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Projeto para Operacionalização do Plano de Educação Permanente da FESFSUS 

para atender uma das Metas do Contrato de Programa – Serviço do Apoio 

Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 1: Matriciamento dos Apoiadores Institucionais  para Qualificação dos 

dados e informações que irão compor os Relatórios Trimestrais; 

 

Componente 2: Avaliação Formativa das Equipes de Apoiadores Institucionais 

Macrorregionais do Contrato de Programa Apoio Institucional SESAB/FESF-SUS; 

 

Componente 3: Matriciamento dos Apoiadores Institucionais  para apropriação sobre 

Metodologias Ativas (Preferencialmente TBL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Proveniente da Diretoria de Gestão de Serviços – DGS 

Diretor: Vielka Vieira Lins 

Serviço: Apoio Institucional 

Gestora do Serviço: Kally Cristina Soares Silva 

Parceria: Diretoria de Atenção Básica (DAB/SAIS/SESAB) 
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I. INTRODUÇÃO: 

 

 Como pilares fundamentais da FESF-SUS na sua gestão temos o Apoio 

Institucional, Educação Permanente e Gestão por resultados. Estes três pilares são 

transversalizados pelo princípio condutor da Gestão Compartilhada, que medeia a 

relação entre a FESF e a gestão estadual de saúde, tendo por finalidade consolidar e 

qualificar a Atenção Básica, contribuindo com suas funções precípuas de ordenar as Redes 

de Atenção Integral à saúde e coordenar o cuidado, considerando as Diretrizes do Apoio 

Institucional.  

 Em 2017 a Atenção Básica do Estado da Bahia completou 10 (dez) anos de Gestão 

Democrática por meio do Apoio Institucional que tem como pilares a Co-gestão e a 

Educação Permanente. Nesse sentido, após dez anos de atuação, os apoiadores precisam 

atualizar, aperfeiçoar, seus saberes e práticas para continuarem na missão de 

instrumentalizar as gestões municipais da saúde, em consonância com o Plano Estadual da 

Saúde, com o Contrato de Programa celebrado entre a FESF-SUS e com as necessidades 

de saúde da população baiana. 

A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar 

se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, baseando na aprendizagem 

significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais. A educação 

permanente acontece no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é desenvolvida a 

partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e 

as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os processos de educação dos 

trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do processo de trabalho, e 

considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam 

pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e populações. Os processos de 

educação permanente em saúde têm como objetivos a transformação das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho (BRASIL,2007). 

 Por conseguinte, tal atualização e aperfeiçoamento, prescindem de uma avaliação 

formativa, pautada na reflexão das práticas, mediada por facilitadores que dominem 

instrumentos de gestão, instrumentos e métodos avaliativos como Mandala de Avaliação 

(BARROS, 2015), Dragon Dreaming, Comunicação Não-Violenta, Metodologias Renovadas 

de Aprendizagem/Metodologias Ativas, os correlacionem com o Processo de Trabalho do 

Apoio Institucional. 

A avaliação é uma ação que merece cuidado e atenção. Afinal avaliar é um processo 

que deve produzir um retorno e orientação para correção de rumos do processo formativo e  
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para desenvolvimento das potencialidades de quem é avaliado. É uma proposta muito além da 

ação normativa e/ou resposta de formulários burocráticos.  

Conforme Ceccim (2017), toda avaliação critério referenciada tem repercussão 

pedagógica. E o que se espera de uma avaliação formativa composta por autoavaliação, 

avaliação de pares e avaliação de ator externo (mediador) é que venha gerar processos de 

mobilização por uma cultura de mudanças e melhorias.  

A necessidade de buscar ferramentas para garantir a devida operacionalização do 

Plano se justifica pela necessidade de qualificação das práticas e do serviço do Apoio 

Institucional no âmbito da Atenção Básica e também dos que se relacionam direta e 

indiretamente com elas.  

