaliação

1 – Reações

2 – Aprendizagem

3 – Transferências

Descrição

Ferramentas a serem
utilizadas

Captam as percepções dos 
Folhas de avaliação
participantes
após
a do curso
implementação do curso. 
Entrevistas pessoais
Capta a capacidade do curso 
Comentários
dos
em manter o interesse do participantes durante a
aprendiz.
capacitação
Responde
às
questões:
gostaram do curso? e o
material é relevante para seu
trabalho?

Testes individuais pré
e pós capacitação para fins
Capta a quantidade de de comparação
aprendizagem proporcionada 
Avaliação
de
pelo curso ofertado. Coteja aprendizagem baseada em
avaliações
formais
e ação, processual, baseados
informais antes e após a no trabalho e representação
participação no curso.
de papéis

Observações
e
feedback po parte dos
colegas e professores.

Avaliações que captam os
possíveis efeitos da ação de
capacitação após o retorno
do trabalhador a seu local de
trabalho.


Testes ou pesquisas
individuais pré e póscapacitação

Entrevistas pessoais

Observações
e
feedback de terceiros

Grupos focais para
colher
informações
e
compartilhar
conhecimentos.

Fonte: Oliveira et all, 2015. Org. própria
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A figura a seguir sintetiza as principais entregas em cada fase do Ciclo DSI:

Análise

Desenho

Desenvolvimento

Implementação

Avaliação

Análise de contexto

Definição de objetivos

Definição das
atividades do
aprendiz;

Plano de Gestão da
Capacitação
(Infraestrutural)

Avaliação interna do
processo (Fases)

Inventário de tarefas

Definição das etapas
de aprendizagem;

Seleção dos recursos
institucionais;

Condução da
Capacitação

Avaliação externa do
processo (Impacto)

Seleção de tarefas

Definição de testes;

Revisão do material
existente;

Definição de medidas
de desempenho;

Definição de prérequisitos;

Desenvolvimento da
instituição;

Escolha de diretrizes
institucionais;

Definição de
sequência e estrutura

Síntese (definição do
programa de
capacitação)

Estimativa de custos
de capacitação

Revisão do Programa
e aperfeiçoamento

Teste de validade da
instrução

Fonte: ENAP, 2014
A seguir serão apresentadas as propostas para capacitação de equipes
estaduais e municipais no âmbito do PSE e Academia da Saúde levando-se em
consideração a EPS, a Andragogia, a aprendizagem significativa e o modelo DSI.
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3. Intencionalidades na formação para a gestão dos
Programas Saúde na Escola e Academia da Saúde

Para a construção das atividades de formação é salutar compreendermos
quais os desempenhos que serão construídos ou fortalecidos após a implementação
do processo.
A identificação de competências correlatas à gestão dos Programas Saúde na
Escola e Academia da Saúde para a produção de resultados positivos à saúde de
indivíduos e coletivos emanam das experiências em curso, de pesquisas e da
capacidade técnica construída no processo de trabalho voltado ao apoio à
implementação dos dois programas no país.
Neste sentido, cabe a disseminação de conhecimentos e informações, bem
como, a promoção de momentos favoráveis ao reconhecimento e (re)criação de
potencialidades à gestão, incluindo o fomento às tecnologias locais e iniciativas
positivas de organização do trabalho que conferem à mesma eficiência, eficácia e
efetividade necessárias ao sucesso das iniciativas em curso.
A seguir serão apresentadas as principais competências2 que se esperam ser
fortalecidas com o Ciclo de Capacitação Proposto.

2

“Capacidade de articular e mobilizar condições intelectuais e emocionais em termos de
conhecimentos, habilidades, atitudes e práticas, necessários para o desempenho de uma determinada
função ou atividade, de maneira eficiente, eficaz e criativa, conforme a natureza do trabalho. Traduz a
capacidade produtiva de um indivíduo que se define e mede em termos de desempenho real,
demonstrado em determinado contexto de trabalho e que resulta não apenas da instrução, mas, em
grande medida, da experiência em situações concretas do exercício ocupacional”. (OIT, 2002, p. 22)
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Competência: Capacidade em empregar de forma estruturada a apropriação dos objetivos
fundantes dos Programas, articulando-os com os papéis desempenhados na Atenção Básica
da Saúde e Educação.
Descrição: Capacidade para apropriar, interpretar, analisar e apreender os conteúdos
normativos dos Programa, relacionando-os com seus papéis na Atenção Básica da Saúde e
Educação.

