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PLANO DE CURSO 

 

2 – OBJETIVOS 
 

 Contribuir para a melhoria da gestão em saúde no SUS; 

 Possibilitar debate crítico-reflexivo sobre o momento atual da saúde pública 
brasileira; 

 Provocar reflexão e maior implicação do gestor em seu papel social na formação e 
transformação da saúde pública enquanto profissional do SUS; 

 Estimular a motivação e responsabilização do gestor nos seus processos de 
trabalho;  

 Incentivar o gestor a refletir sobre a organização dos processos de trabalho; 

 Instrumentalizar o(a) gestor(a) para a sua atuação educativa e orientadora no 
serviço.  

 Incentivar o desenvolvimento do gestor para o trabalho com metodologias ativas 
de ensino-aprendizagem em diálogo com a Educação Permanente em Saúde; 

 Ampliar habilidades do gestor para trabalhar com coletivos; 

 Fomentar o papel de articulador de aprendizagem; 

 Fortalecer a atuação dos profissionais envolvidos no desenvolvimento do 
Programa Primeiro Emprego. 
 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

 
CURSO DE ATUALIZAÇÃO: Articuladores de Aprendizagem na Gestão em Saúde 
 
ATIVIDADES DIDÁTICAS: Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
 
DURAÇÃO DO CURSO: 3 meses 
 
QUANTIDADE DE UNIDADES DE APRENDIZAGEM: 04 (quatro) 
 
CARGA HORÁRIA: 48h 
 
PROFESSORES CONTEUDISTAS: Ticiana Hupsel e Luzia Delgado 
 
REVISÃO: Carla P.B.V. Carvalho, Luzia Delgado, Marli Sousa, Uedson Lima 
 



 

 

 

3 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO POR UNIDADE DE APRENDIZAGEM 
 

Unidade 1: O Programa Primeiro Emprego e Uma Reflexão Histórica do SUS  
 

 O Programa Primeiro Emprego  

 Saúde se aprende de dentro: integração ensino-serviço  

 A Saúde Pública Brasileira até a Constituição Federal de 1988 

 O SUS e a universalização da saúde 

 A situação atual da Saúde Pública no Brasil 
 

 
Unidade 2: Trajetória do sujeito  
 

 Identidade profissional e seu propósito pessoal 

 Retornando a origem da sua escolha profissional 

 Refletindo sobre a sua trajetória no SUS 

 Ser profissional do SUS: agente de formação e transformação social?  
 

 
Unidade 3: Desenvolvendo Habilidades para o Papel de Articulador de Aprendizagem 
na Gestão no SUS 
 

 Articulador de aprendizagem: que ator é esse? 

 O olhar sobre mim e o olhar sobre o outro: identificando necessidades 

 O olhar sobre as relações sociais: assédioS e racismoS 

 O olhar sobre o coletivo: compreendendo grupos 
 

 
Unidade 4: Instrumentalizando a Atuação na Gestão: Planejamento Estratégico e 
Situacional em Saúde (PES) 
 

 Por que planejar na saúde? 

 O que é esse tal de Planejamento Estratégico e Situacional em Saúde? 

 Momentos do PES: 

 Momento Explicativo: identificando, selecionando e compreendendo o   
        problema 

 Momento Normativo: desenhando o plano de intervenção 

 Momento E                                              

 Momento Tático-Operacional: colocando o plano em prática 

 Avaliando resultados 

 Propondo novas intervenções: o planejamento constante 
 



 
 

4 – METODOLOGIA 
 
O curso será totalmente à distância, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) na Plataforma Moodle.  Serão utilizadas Metodologias Ativas, embasada na 
concepção construtivista do processo ensino-aprendizagem, objetivando, assim, uma 
aprendizagem significativa. Desta forma, em todas as unidades de aprendizagem (UA), 
o gestor educando será o maior apoiador da sua trajetória de aprendizado, explorando 
e articulando a teoria a partir do seu mundo de trabalho.  
Para tal, serão utilizados recursos como disparadores do processo de busca do 
conhecimento, a saber: textos, vídeos/filmes, situações-problema, espaços de reflexão 
pessoal e da realidade, instrumentos, narrativas; assim como serão ofertados espaços 
coletivos de discussão, como os fóruns interativos. 
 
 

5 – AVALIAÇÃO 
 
A avaliação somativa do gestor educando se dará através das Atividades Avaliativas (AA’ ) 
de cada unidade de aprendizagem que ocorrerão a cada 2 semanas. Elas podem ser 
atividades de dispersão e/ou debate nos fóruns interativos no ambiente virtual.  
 
Nesses espaços, serão observados: envolvimento, comprometimento e implicação no 
trabalho; cumprimento dos prazos das atividades de cada Unidade de Aprendizagem; 
qualidade da tarefa produzida; argumentação e análise crítica apresentadas; articulação 
do aprendizado teórico com a prática no serviço; interação com colegas e tutor no espaço 
virtual. 
 
A pontuação final será a soma de todas as AA’s, cujo valor total será de 100 pontos. É 
necessário o alcance de, no mínimo, 50% deste valor para ser aprovado no curso. 
 
Ao final do curso, o gestor educando será convidado a realizar a avaliação do seu 
aprendizado, bem como do tutor e do próprio curso de atualização. A mesma ocorrerá 
através de questionário que será disponibilizado no ambiente virtual.  
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