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Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 

ATO ADMINISTRATIVO nº 034/2021 

 

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

CONSIDERANDO os termos do art. 21, inciso X, alínea “e”, item 3, do Estatuto Social 
da Fundação Estatal Saúde da Família; 

CONSIDERANDO a contínua necessidade de avançar nos princípios da gestão 

profissionalizada, pública, sustentável e transparente; 

CONSIDERANDO a visão de consolidar a atuação da FESF-SUS como instituição 
produtora de inovação, cuidado humanizado e formação para o Sistema Único de 
Saúde - SUS; 

CONSIDERANDO a capacidade da FESF-SUS em desenvolver iniciativas qualificadas 
de educação na saúde, tendo a educação permanente como um princípio orientador 
das suas práticas; 

CONSIDERANDO as iniciativas de formação da FESF-SUS como ofertas pedagógicas 

para desenvolvimento do trabalhador e qualificação do trabalho, visando o 
fortalecimento do SUS; 

CONSIDERANDO a necessidade de implementação de um processo estruturado de 
certificação dessas iniciativas; 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar, ad referendum, o Regulamento das iniciativas de formação, os 
requisitos e o processo de certificação desenvolvido pela FESF-SUS e/ou com 
Instituições Parceiras. 

Art. 2º O inteiro teor do referido Regulamento segue como Anexo I a este Ato 
Administrativo, dele fazendo parte indissociável. 

 

Art. 3.º - Esse Ato Administrativo entra em vigor na data da sua assinatura. 

 

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

 

Salvador-Bahia, 01 de março de 2021. 

 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral  

Publicado no Mural FESF-SUS 
Em, 01/03/2021 

 

 
Secretaria DG/FESFSUS 
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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia 
CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 
ATO ADMINISTRATIVO nº 034 / 2021 

 
ANEXO 1 

 

REGULAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DAS INICIATIVAS DE FORMAÇÃO 
 

Art. 1º Regulamentar as iniciativas de formação, os requisitos e o processo de 
certificação desenvolvido FESF-SUS e/ou com Instituições Parceiras. 

 
DAS INICIATIVAS DE FORMAÇÃO 

 
Art. 2º As iniciativas de formação consistem nas ações de educação na saúde 
desenvolvidas pela FESF-SUS e/ou com Instituições Parceiras que se configurarem 
como aprendizagem do trabalhador educando1 e/ou para o trabalho, divididas em três 
categorias de acordo com o tipo de formação: 
 
§ 1º Aperfeiçoamento Profissional e/ou Atualização: 
a. Eventos, Oficinas – reunião de profissionais e especialistas programada para 
apresentação e/ou discussão de uma temática específica para qualificação do trabalho, 
nos seguintes formatos: Encontro, Seminário, Conferência, Oficina, Webnário, dentre 
outros, em caráter de aprofundamento e/ou inovação; 
b. Cursos de aperfeiçoamento e/ou atualização profissional – cursos de curta duração, 
com carga horária total mínima de 180 horas2 para o aperfeiçoamento profissional 
após a graduação, e de livre oferta para atualização profissional de trabalhadores em 
qualquer nível de escolaridade. Quando organizados na forma de cursos e programas 
da educação profissional3 em trajetórias de formação que favoreçam sua 
continuidade, com carga horária total mínima de 160 horas.  
 
§ 2º Pós-Graduação Lato Sensu4: 
a. Cursos livres de especialização com carga horária mínima de 360 horas; 