Conhecimentos

Habilidades

Normativos
Capaz de analisar normativos
Desenho dos Programas
fundantes dos Programas,
Correta
definição
das identificando seus objetivos.
atribuições de cada ator nos
programas
Buscar fontes de informações
em
sistemas
nacionais,
estaduais e municipais a
respeito do Programas

Atitudes
Induz o aprimoramento das
atribuições de cada ator na
implementação
dos
Programas, fortalecendo-os.
Demonstra prudência para
negociação em ambientes de
conflito.

Competência: Capacidade em analisar dados e informações
Descrição: Capacidade para identificar, interpretar e avaliar diferentes tipos de dados
relacionados a Saúde no território, com excelência, respeitando os padrões técnicos e
recomendações do Ministério da Saúde.
Conhecimentos
Internet
Fontes de dados nacionais,
regionais e locais
Correta
utilização
das
ferramentas informacionais
disponíveis pelo MS

Habilidades

Atitudes

Capaz de analisar diagnóstico Utiliza os dados coletados
do território considerando as para planejar as ações do PSE
especificidades do público no Município e território;
alvo;
Buscar fontes de informações
em
sistemas
nacionais,
estaduais e municipais.
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Competência: Articulação intersetorial
Descrição: Capacidade em unir setores para a implementação do Programa, cumprindo as
atribuições de cada área, considerando os conteúdos normativos dos programas Saúde na
escola e Academia da Saúde
Conhecimentos
Habilidades
Atitudes
Normativos
Estrutura organizacional da
Saúde e Educação no
município;
Atores locais que
implementam os programas

Capaz de unificar agendas
entre os setores para a
implementação
dos
programas;
Se comunica eficazmente
com
os
atores
que
implementam os programas
PSE;

Reúne-se
periodicamente
com a equipe dos setores
Antecipa possíveis problemas
que poderão impactar para
obtenção
de
melhores
resultados e insere esta
pauta
nas
agendas
intersetoriais.

Prepara antecipadamente
pautas para ações
intersetoriais;

Competência: Planejamento e organização
Descrição: Capacidade para planejar as ações para o trabalho, atingindo resultados por meio
do estabelecimento de prioridades, metas tangíveis, mensuráveis e dentro de critérios de
desempenho válidos.
Conhecimentos
Metodologias de
planejamento
Técnicas para tomada de
decisão
Referencial normativo do SUS
e Educação

Habilidades
Produzir documentos que
subsidiem o planejamento
(planilhas, relatórios, etc)
Condução
de
reuniões
participativas

Atitudes
Registro sistemático das
ações desenvolvidas.
Retroalimentar
o
plano
construído
Acompanhar
sistematicamente as ações
do
plano,
construindo
indicadores
de
monitoramento e corrigindo
rumos.
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4. Formação para a gestão dos Programas Saúde na Escola
e Academia da Saúde
A equipe dos programas Saúde na Escola e Academia da Saúde da Coordenação
Geral de Alimentação e Nutrição/DAB/MS, com base nas demandas dos municípios e
no interesse em fortalecer aspectos técnicos relacionados à boa gestão de programas,
organizou proposta de formação para trabalhadores do SUS, da educação e afins aos
programas.
As modalidades sugeridas são presencial e a distância, pensadas em formato único
para os dois programas, mas com objetivos e assuntos específicos, cabendo as
Secretarias Estaduais de Saúde e Educação, no caso do PSE, definirem qual o programa
de interesse a cada edição da modalidade.