O termo Apoio Institucional, aplicado ao setor saúde na Atenção Básica do Estado da 

Bahia, tem os seguintes entendimentos, concepções e práticas:  

 Função Gerencial que busca reformular o modo tradicional de fazer Planejamento, 

Coordenação, Supervisão e Avaliação em Saúde (CAMPOS, 2007); 

 Estratégia/Dispositivo/Arranjo Organizacional com a finalidade de “Inovar” os 

processos de Gestão envolvidos na formulação e na implementação das Políticas 

Públicas de Saúde de forma compartilhada (DUARTE, 2014); 

 Prática de Apoio entre organizações, a exemplo entre os entes federados do SUS – 

Município, Estado e União – que propõe transformar os Processos de Trabalho e as 

Relações entre os Sujeitos (OLIVEIRA, 2011; FALLEIRO et al, 2014);  

 Trazer para o trabalho de Coordenação, Planejamento e Supervisão 

meios/processos para qualificação das Ações Institucionais (BRASIL, 2010).  

Somam-se a estes elementos destacados os novos desafios impostos pelo progresso 

científico e tecnológico, pelo subfinanciamento do SUS, pela busca da integralidade do 

Cuidado, da Organização dos serviços de Saúde no SUS em Redes de Atenção 

Regionalizadas, que exigem novos conhecimentos, habilidades e atitudes dos agentes 

públicos, além da adoção de instrumentos de trabalho, critérios de acompanhamento e 

avaliação, ferramentas da Gestão do Trabalho, mais adequados à atual realidade e a 

complexidade do SUS (CONASS, 2011). 

Nesse sentido, a Coordenação das Equipes do Apoio Institucional, o Gestor do 

Contrato do Apoio Institucional, a câmara Técnica do Serviço do Apoio Institucional, formada 

por representantes da DAB e da FESF-SUS, elaboraram essa Proposta/Projeto de 

Matriciamento e Avaliação dos Apoiadores e Equipes de Apoio Institucional, enquanto meio 

de viabilizar as sessões de Educação Permanente para os Trabalhadores da referida 

diretoria, como iniciativa de fortalecimento e avanço do SUS a partir Atenção Básica, ao 

contribuir com a Qualificação dos profissionais que atuam no campo do Apoio Institucional.   
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O referido projeto, subdividido em 3 componentes operacionais, tem duração de 4 

trimestres (9º,10º, 11º,12º) correspondentes ao 3º ano do Contrato, com início previsto para 

o nono trimestre, ainda no ano de 2018 e previsão de encerramento em julho de 2019, 

conforme cronograma plano operativo em anexo, buscando abranger todos os atores 

envolvidos direta ou indiretamente com o serviço do Apoio Institucional da Atenção Básica 

do Estado da Bahia. 

 

II. OBJETO: 

 

Desenvolvimento de Sessões Plano de Educação Permanente com ações e atividades 

para orientar e subsidiar os processos de Matriciamento e de Avaliação formativa das 

Equipes de Apoiadores Institucionais da Diretoria da Atenção Básica da Secretaria de 

Saúde do Estado da Bahia em parceria com a FESFSUS. 

 

III. OBJETIVOS: 

 

 Matriciar e Instrumentalizar, em formato de oficinas, os Profissionais que atuam na 

Coordenação das Equipes Macrorregionais de Apoio Institucional em relação 

Metodologia Avaliativa Crítico Reflexiva, critério referenciada, e Formativa; 

 Ofertar instrumentos avaliativos capazes de Captar os aspectos Relacionais 

presentes no Processo de Trabalho do Apoio Institucional que dialogue com a 

Metodologia proposta;  

 Ofertar critérios/parâmetros avaliativos que referencie as competências a serem 

alcançadas pelos Apoiadores Institucionais, que revelem suas potencialidades, e 

sinalizem os aspectos que merecem investimentos em novas qualificações; 

 Ofertar tecnologias leves e leves-duras para condução de atividades em grupo 

como os COCAB e as Rodas de Conversas, ampliando a valise de ferramentas do 

Apoiadores Institucionais; 

 Elaborar e disponibilizar Metodologias interativas, de caráter Qualitativo, 

Diagnóstico, e interventivo, capaz de acolher as inquietações das Equipes de AI 

estimulando provocações, reconhecendo as lacunas e as potencialidades do 

Coletivo, e que invista na construção de novos conhecimentos com propriedade e 

segurança, e proponha sanar às necessidades identificadas. 