                                                             
1 Compreende-se por trabalhador educando os sujeitos inseridos num processo pedagógico e 
sistemático de aprendizagem contínua, significativa, em interação com os desafios do cotidiano do 
trabalho que estão experienciando. 
2 Parecer CNE/CES nº 263/2006. 
3 Decreto Nº 8.268, de 18 de junho de 2014. 
4 Cursos de pós-graduação lato sensu são cursos de especialização compostos por programas de nível 
superior, de educação continuada, com os objetivos de complementar a formação acadêmica, atualizar, 
incorporar competências técnicas e desenvolver novos perfis profissionais, com vistas ao 
aprimoramento da atuação no mundo do trabalho e ao atendimento de demandas por profissionais 
tecnicamente mais qualificados para o setor público, as empresas e as organizações do terceiro setor, 
tendo em vista o desenvolvimento do país. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.268-2014?OpenDocument
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b. Cursos de especialização em parceria com Instituições de Educação Superior 
credenciadas ao MEC; 
c. Cursos de especialização voltados para a formação e o desenvolvimento de 
servidores públicos, empregados públicos, trabalhadores celetistas, por 
credenciamento educacional5 pelo Ministério da Educação - MEC, ou mediante 
credenciamento exclusivo concedido pelo Conselho Nacional de Educação - CNE por 
meio de instrução processual do MEC;  
d. Programas de Residência em parceria com Instituições de Educação Superior 
credenciadas ao MEC; 
e. Programas de Residência realizados pela FESF-SUS. 
 
§3º Pós-Graduação Stricto Sensu: 
a. Mestrado profissional realizado em parceria com Instituições de Educação Superior; 
b. Doutorado profissional realizado em parceria com Instituições de Educação 
Superior. 
 

DA CERTIFICAÇÃO 
 

Art. 3º A certificação dessas iniciativas deverá cumprir o trâmite previsto para cada 
categoria/tipo de formação, portanto: 

I. Em caso de Aperfeiçoamento profissional (atualização) e cursos livres – 
certificação se dará pela FESF-SUS. 

II. Em caso de pós-graduação lato-sensu credenciada – certificação se dará pela 
FESF-SUS de acordo com os trâmites previstos pelo Ministério da Educação, 
Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior e/ou Comissão 
Nacional de Residências Multiprofissional e Médica. 

III. Demais formações, em parceria com Instituições de Educação Superior – 
certificação se dará pela instituição parceira, devendo cumprir os trâmites 
previstos por estas. 

§ 1º. O processo de certificação é de responsabilidade do gestor do serviço e/ou 
coordenador da proposta de formação, conforme descritos neste regulamento e 
deverá: 
a. Cumprir os requisitos de acordo com o tipo da iniciativa de formação; 

b. Definir a modalidade e o processo de avaliação da aprendizagem; 

c. Elaborar proposta de certificado de acordo com os requisitos de cada iniciativa de 

formação e modelo padrão, cujo layout deve ser disponibilizado pela Assessoria de 

Comunicação - ASCOM, e encaminhar para avaliação dessa assessoria após inserção 

dos dados da formação realizada no certificado; 

d. Disponibilizar em mídia virtual ou impressa, os certificados aprovados; 

e. Registrar o certificado no banco de dados para avaliação de desempenho do 

trabalhador. 

                                                             
5 Resolução CNE/CES nº 1, de 06 de abril de 2018. 
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§ 2º. O gestor do serviço e/ou responsável por coordenar a iniciativa de formação, 

deverá fazer a gestão acadêmica do trabalhador educando, com o registro de sua 

inserção, de sua participação e desempenho, bem como, o registro institucional da 

certificação. 

 

DOS REQUISITOS 

 

Art. 4º  As iniciativas de formação que serão certificadas pela FESF-SUS deverão estar 

de acordo com a missão e visão institucional e cumprir no mínimo os seguintes 

requisitos:  

 

§ 1º  São requisitos para a realização de eventos, oficinas: 

a. Plano Institucional da formação; 

b. Definição da temática a ser abordada; 

c. Responsável(is); 

d. Definição da programação; 

e. Definição do produto a ser elaborado, em caso de Oficina. 

 

§ 2º São requisitos para realização dos cursos de aperfeiçoamento ou atualização 

profissional:  

a. Plano Institucional da formação; 

b. Projeto Pedagógico do Curso (PPC), constituído por: 

c. Nome do curso e área de conhecimento, fundamentação teórica, carga-horária, 

modalidade, responsável(is), objetivos de aprendizagem, metodologias de ensino-

aprendizagem, sistema de avaliação e bibliografia. 

d. Os certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento profissional devem ser 

acompanhados dos respectivos atos legais de publicação com a lista dos nomes dos 

trabalhadores educandos aprovados no curso, nos quais devem constar a identificação 

do curso e a especificação da sua carga horária. Dispensada tal publicação nos casos 

dos cursos de atualização profissional. 