4.1. Modalidade presencial

Caracteriza-se pela participação dos interessados em local e datas
previamente acertadas pela respectiva Secretaria Estadual de Saúde ou de Educação.
Com o objetivo de garantir tempo suficiente para a construção de saberes na
gestão de programas, sugere-se 16h para esta modalidade, por programa.
Nesta modalidade, serão abordados temas relacionados à gestão e
implementação dos programas. Em toda a execução e considerando a perspectiva da
andragogia, os participantes deverão ser convidados a dialogar entre si e
problematizar a respeito de suas experiências a fim de aperfeiçoar a implementação
da iniciativa em curso ou em fase inicial no município.
As estratégias didáticas sugeridas são: I) Exposição Ativa-Participativa (com
utilização de flip-chart, data show, quadro,); II) Brainstorming (estruturado ou não); III)
Estudos de caso (previamente elaborados); IV) Oficinas de aprendizagem e V) Painel
Simples (com utilização de textos ou situação problema).
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A seguir são apresentadas a estrutura, a organização e os temas para a
formação presencial para a gestão dos programas Saúde na Escola e Academia da
Saúde.
Ao lado de cada tema tem a sugestão de carga horária mínima. A organização
e distribuição dos horários é responsabilidade das secretarias estaduais, observando a
situação local e o tempo para realização do evento.

4.1.1. Formação presencial para a gestão do Programa
Saúde na Escola (PSE)

Objetivo: fortalecer capacidades técnicas locais para a gestão do Programa Saúde na
Escola.

Objetivos específicos:

a) Identificar as características e especificidades do Programa Saúde na Escola na
atenção à saúde e educação básicas;
b) Reconhecer o lugar da promoção de saúde e sua articulação com o PSE;
c) Produzir iniciativas e práticas que permitam a qualificação da prestação de
serviços no âmbito do PSE;
d) Oportunizar o debate a partir de experiências municipais que contribuam para
o aperfeiçoamento da implementação do PSE nos municípios.
Público prioritário: profissionais da saúde e da educação envolvidos com o PSE.
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Programação sugerida:

1º. Dia

Horário

Item da Programação (Proposta inicial)
Credenciamento
Abertura
Apresentação da perspectiva pedagógica e matriz do curso - CH* 15 mim.
Programa Saúde na Escola: história, objetivos, princípios e diretrizes para
a promoção da saúde do escolar – CH 2h
PSE: aspectos estruturantes e implementação - CH 2h
Almoço
PSE: aspectos estruturantes e implementação - CH 3h

*Carga Horária
2º. Dia

Horário

Item da Programação (Proposta inicial)
Dinâmica - CH 20 min.
PSE: aspectos estruturantes e implementação - CH 3h
Monitoramento e Avaliação do PSE (continuação) – CH 3h
Almoço
A importância do controle social para o aprimoramento do PSE – CH
1h30
Aplicação de questionário de Avaliação de Reação – CH 30 min.
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Ementas:

Programa Saúde na Escola: história, objetivos, princípios e diretrizes para a
promoção da saúde do escolar.

Apresentar o PSE a partir dos aspectos históricos e lastros institucionais para
contextualizar seus objetivos, princípios e diretrizes relacionados à promoção de saúde

PSE: aspectos estruturantes e implementação
Operacionalizar os conceitos de promoção da saúde e prevenção de doenças no PSE
em relação aos objetivos do Programa e das doze ações propostas; apresentar a
estrutura e funcionamento da Atenção Básica na lógica do território de saúde e da
Escola. Apresentar aspectos do planejamento intersetorial e participativo e apresentar
estratégias e percursos para sua implementação na Atenção e Educação Básicas;
apresentar e discutir os GTI-M e GTI-E, enfatizando objetivos, intencionalidades,
responsabilidades e estrutura.
PSE: aspectos estruturantes e implementação (continuação)
Operacionalização do PSE no Estado: planejamento, apoio técnico, orientações gerais.

Monitoramento e Avaliação do PSE
Apresentar os sistemas de informação e as informações que podem ser extraídas;
apresentar e discutir a utilização de informações para acompanhamento,
fortalecimento, ajustes ou modificação do PSE.
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A importância do controle social para o aprimoramento do Programa

Apresentar o significado de controle social, discuti-lo a partir das estruturas
existentes na saúde e na educação; retomar o GTI como espaço de governança e
capacidade de fomento ao controle social.
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4.1.2. Formação presencial para a gestão do Programa
Academia da Saúde (Fase Presencial)
Objetivo: fortalecer capacidades técnicas locais para a gestão do Programa Academia
da Saúde.

