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1.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

1.1. Instituição de ensino proponente
Mantenedora:

Ministério da Educação

CNPJ:

00.394.445/0003-65
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Ed. Sede e

End.:

n.

Anexos

Bairro:

Cidade:

Brasília

Fone:

CEP:

70.047.903 UF

s/n
DF

Fax:

E-mail:

1.2. Mantida
1.2.1. Identificação
Mantida:

Universidade Federal do Oeste do Pará

End.:

Rua Vera Paz

Bairro:

Salé

Telefone:

(93) 2101-4911

E-mail:

gabineteufopa@hotmail.com

Site:

www.ufopa.edu.br

Cidade

n. s/n
Santarém

CEP

68135-110

UF Pará

Fax:

(93) 2101-4912

1.2.2. Atos legais da constituição
Dados de Credenciamento
Documento/Nº:

Lei 12.085, de 06 de novembro de 2009

Data Documento:

05 de novembro de 2009

Data de Publicação:

06 de novembro de 2009

1.2.3. Dirigente principal da mantida
Cargo

Reitora

Nome:

Raimunda Nonata Monteiro da Silva

CPF:

166.190.992-20

Telefone:

(93) 2101-6506

E-mail:

gabineteufopa@hotmail.com

Fax:

(93) 2101-6520
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1.2.4. Dirigentes da Universidade Federal do Oeste do Pará
Reitora: Raimunda Nonata Monteiro da Silva
Vice-Reitor: Anselmo Alencar Colares
Presidente do Conselho Superior: Raimunda Nonata Monteiro da Silva
Pró-Reitor de Ensino de Graduação: Maria Aldenira Reis Scalabrin
Pró-Reitor de Planejamento Institucional: Clodoaldo Alcino Andrade dos Santos
Pró-Reitor de Administração: Geany Cleide Carvalho Martins
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica: Sérgio de Melo
Pró-reitor de Comunidade, Cultura e Extensão: Thiago Almeida Vieira
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas: Milton Renato da Silva Melo
Pró-Reitor de Gestão Estudantil: Edna Marzzitelli Pereira
Coordenador da Especialização em Saúde da Família: Wilson Sabino

1.3. Título do projeto:
Curso de Especialização em Saúde da Família e Comunidade

1.4. Meta objeto do convênio
O Curso de Especialização em Saúde da Família e Comunidade com ênfase a
Populações do Campo, Florestas e das Águas (PCFA), proposto pelo Instituto de Saúde
Coletiva da Universidade Federal Oeste do Pará, visa através deste convênio contribuir
para a formação de 40 discentes, jovens e adultos das áreas do PCFA do estado do Pará.
Em consonância com os princípios teórico-metodológicos que norteiam os cursos
de Especialização, esta formação será pautada em diretrizes que possam contribuir para
a reflexão crítica acerca da situação de saúde das PCFA de modo que os possibilitem
analisar e refletir sobre os principais Determinantes Sociais de Saúde (DSS) que
impactam sobre estas populações como: o modelo ou desenvolvimento econômico
(grandes

empreendimentos

e

agricultura

familiar);

saneamento;

meio

ambiente

(agrotóxicos e desmatamento); as políticas públicas de saúde no Brasil, como as políticas
para a Saúde Integral das PCFA e da População Negra; e por fim, a assistência à saúde.
Associada a reflexão sobre os DSS dar-se a ênfase especial nos processos
constitutivos do desenvolvimento territorial rural, o curso busca construir no educando
uma reflexão crítica sobre o papel da educação como território simbólico (FERNANDES,
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2009), destacando a experiência brasileira de educação do campo como elemento de
intervenção na questão agrária.
Entende-se que a partir do domínio de conteúdos básicos que são objetos de
aprendizagem no campo da Saúde Coletiva, estes discentes serão gradativamente
capacitados na análise, compreensão e explicação das diferentes práticas e concepções
concernentes aos processos de saúde e doença, em especial das PCFA, habilitando-os à
realização de procedimentos de investigação que possibilite o aperfeiçoamento da prática
profissional em Saúde da Família e Comunidade, principalmente, no campo da gestão e
da organização de serviços de Atenção Primária à Saúde. Busca-se desta forma,
construir uma maior aproximação da organização sócio-espacial de sua vivência com os
problemas atuais do campo respeitando a pluralidade de processos, relações e
identidades que marcam a dinâmica agrária na Amazônia.
1.5. Entidades participantes:
a) Universidade Federal do Oeste do Pará – Instituto de Saúde Coletiva (ISCO).
Endereço: Av. Mendonça Furtado, nº 2946 – Bairro de Fátima, Santarém-Pa.

