
 
 

 

 

 Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia  
CNPJ: 11.020.634/0001-22 

ATO ADMINISTRATIVO nº 004 / 2015 
 

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Curador FESF nº 100, da Reunião extraordinária de 

n.° 50, de 03 de novembro de 2014, que trata da institucionalização do Regulamento para 

Concessão de Bolsas de Ensino e Pesquisa, visando ao desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico da FESF; 

 

CONSIDERANDO que na reunião ocorrida no dia 09 de janeiro de 2015, foi apresentado e 

analisado pelos membros da Diretoria Executiva (DirEx) da FESF o Projeto de Ensino para 

Realização do Módulo VIII – Metodologia de Pesquisa Científica - do Curso de Aperfeiçoamento e 

Especialização em Planejamento, Orçamento e Gestão Financeira do SUS (CEPOG); 

 

CONSIDERANDO que o tutor previsto pelo projeto será remunerado pelo mecanismo de 

concessão de bolsa, conforme a Deliberação do Conselho Curador FESF nº 100, supracitada; 

 

CONSIDERANDO ainda o advento do Contrato de Programa UNASUS, firmado entre a FESF, 

Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB) e a disponibilização de recursos originários do Contrato de 

Programa UNASUS/SESAB/FESF. 

 

O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas atribuições 

estatutárias, RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar o Projeto de Ensino para Realização do Módulo VIII – Metodologia de Pesquisa 

Científica - do Curso de Aperfeiçoamento e Especialização em Planejamento, Orçamento e Gestão 

Financeira do SUS. 

 

Art. 2º - O referido Projeto de Ensino para Realização do Módulo VIII – Metodologia de Pesquisa 

Científica - do Curso de Aperfeiçoamento e Especialização em Planejamento, Orçamento e Gestão 

Financeira do SUS segue como Anexo I a este Ato Administrativo, dele fazendo parte indissociável. 

 

Art. 3.º - Esse Ato Administrativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4.º - Revogam-se as disposições contrárias. 

 

 

Salvador/BA, 07 de janeiro de 2015. 

 

 

 

Carlos Alberto Trindade  

 Diretor Geral 

 



 
 

 

 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 
CNPJ: 11.020.634/0001-22 

ATO ADMINISTRATIVO nº 004/2015 

ANEXO I 

 

 

 

 

Projeto de Ensino para Realização do Módulo VIII – 

Metodologia de Pesquisa Científica - do  Curso de 

Aperfeiçoamento e Especialização em Planejamento, 

Orçamento e Gestão Financeira do SUS 

(CEPOG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador (BA) 



 
 

 

 Janeiro/ 2015 

 

Projeto Proveniente da Diretoria de Gestão de Serviços – DGS 

 

Diretor: Estevão Toffoli Rodrigues 

 

Serviço: UNASUS-BA 

 

Gestora do Serviço UNASUS-BA: Telma Dantas Teixeira de Oliveira 

 

Parceria: Escola Estadual de Saúde Pública (EESP) 

                 Fundo Estadual de Saúde (FESBA) 

                 Fundação Estatal saúde da Família ( FESF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                   

I. Introdução: 

 

O Curso de Especialização e Aperfeiçoamento em Planejamento, Orçamento e Gestão Financeira 

do SUS foi proposto com o intuito de atender às necessidades das secretarias estadual e 

municipais de saúde no que se refere à formação e aperfeiçoamento dos trabalhadores que 

desenvolvem atividades inerentes a este setor.  

 

A esfera pública brasileira, em todos os seus níveis, sofre com diversas dificuldades decorrentes da 

incipiente apropriação do corpo de trabalhadores e gestores acerca das políticas que orientam a 

gestão administrativa e financeira do SUS e dos pressupostos que regem o serviço público: baixo 

nível de planejamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas; pouca compreensão 

sobre os mecanismos que envolvem o gerenciamento de recursos financeiros oriundos do Fundo 

Nacional de Saúde, bem como aqueles necessários à operação dos sistemas financeiros de 

informação, análise e interpretação dos dados extraídos. 

 

Somam-se a estes aspectos levantados os novos desafios impostos pelo progresso científico e 

tecnológico, que exigem novos conhecimentos, habilidades e atitudes dos agentes públicos, além 

da adoção de instrumentos de trabalho, critérios de acompanhamento e avaliação, ferramentas 

gerenciais, administrativas e estruturais mais adequados à atual realidade e a complexidade do 

SUS (CONASS, 2011). 

 

Nesse sentido, a Escola Estadual de Saúde Pública – EESP  e o Fundo Estadual de Saúde – 

FESBA, em parceria com a Fundação Estatal Saúde da Família – FESF-SUS-   realizam  este 

curso, previsto no Plano Operativo do Serviço UNASUS –BA, como iniciativa de fortalecimento e 

avanço do SUS, ao contribuir com a formação dos profissionais que atuam nesse campo da 

gestão.   

 

O referido curso, iniciado em março de 2014 e previsão de encerramento em junho de 2014, conta, 

atualmente, com 76 participantes. 

 

Este projeto, apresentado pela FESF, visa o desenvolvimento do módulo VIII do Curso de 

Especialização/ Aperfeiçoamento em Planejamento, Orçamento e Gestão Financeira do SUS – 

CEPOG -, cujo conteúdo refere-se à metodologia para o desenvolvimento de trabalhos científicos. 