Objetivos Específicos:
a) Apresentar e discutir o panorama do Programa Academia da Saúde no Brasil,
destacando os principais problemas e estratégias desenvolvidas;
b) Apresentar e discutir o arcabouço teórico e institucional do Programa frente a
organização do cuidado na Atenção Básica e as possibilidades locais;
c) Instrumentalizar profissionais de saúde sobre a estrutura e estratégias para
implementação do Programa Academia da Saúde;
d) Discutir o planejamento participativo como ferramenta de gestão; e
e) Apresentar e discutir estratégias e instrumentos de monitoramento do
Programa.

Público prioritário: profissionais de saúde da Atenção Básica e Vigilância em Saúde.
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Programação sugerida:
1º. Dia

Horário

Item da Programação
Credenciamento
Abertura
Apresentação da perspectiva pedagógica e matriz do curso - CH* 15 min.
Programa Academia da Saúde: história, aportes teóricos e institucionais – CH 2h
Estrutura e funcionamento do programa: aspectos técnicos e de gestão 2h
Almoço
Estrutura e funcionamento do programa: aspectos técnicos e de gestão – CH 2h
Modelo lógico como ferramenta de planejamento e avaliação do programa
Academia da Saúde – CH 1h
Encerramento

*Carga Horária

2º. Dia
Horário

Programação
Dinâmica - CH 20 min.
Modelo lógico como ferramenta de planejamento e avaliação do Programa
Academia da Saúde – CH 2h
Planejamento participativo e gestão do Academia da Saúde – CH 2h
Almoço
Planejamento do Programa Academia da Saúde – CH 2h
A importância do controle social para o aprimoramento do Programa
– CH 1h30
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Aplicação de questionário de Avaliação de Reação

Ementas:
Programa Academia da Saúde: história, aportes teóricos e institucionais Apresentar o
percurso histórico do programa com destaque para a sua idealização e
institucionalização no SUS. Apresentar as principais políticas de sustentação do
Programa (PNPS e PNAB), com ênfase nos princípios, objetivos e diretrizes que
orientam a organização e funcionamento do Programa.

Estrutura e funcionamento do programa: aspectos técnicos e de gestão Apresentar os
objetivos do Programa, ações propostas, organização, papel e intencionalidades na
Atenção Básica, bem como, destacar a importância da utilização ou construção de
indicadores para o monitoramento e qualificação da informação para uso da gestão.

Planejamento participativo e gestão do Academia da Saúde e Modelo lógico como
ferramenta de planejamento e avaliação do Programa Academia da Saúde
Apresentar o Planejamento Estratégico Participativo como opção para o planejamento
local, suas ferramentas, vantagens e desvantagens, a importância da governança, a
importância de avaliar o Programa e o a ferramenta Modelo Lógico como componente
do planejamento.

Planejamento do Programa Academia da Saúde
Operacionalização do Programa Academia da Saúde no Estado: planejamento, apoio
técnico, orientações gerais.
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A importância do controle social para o aprimoramento do Programa
Apresentar o significado de controle social, discuti-lo a partir das estruturas existentes
na saúde; discutir o Grupo de Apoia à Gestão do Polo como espaço de governança e
capacidade de fomento ao controle social.

5. Modalidade de formação a distância
A modalidade a Distância é pontual, realizada mediante a disponibilização de
link do Departamento de Atenção Básica para Webconferência (Anexo II). Funciona da
seguinte forma: a SES marca com a equipe do programa desejado a data e o horário. A
equipe no MS envia o link para que a SES transmita-o aos municípios. A SES e a equipe
do MS fazem uma apresentação e os municípios interagem, unicamente por
mensagem, de forma simultânea, em Fórum Virtual. Não há limite de acesso. Os
municípios poderão ver, ouvir e enviar mensagem. A SES e o MS poderão, além dessas
funções, falar para todos.
Nesta modalidade, cada Estado escolherá um tema a ser discutido pelo
Ministério da Saúde de acordo com os passos a seguir.