b) Superintendência Regional do INCRA (SR - 030)
Endereço: Av. Pres. Vargas – Caranazal, CEP: 68005-110. Santarém, Pará.

c) Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém (STTR/Stm).
Endereço: Av. Cuiabá, SN – Bairro da Matinha.

1.6. Local da realização do curso de especialização
Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) sediada no Município de
Santarém.

1.7. Atribuições e responsabilidades dos parceiros
1.7.1 Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)
a) Identificar, em conjunto com os demais parceiros, as áreas de PCFA e Reforma
Agrária que participarão do projeto;
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b) Quantificar e qualificar a demanda educacional nas áreas de PCFA e Reforma
Agrária;
c) Elaborar e executar os projetos educacionais com a participação dos parceiros;
d) Selecionar, capacitar e habilitar os (as) educadores (as) e coordenadores (as)
locais a utilizar metodologias pedagógicas adequadas às diretrizes do
Programa;
e) Selecionar os candidatos, utilizando os meios e instrumentos estabelecidos
pela instituição;
f)

Acompanhar o desempenho dos alunos mediante proposição de novas
estratégias quando necessárias;

g) Buscar, em conjunto com os demais parceiros, os governos estaduais e
municipais e o INCRA, a infraestrutura necessária ao funcionamento do
Programa nas áreas de Reforma Agrária.

1.7.2 Superintendência Regional do Incra (SR-030)
a) Divulgar, articular, implementar e acompanhar o Projeto no âmbito da
Superintendência;
b) Articular em conjunto com os demais parceiros a infraestrutura necessária ao
bom funcionamento das salas de aula;
c) Monitorar e avaliar a execução do projeto juntamente com os parceiros;
d) Acompanhar a aplicação dos recursos de acordo com o plano de trabalho e do
Projeto;
e) Emitir declaração que comprove que os candidatos ao curso são assentados
ou filhos de assentados de projetos de reforma agrária.