 Apresentar o relatório de conclusão das atividades de Educação Permanente 

desenvolvidas durante o projeto, com análise dos impactos produzidos. 
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IV. JUSTIFICATIVA: 

 

Na perspectiva da Educação Permanente, da aprendizagem significativa, e do trabalho 

como princípio Educativo e formador, é inconcebível a consolidação do Apoio Institucional 

sem momentos para reflexão de suas práticas. Em sendo assim, é imprescindível que os 

processos formativos e/ou busquem desenvolver nos participantes habilidades e atitudes 

necessárias para buscar conhecimentos, saber utilizá-los como instrumento de qualificação 

das suas práticas profissionais e consolidação de suas competências. 

 O Plano de Educação Permanente foi elaborado, aprovado, porém sua completa 

operacionalização não aconteceu como proposto, devido a dificuldades financeiras até o 3º 

Aditivo ao Contrato de Programa. Por isso, mantém a necessidade de realização de ações 

de educativas organizadas e norteadas pelo Plano acima citado por meio deste projeto. 

 

V. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: 

 

1. O Projeto, em seus 3 componentes, prevê as seguintes etapas a serem 

operacionalizadas pelo(a)s bolsistas selecionados: 

 Organização e aplicação dos instrumentos e formulários relativos ao planejamento, 

execução do processo avaliativo e das ações educativas propostas. 

  Elaboração de relatórios (01 por Equipe avaliada) contendo elementos do processo 

pedagógico e educacional, tais como métodos e técnicas aplicados e processo de 

avaliação. 

 Elaboração de metodologias e instrumentos relativos às oficinas de matriciamento. 

 Execução de oficinas pedagógicas com metas/produtos. 

 Elaboração de plano de desempenho das equipes e dos trabalhadores pós a 

operacionalização do processo avaliativo, contemplando medidas para superação 

das lacunas identificadas. 

 

2. Perfil do Bolsista: 

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

em foco desse Projeto;  

 Apresentar requisitos compatíveis aos exigidos no desenvolvimento de ensino e 

aprendizagem em serviço. 

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

ensino superior ou instituições parceiras do SUS. 
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 Apresentar título de Mestre na área de Saúde Pública e ou Saúde Coletiva e ou 

Gestão em Saúde. 

 Experiência em Coordenação de Políticas Públicas, Planejamento e Gestão em 

saúde, no âmbito estadual.  

 Domínio da metodologia da problematização, da avaliação formativa, de dinâmicas 

de grupo. 

 Experiência com dispositivos pedagógicos centrados no educando/aprendente e que 

e que sejam promotores da autonomia e guiem a aprendizagem com pistas como a 

linguagem informacional e não controladora, que possam ser implementadas em 

equipe. 

 

3. Acompanhamento e Avaliação do Bolsista: 

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

apresentados, que serão de responsabilidade da equipe gestora do Serviço do Apoio 

Institucional em Saúde. 

 

4. Produtos a serem entregues pelos bolsistas: 

   4.1. Coordenador do Projeto: 

4.1.1. Documento de registro do monitoramento da execução da proposta; 

4.1.2. Relatório das atividades previstas e realizadas no trimestre; 

4.1.3. Relatório final de avaliação do Projeto. 

  

4.2. Conteudistas: 

4.2.1. Materiais instrutivos, didáticos e Pedagógicos, contemplando o conteúdo 

programático e as metodologias previstas para subsidiarem a execução dos 

Processos Avaliativos e de Matriciamento. 

4.2.2. Instrumentos de avaliação elaborados a partir da teoria/técnica da Mandala 

de Avaliação. 

4.2.3. Formulação do TBL 

 

4.3. Facilitador: 

        4.3.1. Método de execução das oficinas; 

4.3.2. Sistematização das estratégias colaborativas para integração, produção de 

diálogo e organização do processo de trabalho das oficinas de Matriciamento, de 

avaliação, ou do TBL; 
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4.3.3. Execução/operacionalização das oficinas e/ou TBL (Quando Aplicável); 

4.3.4.  Relatório das atividades previstas e realizadas no mês, com respectivos 

encaminhamentos e plano de melhorias, quando aplicável. 