Caberá ao Estado:


Informar à equipe do MS o programa para o qual deseja a
formação e o tema a ser discutido com antecedência de 2 meses
para viabilização de link;



Mobilizar

os

técnicos

municipais

antecipadamente

para

participarem da Webconferência;


Disponibilizar a cada participante tutorial para acesso à sala
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5. Infraestrutura e materiais necessários para a modalidade
presencial.
Considerando a dinâmica proposta de discussão e trabalhos em grupo,
sugerimos para o encontro presencial a disponibilização das seguintes estruturas e
materiais:


2 espaços, um deles com capacidade para abrigar todos os participantes e
outro menor, como apoio para a realização de grupos.



Flip chart, pincéis atômicos, incluindo para quadro branco (diversas cores),
quadro, data show, notebook ou desktop com acesso à internet nos dois
espaços; impressora com suprimentos (tonner e folha) em um dos espaços ou
sala de apoio, água potável para alunos e professores, copos descartáveis,
crachás, papel A4, bloco de anotações, canetas, lápis e borracha.

6. Infraestrutura necessária para a modalidade a distância.
Para a equipe estadual será necessário um computador com acesso a internet
com webcam e microfone. Para as equipes municipais um computador com acesso à
internet. (As equipes municipais participarão com perguntas escritas e postadas no
Fórum Virtual da Webconferência).
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7. Atribuições
Caberá à equipe dos programas na Coordenação Geral de Alimentação e
Nutrição do Ministério da Saúde:

 Enviar com antecedência material técnico para a formação, como
slides e outros recursos que serão utilizados (música, vídeos);
 Aplicar, quando estiverem presentes no evento, instrumento de
avaliação de reação e disponibilizar o resultado para a SES,
 Enviar com antecedência link e tutorial para acesso a Webconferência
do DAB.

A SES será responsável por:



Mobilizar e providenciar o convite aos municípios;



Aplicar instrumento de avaliação de reação e disponibilizar o resultado para a

equipe do MS;


Providenciar a logística para promover a participação dos municípios;



Providenciar a infraestrutura necessária a modalidade definida;



Para a modalidade presencial, organizar a inscrição dos participantes, conforme

ficha (Anexo III), previamente, para possibilitar apenas a conferência da presença no
dia do evento. As fichas deverão ser preenchidas em formato digital (sugerimos criar
formulário utilizando o formSUS http://formsus.datasus.gov.br/site/default.php) e
disponibilizadas, logo após a formação, ao(s) técnico(s) do MS presente(s) ou enviar
por e-mail ao MS. As informações solicitadas serão utilizadas para construir um banco
de profissionais formados para apoiar ou atuar diretamente na gestão dos Programas
Saúde na Escola ou Academia da Saúde. O banco será de uso das gestões federal,
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estadual e municipal da saúde da educação. A ficha em anexo não pode ser
modificada, mas pode ser acrescida com informações de interesse da SES;


Distribuir os materiais;



Certificar os participantes, caso esteja previsto, ou emitir declaração.

8. Aspectos gerais:
As modalidades de formação podem ser implementadas pela SES
independente da participação de técnicos dos programas no Ministério da Saúde.
Porém, caso a SES solicite a participação do MS, deverá arcar com despesa de
passagens e diárias.
O apoio de técnicos dos programas no Ministério dependerá dos seguintes
prazos:
Solicitação de envio do material para a formação sem a participação dos
técnicos da CGAN – 40 dias antes do início da formação. Deverá ser realizada por email com o assunto “Formação para a gestão do Programa xxx (escrever o nome do
programa)’. No conteúdo deverá conter a data da formação, quantidade de
participantes, endereço institucional completo com o CEP e contato telefônico
institucional do(s) responsável (eis). Enviar o e-mail para o endereço pse@saude.gov.br
ou academiadasaude@saude.gov.br