1.7.3 Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém (STTR/Stm)
a) Participar da elaboração do projeto educacional;
b) Mobilizar os interessados em participar do processo seletivo entre os
moradores das áreas de Reforma Agrária;
c) Articular em conjunto com os demais parceiros a infraestrutura necessária ao
bom funcionamento das salas de aula;
d) Acompanhar o trabalho dos educandos (as) bem como assegurá-los da
frequência nas atividades não presenciais do tempo-comunidade.
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2. JUSTIFICATIVA
2.1. Elementos motivadores da solicitação
Inicialmente a área de abrangência da UFOPA era composta por 19 (dezenove)
municípios (Lei Estadual nº 6.268/1999). Com a ascensão do Distrito de Mojuí dos
Campos à categoria de município, desmembrado do Município de Santarém, e com a
posse de seu primeiro Prefeito em 1º de janeiro de 2013, a área da UFOPA passou a ser
composta de 20 (vinte) municípios. A população total destes municípios é de 952.588
habitantes (IBGE, 2014) e corresponde a 12% da população do Estado do Pará. A área
ocupada é de 512.616 km² (IBGE, 2010), correspondendo a 41% da área total do Estado
(1.250.000 km²). A densidade demográfica média é de 1,78 habitantes/km², sendo o
Município de Santarém o de maior densidade demográfica com 12,87 habitantes/km².
Fazem parte dessa área de abrangência da UFOPA, os municípios da mesorregião
do Baixo Amazonas (representados por Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti,
Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa);
os municípios do território da BR-163 (Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso,
Rurópolis e Trairão); e o Município de Placas (pertencente a região da Transamazônica).
A região Oeste do Pará possui um IDH médio de 0,7 e nela encontram-se
aproximadamente 20 comunidades quilombolas e 32 terras indígenas, representando
cerca de 42% da população habitando na área rural.
A região Oeste do Pará é atualmente foco de muitos interesses e ações de diferentes
atores nas escalas local, regional, nacional e global. A região possui inúmeras
características que a diferencia das demais regiões do país, tanto no que diz respeito a
aspectos socioeconômicos e demográficos como ambientais e geográficos. Dentre essas
particularidades destacam-se a baixa densidade demográfica e distribuição desigual da
população e da renda, hábitos de consumo e cultura diversificados, tudo associado a uma
gigantesca biodiversidade (RODRIGUES et al., 2007).
Vários são os problemas relacionados à região e envolvem diferentes setores que vão
desde a dificuldade de circulação de pessoas e mercadorias devido as grandes distâncias
e uma rede de transporte deficiente até modificações ambientais que comprometem a
saúde e a qualidade de vida da população destes lócus.
No Primeiro Fórum de Determinantes Sociais em Saúde do Oeste do Pará promovido
pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
Agricultores e Agriculturas Familiares do município de Santarém, teve como produto final o
conteúdo que ficou conhecido como a Carta de Santarém (SANTARÉM, 2016). Nesta pode ser
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observado que a região passa por um avanço econômico que engloba grandes projetos
desenvolvimentistas como: a expansão da monocultura da soja; a construção de portos e
complexo hidrelétrico. Além desses há ainda questões que parecem insolúveis como:
saneamento; problemas sociais trazidos pela mineração; e conflito de variadas dimensões
motivado por disputa pela terra. Foram esses tópicos relatados pelos participantes deste
Fórum. Quanto a mineração na região e seus possíveis impactos sociais e na saúde da
população também foram observados em relatos dos participantes do encontro sobre
“Hidrelétrica e Mineração na Amazônia: Impactos sobre os Territórios Indígenas e
Quilombolas de Oriximiná (ORIMIIMINÁ, 2016). Não obstante a essa onda de crescimento
econômico, a população local, segundo participantes de ambos os eventos, continua “sem
vez e sem voz” e os planos de desenvolvimento não atendem os anseios locais e
comprometem questões cruciais de planejamento de políticas públicas, especialmente
aquelas voltadas aos interesses coletivos, como a área da saúde.
Segundo Rodrigues (2007), as dificuldades no acesso aos serviços de saúde na
região são dadas principalmente pela indisponibilidade local da oferta destes serviços e por
grandes distâncias geográficas até os mesmos, e acrescenta-se a isso, o fato da região ter
um baixo desenvolvimento socioeconômico onde a maior parte da população vive em
condições precárias de saneamento básico. Na carta de Santarém foi relatado e se
encontrado descrito:
“No caso específico da saúde pública, a realidade é de uma Atenção Básica
precarizada, com imensa dificuldade de acesso às ações e serviços de saúde,
sobretudo, para as populações que já são historicamente marginalizadas. Faltam
medicamentos, as condições de trabalho para as equipes e a estrutura para
atendimento são sucateadas. A rede de atenção da região tem em Santarém a
referência para a média e alta complexidade, porém o município não suporta o
número de pessoas atendidas, uma vez que o hospital regional, gerido por uma
Organização Social de Saúde, funciona à portas fechadas. Assim, o hospital
municipal fica com a demanda estrangulada e a população vem padecendo nas filas
e corredores. Há doenças que foram eliminadas em outras regiões, por exemplo, a
hanseníase, a doença de chagas, malária, mas que permanecem entre as
populações da região do Oeste do Pará” (SANTARÉM, 2016).