 

Fonte(s) de financiamento: 

 

O financiamento do Projeto se dará através do Sexto 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 Serviço do Apoio Institucional na 

Atenção Básica do Estado da Bahia. 

 

 

Quadro 01: Previsão Orçamentária para o pagamento das bolsas: 

Previsão Orçamentária Ano 3 do 9º Aditivo 

Bolsa Tipo 
Qtd. 

 
Valor da Bolsa 

Duração 
Trimestral 

Custo Total 

Coordenador do 
Projeto 

Será o 
Próprio 
Gestor 

do 
Serviço 
de AI 

1 

Não terá custo 
adicional.     

Trata-se da 
Própria 

Remuneração do 
referido 

Trabalhador 

4 R$      00,0 

Conteudista 
C 1 
C 2 
C 3 

4 
(1P/Componente) 

R$         600,00 1 R$         2.400,00 

Facilitador 
C 1; 
C 2; 
C 3; 

4 
(Componente 3 

Terá 2 Fac.) 

R$      1.000,00 1 R$       4.000,00 

Total 8 R$     1.600,00 8 R$       6.400,00 

*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 ações educativas serão realizadas no período de Outubro 

de 2018 a Julho de 2019. 

 

5. Cronograma de apresentação dos Produtos pelos bolsistas P/ Componente e 

por Trimestre: 
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Quadro 02: Cronograma de entrega dos produtos do Coordenador do Projeto: Ano 3 do 6º 

Aditivo, 9º Trimestre, Componente 1 

Ano 3 do 6º Aditivo 

Mês Tipo de Bolsa Produto 

Setembro/2018 - Identificar o Facilitador e Demandar a Atividade  

Outubro/2018 - Entrega do Produto descrito no item 4.1.1 e 4.1.2 

Novembro/2018 - Entrega do Produto descrito no item 4.1.3 

 

 

Quadro 03: Cronograma de entrega dos produtos do Conteudista: Ano 3 do 6º Aditivo, 9º 

Trimestre 

Ano 3 do 6º Aditivo 

Mês Tipo de Bolsa Produto 

Outubro/2018 C tipo III Entrega do Produto descrito no item 4.2.1 

Novembro/2018 C tipo III Entrega do Produto descrito no item 4.2.2 

 

 

Quadro 04: Cronograma de entrega dos produtos do Facilitador: Ano 3 do 6º Aditivo, 9º 

Trimestre 

Ano 3 do 6º Aditivo 

Mês Tipo de Bolsa Produto 

Outubro/2018 C tipo III Entrega do Produto descrito no item 4.3.1 

Novembro/2018 C tipo III Entrega do Produto descrito no item 4.3.2 

Novembro/2018 C tipo III Entrega do Produto descrito no Item 4.3.3 e 4.3.4 

 

 

Quadro 05: Cronograma de entrega dos produtos do Coordenador do Projeto: Ano 3 do 

6º Aditivo, 10º Trimestre, Componente 2 

Ano 3 do 6º Aditivo 

Mês Tipo de Bolsa Produto 

Dezembro/2019 - Identificar o Facilitador e Demandar a Atividade  

Janeiro/2019 - Entrega do Produto descrito no item 4.1.1 e 4.1.2 

Fevereiro/2019 - Entrega do Produto descrito no item 4.1.3 

 



 
 

10 
 

 

Quadro 06: Cronograma de entrega dos produtos do Conteudista: Ano 3 do 6º Aditivo, 

10º Trimestre, Componente 2 

Ano 3 do 6º Aditivo 

Mês Tipo de Bolsa Produto 

Dezembro/2019 C tipo III Entrega do Produto descrito no item 4.2.1 

Janeiro/2019 C tipo III Entrega do Produto descrito no item 4.2.2 

Fevereiro/2019 C tipo III Entrega do Produto descrito no item 4.2.3 

 

 

Quadro 07: Cronograma de entrega dos produtos do Facilitador: Ano 3 do 6º Aditivo, 10º 