E-mails com data inferior aos 40 dias não serão atendidos.
Solicitação da formação com a participação dos técnicos da equipe do
programa desejado no MS – enviar convite assinado com data, programação do
evento, quantidade de pessoas, endereço completo para envio do material e contato
do(s) responsável (eis) com 60 dias de antecedência. Ressalta-se mais uma vez, que o
deslocamento e diárias, neste caso serão custeadas pelo Estado.
Solicitamos à SES observar a adequação do espaço ao quantitativo de
participantes.
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Anexo I Modelo de Plano de Gestão de oferta de Cursos (Checklist)
Acompanhamento de Cursos
Item

Descrição

Identificação do Curso
Situação
Pendente

Concluído

Elaborar e acompanhar checklist detalhada do curso
Elaborar Programa do Curso
Elaborar formulário de avaliação de reação
Solicitar aos docentes o material pedagógico
Preparar material didático (se viável)
Planejamento
Pedagógico
Consultar e confirmar reserva de salas (aula, coffee
break, laboratório, etc.)
Informar a equipe de Comunicação o cronograma de
oferta
Logística
Antes do Evento

Verificar a necessidade de cerimônia de abertura e
solicitar apoio logístico
Solicitar se for o caso emissão de passagens e
concessão de diárias para alunos
Solicitar, se for o caso, coffee break
Solicitar, se for o caso, almoço
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Solicitar material de apoio docente (cartelas
coloridas, canetas, blocos, etc.)
Solicitar, se for o caso, gravação de vídeo ou áudio
Solicitar equipamentos (computador com rede,
microfones, flip chart, projetor, painéis, etc
Solicitar, se for o caso, recepcionista
Revisar, com antecedência, solicitação de espaços,
serviços e equipamentos
Consultar banco de colaboradores e contatar/enviar
convite aos docentes
Consultar a órgão responsável informações sobre
procedimentos para contratação de docentes.
Solicitar contratação de docentes
Contratação de
Docentes

Solicitar, se for o caso, passagens aéreas e diárias
para docentes
Verificar a necessidade de declaração aos
colaboradores
Solicitar confecção de declaração do docente
Enviar convite aos alunos para matrícula
Disponibilizar formulário para matrícula
Monitorar matrícula dos alunos

Secretaria do Evento

Elaborar lista de presença
Enviar aos participantes informações úteis sobre a
oferta do Curso
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Subsidiar a Assessoria de comunicação com
informações relevantes antes e durante o evento.
Comunicação e
Editoração
Verificar oferta de água a alunos e professores
Entregar certificados aos alunos no último dia
Aplicar e receber avaliação de reação
Verificar a oferta de coffee break e almoço
Verificar a organização/arrumação das salas de aula
Verificar o funcionamento dos equipamentos
(computador, projetor, sonorização, etc.)
Durante o evento

Diversos

Preparar balcão para entrega de materiais (apostilas,
crachás, etc.)
Tabular as avaliações de reação

Após o evento

Diversos

Encaminhar os resultados para CGAN
Preparar o relatório de avaliação final do curso
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Anexo II – Tutorial para acesso à Webconferência do DAB
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Prezado(a) participante, este formulário é destinado à captação de informações-chaves para a construção de um banco de dados sobre pessoas que realizaram alguma formação nos programas
Academia da Saúde ou Programa Saúde na Escola. os dados não serão utilizados para pesquisa e não serão disponibilizados além das esferas de gestão do SUS.
Seja bem-vindo(a).
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Esse campo destina-se à coleta de informações institucionais importantes para atualização do contato do participante, do banco de dados cadastrais e levantamento
do perfil básico.
Identificação do participante:
1. Estado: (*) (campo de seleção única - combo)
2. Município (campo de seleção única - combo) (*)
3. Nome completo do participante: (campo texto - até 50caracteres)
4. CPF:
5. Você trabalha em qual esfera de gestão?: ( *) (campo de seleção única – combo)
( ) Estadual ( ) Municipal ( ) federal
6. Em qual setor está lotado? (*) (campo de seleção única - combo)
( ) Educação

( ) Saúde
( ) Outro (quando selecionado habilitar item 3.1)
3.1 Qual? (campo texto - até 50 caracteres)
4.