O perfil epidemiológico da região é marcado pela sobreposição de grupos de
causas de morbimortalidade com diferentes naturezas, tendo muito destas como causa
condicionantes as questões sociais. Prevalecem como causas de óbito doenças crônicas
não transmissíveis, a exemplo das cardiovasculares e neoplasias e agravos como causas
externas, sendo ambas as situações, características do processo de transição
epidemiológica e do processo de urbanização crescente (DATASUS; 2016). Persistem de
maneira expressiva, as enfermidades decorrentes de precárias condições de vida, do
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baixo acesso às medidas de prevenção e controle dos próprios serviços de saúde como
as doenças infecciosas e parasitárias, intoxicações por animais peçonhentos resultantes
da exposição humana em atividades de subsistência ou simplesmente pela proximidade e
contato direto com os elementos do meio natural (vegetação, solo, animais, água, etc.),
afecções originadas no período perinatal, além da precariedade dos recursos médicosassistenciais,.
A proporção de cobertura das Estratégias Saúde da Família (ESF) nos municípios
do Baixo Amazonas é de 55% (DATASUS, 2014), tendo implantadas 78 Equipes de
Saúde da Família. Dentre as unidades da zona rural inclui-se a Equipe de Saúde da
Família Fluvial – Abaré, implantada considerando as especificidades regionais, que levam
ao entendimento de que o acesso à saúde por parte de uma população depende de
aspectos como o deslocamento até uma unidade de saúde mais próxima, a
disponibilidade e o custo do transporte, além de fatores socioculturais. Considerando que
os rios são as verdadeiras estradas da região amazônica, o Sistema Municipal de Saúde
de Santarém buscou facilitar o acesso de sua população aos serviços de atenção básica
de saúde, utilizando o meio de transporte fluvial, característico da região, e deste surge a
Equipe de Saúde da Família Fluvial. No município de Santarém tem-se como embarcação
o “Abaré” que atende a área ribeirinha do rio Tapajós, e que a partir do ano 2017, esta
embarcação, antes de uma Organização não Governamental Holandesa, passa a ser de
propriedade da UFOPA.
Entretanto, apesar do fato de haver essa estrutura ora apresentada, a mesma não
vem significando impacto positivo na mudança do padrão de saúde da população como
apresentado. Em suma, há necessidade de intervenção mais qualificada principalmente
pautada nos DSS do Oeste do Pará e na implementação da Política Nacional de Saúde
Integral das Populações do e da Floresta (BRASIL, 2013). Para tanto faz-se necessário
qualificação de recursos humanos no âmbito da saúde como médicos, enfermeiros,
farmacêuticos, odontólogos, nutricionistas, entre outros profissionais da saúde que
poderão vir a integrar o Núcleo de Apoio a Estratégia Saúde da Família, e com isso,
auxiliar na prevenção e reabilitação. Salvo que essa qualificação seja alicerçada na
promoção da saúde das Populações do Campo, Floresta e das Águas (PCFA).
Dentre estas e outras razões existentes é que se propõe o curso de especialização
voltado a Estratégia Saúde da Família (ESF) com foco nas políticas de equidade em
saúde as PCFA. Diante das restrições orçamentárias na saúde e educação para os
próximos anos, há necessidade do aprimoramento dos profissionais desta área,
principalmente, em gestão e organização dos serviços com fundamental entendimento do
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processo de regionalização, de acordo com as necessidades locais. Para tal, se lançará
mão de estratégias que visem a intersetorialidade através de parcerias com as prefeituras
da região, com a finalidade de promover e potencializar ações e serviços de saúde mais
efetivos para as PCFA.
2.1.1 Necessidades do curso
A contemporaneidade apresenta como um de seus elementos estruturantes a
globalização econômica e seu substrato, o meio técnico-científico e informacional que
forjam as bases da expansão do capitalismo. Como ocorreu em boa parte dos países
ocidentais, e o Estado brasileiro não passou imune, a forte influência neoliberal,
desencadeou direcionamentos políticos nos países e no final da década de 80 e durante
todos os anos noventa, afetou diretamente a dimensão social principalmente no âmbito da
saúde como relatado no subcapitulo anterior.