 

§ 3º Para cursos livres de Pós-Graduação Lato Sensu6 serão exigidos: 

a. Plano Institucional da formação; 

b. Projeto Pedagógico de Curso (PPC), constituído por:  

I - matriz curricular, com a carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, 

contendo disciplinas ou atividades de aprendizagem com efetiva interação no 

                                                             
6 Em consonância com os cursos lato sensu devidamente credenciados, conforme diretrizes e normas 
estabelecidas - Resolução CNE/CES nº 1, de 06 de abril de 2018; CNE/CES nº 4, de 11 de dezembro de 
2018. 
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processo educacional, com o respectivo plano institucional de formação do 

curso, que contenha nome do curso e área de conhecimento, objetivos de 

aprendizagem, programa, metodologias de ensino-aprendizagem, previsão de 

trabalhos discentes, avaliação e bibliografia;  

II - composição do corpo docente, devidamente qualificado, conforme 

legislação vigente7; 

III - processos de avaliação da aprendizagem dos trabalhadores educandos. 

c. Os certificados de conclusão de cursos livres de especialização devem ser 

acompanhados dos respectivos: a) atos legais de publicação com a lista dos nomes dos 

trabalhadores educandos aprovados no curso, nos quais devem constar a identificação 

do curso e a especificação da sua carga horária, e b) históricos escolares, nos quais 

devem constar a identificação do curso e a especificação da sua carga horária, e, 

obrigatória e explicitamente:  

I - identificação do ato legal de publicação com a lista dos nomes dos 

trabalhadores educandos aprovados no curso;  

II - identificação do curso, período de realização, duração total, especificação da 

carga horária de cada atividade acadêmica;  

III - elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o curso, com sua 

respectiva titulação. 

 

DAS MODALIDADES 

 

Art. 5º  As iniciativas de formação podem ser identificadas de acordo com o modelo de 

organização da proposta pedagógica, sendo: 

I. Presencial: modalidade presencial, os trabalhadores educandos participam 

presencialmente das atividades pedagógicas propostas para a iniciativa de formação; 

II. Educação à Distância: modalidade de ensino à distância, os trabalhadores 

educandos participam de um conjunto de disciplinas à distância ofertadas em 

ambiente virtual de aprendizagem - AVA; 

III. Semipresencial: modalidade híbrida, combina características do ensino presencial e 

à distância, sendo considerado semipresencial quando ao menos 20% da carga horária 

é destinada às aulas a distância. 

 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art.6º Os critérios de avaliação da aprendizagem serão previamente estabelecidos 

pelos planos institucionais de formação, sendo aprovados os trabalhadores educandos 

                                                             
7Resolução CNE/CES nº 1, de 06 de abril de 2018. 
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que tiverem obtido aproveitamento segundo tais critérios, assegurada, pelo menos, 

75% (setenta e cinco por cento) de frequência nos cursos e nas atividades presenciais. 

 

DO MODELO PADRÃO 

 

Art. 7º. Os Certificados emitidos pela FESF-SUS deverão seguir o padrão de layout 

disponibilizado pela ASCOM, e conter: 

I. Nome do Serviço e/ou Instituição parceiro(s) ao qual a iniciativa está vinculada, 

bem como suas respectivas marcas, quando houver; 

II. Tipo da iniciativa de formação/categoria; 

III. Título da iniciativa de formação; 

IV. Período e local de realização; 

V. Carga horária; 

VI. Modalidade: presencial, semipresencial, EAD; 

VII. Nome e assinatura do Diretor da FESF-SUS; 

VIII. Nome e assinatura do Gestor/Coordenador responsável pela formação; 

IX. Nome do trabalhador educando certificado; 

X. Em caso de cursos de aperfeiçoamento profissional e cursos livres de 

especialização, os certificados devem ser acompanhados do número do Ato de 

publicação (registro institucional), a área de conhecimento e local para a 

assinatura do trabalhador educando certificado; 

XI. Em caso de cursos livres de especialização, os certificados também devem ser 

acompanhados do elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o 

curso, com sua respectiva titulação. 

 

Salvador/BA, 01 de março de 2021. 
 

 

 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral da FESF/SUS 

 