Telefone institucional (Informe o DDD e o número): (*) (campo texto com crítica para apenas números - até 50 caracteres)

5. Telefone celular (Informe o DDD e o número): (campo texto com crítica para apenas números - até 50caracteres)
6. E-mail institucional: (*) (crítica para endereço eletrônico)
7. E-mail alternativo: (crítica para endereço eletrônico)
8. Endereço institucional: (campo texto - até 50 caracteres)
9. CEP: (campo texto - até 50 caracteres)

Anexo III – Ficha de inscrição – modelo de máscara para formulário eletrônico
Perfil do participante:
10. Sexo: (*) (campo de seleção única - combo)
( ) Masculino ( ) Feminino ( ) Interssexos
11. Há quanto tempo está trabalhando no Programa (escrever o nome do programa ao qual se destina a formação)? (*) (campo de
seleção única - combo)
( ) menos de 1 ano ( )de a 3 anos ( ) de 4 a 6 anos ( ) de 7 a 9 anos ( ) 10 anos e mais
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12. Formação: (campo texto - até 50 caracteres) Por favor, responda informando qual a sua formação mais recente, caso tenha mais de uma (exemplo: enfermagem, professor da
educação básica, fisioterapeuta, etc.)

13. Exerce alguma função comissionada? (campo de seleção única - radio) Observação: por função entende-se o profissional que está no exercício de cargos específicos como coordenador,
gerente, secretário ou outro.

( ) Sim (quando selecionar essa opção abrir campo de texto 11.1) ( )
Não
13.1 Qual? (campo de texto)
14.14. Qual a situação de seu vínculo empregatício? (*) (campo de seleção única - combo)
( ) ( ) Efetivo
( ) Cedido
( ) Contrato temporário
( ) Comissionado
( ) Celetista
( ) Outro
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INFORMAÇÕES SOBRE PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE:

Esse campo destina-se à coleta de informações importantes relacionadas à participação em ações de educação permanente no SUS
15. Já fez algum curso de formação, aperfeiçoamento ou especialização com temáticas relativas ao (escrever o nome do programa ao qual a formação se
destina) ? (*) (campo de seleção única - radio) Observação: Por cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização consideram-se cursos na modalidade presencial ou à distância, podendo ser latu ou strictu
sensu, em qualquer temática que se aproxime do Programa Saúde na Escola.
( ) Sim
( ) Não

15.1 Em qual temática? (campo de seleção múltipla – checkbox)
( ) Intersetorialidade
( ) Promoção da saúde
( ) Planejamento de políticas públicas ou programas
( ) Aedes aegypti
( ) Práticas corporais
( ) Álcool, tabaco, crack e outras drogas
( ) Cultura da paz, cidadania e direitos humanos
( ) Prevenção de violências e acidentes
( ) Saúde bucal/ aplicação de flúor
( ) Situação vacinal
( ) Planejamento
( ) Informação em saúde relacionada ao programa do curso de formação
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( ) Alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil
( ) Saúde auditiva
( ) Direito sexual e reprodutivo, DST/AIDS
( ) Saúde ocular
( ) Sinais de agravos em educandos
( ) Outro (quando selecionado habilitar item 28.1.1)
15.2. Qual? (campo texto – até 50 caracteres)

15. Qual(is) do(s) tema(s) de capacitação abaixo você gostaria que fosse ofertado na formação do programa (escrever o nome do programa para
o qual a formação se destina) no âmbito do PSE que você gostaria que fosse ofertado pelo Estado e Governo Federal? (campo de seleção múltipla
– checkbox)
( ) Intersetorialidade
( ) Promoção da saúde
( ) Planejamento de políticas públicas ou programas
( ) Aedes aegypti
( ) Práticas corporais
( ) Álcool, tabaco, crack e outras drogas
( ) Cultura da paz, cidadania e direitos humanos
( ) Prevenção de violências e acidentes
( ) Saúde bucal/ aplicação de flúor
( ) Situação vacinal
( ) Planejamento
( ) Informação em saúde relacionada ao programa do curso de formação
( ) Alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil
( ) Saúde auditiva
( ) Direito sexual e reprodutivo, DST/AIDS
( ) Saúde ocular
( ) Sinais de agravos em educandos
Agradecemos sua participação. Click em Salvar
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