 

II. Objeto: 

 

Desenvolvimento do módulo VIII- Metodologia do Trabalho Científico, do Curso de Especialização/ 

Aperfeiçoamento em Planejamento, Orçamento e Gestão Financeira do SUS – CEPOG. 

 



 
 

 

 

 

III. Objetivo(s): 

 

 Possibilitar a continuidade do processo ensino e aprendizagem, a partir da realização das 

atividades educacionais previstas para o Módulo VIII do CEPOG. 

 Avaliar o processo de ensino aprendizagem a partir do desempenho dos discentes, de 

acordo com a metodologia adotada, estrutura organizacional e produtos elaborados pelos 

alunos. 

 Apresentar o resultado do processo avaliativo realizado no módulo, de forma a explicitar o 

rendimento dos alunos em planilhas, indicando os respectivos resultados. 

 Apresentar o relatório de conclusão das atividades educacionais desenvolvidas durante o 

curso. 

 

IV. Justificativa: 

 

Na perspectiva da educação permanente e da aprendizagem significativa, é impraticável o 

processo ensino-aprendizagem unicamente baseado na transmissão de conhecimentos, visto 

que não é possível esgotar todo o conteúdo relevante dentro das cargas horárias disponíveis. 

Em sendo assim é imprescindível que os processos educacionais busquem desenvolver nos 

participantes as competências necessárias para buscar conhecimento e saber utilizá-los como 

instrumento de qualificação das suas práticas profissionais, o que só é possível através da 

pesquisa. 

 

Neste cenário, a inserção dos participantes em projetos de pesquisa permite aprimorar 

qualidades desejadas em um profissional. 

 

Para desenvolver um projeto de pesquisa é necessário buscar o conhecimento existente na 

área, formular o problema e o modo de enfrentá-lo, coletar e analisar dados, e tirar conclusões. 

Aprende-se a lidar com o desconhecido e a encontrar novos conhecimentos. 

 

Diante do exposto e com vistas a ampliar a iniciação científica dos participantes do CEPOG é 

que foi previsto um módulo de 60 horas sobre Metodologia de Pesquisa Científica, cuja 

realização é objeto deste projeto. 

 

V. Desenvolvimento do Projeto: 

 

1. O Projeto prevê as seguintes etapas a serem operacionalizadas pelo tutor 

selecionado pela Escola Estadual de Saúde Pública ( EESP): 

 Ministrar as aulas conforme o projeto pedagógico do curso, definido pela EESP.  

 Organização dos instrumentos e formulários relativos ao planejamento, execução e 

avaliação da ação educativa. 

  Apresentação de relatório contendo elementos do processo educacional tais como 

frequência dos alunos, métodos e técnicas aplicados e processo de avaliação. 



 
 

 

 Avaliação do Módulo VIII, contemplando o conteúdo, metodologia, desempenho dos  

discentes. 

2. Perfil do Bolsista: 

 

 Experiência em docência. Estar entre aqueles que possuem notório saber na área que vem 

sendo trabalhada;  

 Apresentar requisitos compatíveis aos exigidos no desenvolvimento de ensino em serviço. 

 Deve ter, preferencialmente, vínculo com os serviços de saúde, com  instituições de ensino 

superior ou instituições parceiras. 

 Apresentar título de Mestre na área de saúde coletiva. 

 Experiência em elaboração de políticas públicas, planejamento e gestão em saúde.  

 Domínio da metodologia da problematização. 

 

3. Acompanhamento e Avaliação do Bolsista: 

 

O acompanhamento e a avaliação do bolsista dar-se-á a partir dos produtos a serem 

apresentados serão de  responsabilidade da equipe gestora do Serviço UNASUS-BA. 

 

4. Produtos a serem entregues pelo bolsista 

 

4.A.Registros das frequências dos alunos e do docente ao final de cada mês. 

4.B. Planilhas demonstrativas da avaliação dos alunos, ao final do módulo. 

4.C. Relatório ao final do Módulo VIII.  

 

4. Fonte(s) de financiamento: 

 

O financiamento do Projeto se dará através do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Programa 

nº 0300100035034 celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB e a 

FESF-SUS para a operacionalização do Programa UNASUS-BA. 

 

Bolsa para Tutor  

Tipo II 
Janeiro/2015 

  

Fevereiro/2015 

 

Março/2015 

 

Total 

Tutor 1A * R$       2.000,00  R$       2.000,00 R$       2.000,00 R$     6.000,00  

Custo Total do Projeto R$      6.000,00 

*Referência: Deliberação do Conselho Curador da FESF-SUS Nº 100 de 03 de Novembro de 2014/Regulamento para 

Concessão de Bolsas para Ensino e Pesquisa. 

 

Prazo de execução: As aulas serão ministradas nas datas a seguir: 12,13 e 14/01/15; 09,10 e 

11/02/15 e 09,10 e 11/03/15. 

 

 

Bolsista 

 

Janeiro/2015 

 

Fevereiro/2015 

 

Março/2015 



 
 

 

Tutor 1A 
Entrega do Produto 

descrito no item 4.A 

Entrega do Produto 

descrito no item 4.A 

Entrega do Produto 

descrito no item 4.B e 

4.C 

 