Trimestre, Componente 2 

Ano 3 do 6º Aditivo 

Mês Tipo de Bolsa Produto 

Dezembro/2019 C tipo III Entrega do Produto descrito no item 4.3.1 

Janeiro/2019 C tipo III Entrega do Produto descrito no item 4.3.2 

Fevereiro/2019 C tipo III Entrega do Produto descrito no Item 4.3.3 e 4.3.4 

 

 

Quadro 08: Cronograma de entrega dos produtos do Coordenador do Projeto: Ano 3 do 

6º Aditivo, 11º Trimestre, Componente 3 

Ano 3 do 6º Aditivo 

Mês Tipo de Bolsa Produto 

Março/2019 - Identificar o Facilitador e Demandar a Atividade  

Abril/2019 - Entrega do Produto descrito no item 4.1.1 e 4.1.2 

Maio/2019 - Entrega do Produto descrito no item 4.1.3 

 

 

Quadro 09: Cronograma de entrega dos produtos do Conteudista: Ano 3 do 6º Aditivo, 

11º Trimestre, Componente 3; 

Ano 3 do 6º Aditivo 

Mês Tipo de Bolsa Produto 

Março/2019 C tipo III Entrega do Produto descrito no item 4.2.1 

Abril/2019 C tipo III Entrega do Produto descrito no item 4.2.2 

Maio/2019 C tipo III Entrega do Produto descrito no item 4.2.3 
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Quadro 10: Cronograma de entrega dos produtos do Facilitador: Ano 3 do 6º Aditivo, 11º 

e 12ºTrimestres, Componente 3; 

Ano 3 do 6º Aditivo 

Mês Tipo de Bolsa Produto 

Março/2019 C tipo III Entrega do Produto descrito no item 4.3.1 

Abril/2019 C tipo III Entrega do Produto descrito no item 4.3.2 

Maio/2019 C tipo III Entrega do Produto descrito no Item 4.3.3  

Junho/2019 C tipo III Entrega do Produto descrito no Item  4.3.4 

 

 

6. Detalhamento da operacionalização do Componente 2, por se tratar de Pré 

requesito para organização do trabalho do Apoio Institucional em 2019. 

 

Atividade Período 

Planejamento 03 e 07/12/2018 

Alinhamento da equipe de bolsistas 10 a 14/12/2018 

Apresentação didático-pedagógica para a instituição 10 a 14/12/2018 

Preenchimento dos formulários 17 a 20/12/2018 

Momento avaliativo por equipe de Apoio Institucional 07/01 a 15/02/2019 

Finalização do processo avaliativo junto à equipe dirigente 

das Instituições, com apresentação do Plano de Melhorias 
18   28/02/2019 

 

 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto apresentado, visa o desenvolvimento do Plano de Educação 

Permanente viabilizando as etapas de matriciamento e Avaliação Formativa, cujo conteúdo 

prioriza a utilização da metodologia problematizadora no processo de ensino e 

aprendizagem, como também, despertar o olhar do avaliador para além da captura do 

conteúdo estruturado, promovendo significação e aplicabilidade das habilidades, 

conhecimento e saberes dos trabalhadores, para o alcance de competência, autonomia e 

protagonismo. 

Portanto, este projeto propõe Matriciar e Qualificar, por meio da EP, os trabalhadores 

por atributos e competências necessárias para atuarem no trabalho em Equipe e no Apoio 

Institucional, que consiste em identificar processualmente a capacidade individual e/ou  
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coletiva de colocar em ação conhecimentos, habilidades e atitudes na execução de uma 

tarefa ou desempenho para resolução de uma situação, e coaduna com os propósitos da 

avaliação formativa, defendida por autores como Guba & Lincoln,2011; Lima, 2014; Barros, 

2015. 

Espera-se com todo esse investimento em Educação Permanente resultados 

transformadores tanto das práticas do Processo de Trabalho em saúde no âmbito do Apoio 

Institucional da Atenção Básica, guardando coerência com os pilares da Gestão Participativa 

e promotora de empoderamento, propostos pela DAB/SESAB e pela FESFSUS. 
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