Com a influência do pensamento neoliberal que trouxe em seu fundamento
filosófico a implementação do Estado mínimo pelas nações, este induziu mudanças no
Estado brasileiro e determinou o pensamento das Instituições de Ensino que passaram a
formar profissionais, não para o sistema que estava em conformação na década de 90,
mas sim, levando a formação destes para a uma lógica de mercado. Possivelmente, a
transição de modelo de atenção à saúde centrado na patologia ainda existente no início
dos anos 90, para um modelo tendo como base a atenção primaria à saúde, fez com que
o primeiro somado a lógica neoliberal vigente induzisse maior pressão sobre a formação
dos profissionais desta década.
Observa-se na constituição brasileira (1988), em seu artigo 200, que trata das
competências do Sistema Único de Saúde (SUS), que cabe ao mesmo à incumbência de
ordenar a formação de Recursos Humanos na área da saúde, fato este que não vinha
ocorrendo até meados da segunda metade da construção deste sistema. A formação do
profissional da saúde até certo ponto, não estava convergindo para os princípios e
diretrizes organizativos.
Entretanto, dentro das novas definições trazidas pela Norma Operacional de
Assistência à Saúde (NOAS) 2001 e 2002, e consequentemente, o pacto pela saúde em
2006, apontando os mesmos, para a necessidade da reestruturação do ensino do
profissional de saúde do país para atender os princípios e demandas do SUS e
principalmente, em condições de operacionalizar de acordo com as diretrizes
estabelecidas neste sistema já que, o modelo disciplinar que ainda impera em muitas
escolas de saúde é aquele centrado na racionalidade biomédica, o que remete alunos e
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professores, a uma redução drástica em direção do biologicismo. Para efetivação desta
mudança, há necessidade de qualificação condizente com os princípios e diretrizes deste
sistema de saúde.
Assim, com fundamento em pesquisadores e pensadores do ensino profissional de
saúde no Brasil como Rosangela Minardi Mitra Cotta; Ricardo Burg Ceccim; e Laura
Feuerwerkwer; que o Instituto de Saúde Coletiva (Isco) da UFOPA organiza este curso de
especialização em Estratégia Saúde da Família tendo como ênfase as Populações do
Campo, da Floresta e das Águas, trazendo como proposta a mudança de um modelo
centrado no biológico para um que valorize as questões regionais com ênfase na
Promoção da Saúde.
O curso tem como finalidade oferecer Especialização em Saúde da Família e
Comunidade, preferencialmente para os profissionais de nível superior, integrantes das
equipes de saúde da Família e dos núcleos de apoio a essa estratégia, e em um segundo
momento, a todos os profissionais relacionados ao campo da saúde.
Importante salientar que a proposta de um profissional qualificado para atender as
demandas e especificidades da PCFA vem de certa maneira sendo edificada desde a
criação do Isco com alguns eventos em que o mesmo coordenou ou foi parceiro como:
Fórum de Determinantes Sociais em Saúde; Seminário em defesa do saneamento como
política pública; Conferências de Saúde no município de Santarém, e por fim, a
participação do Isco como representante da UFOPA (2015-2017) no Conselho Municipal
de Saúde de Santarém.
2.2. Caracterização
2.2.1 Histórico da Ufopa
A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) foi criada pela Lei nº 12.085, de 5
de novembro de 2009, sancionada pelo Presidente da República em Exercício José
Gomes Alencar da Silva e publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 6 de novembro
de 2009. É uma instituição de natureza jurídica autárquica, vinculada ao Ministério da
Educação (MEC), com o objetivo de ministrar o ensino superior, desenvolver pesquisas
nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária. É a primeira
Instituição Federal de Ensino Superior com sede no interior da Amazônia brasileira, cuja
sede está localizada na cidade de Santarém-Pará que possui a terceira maior população
do Estado.
É uma universidade multicampi, já que além de Santarém, foi pactuado junto ao
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MEC a implantação de campus nos municípios de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre,
Óbidos e Oriximiná. Em Santarém, existe a Unidade Rondon, antigo campus da UFPA, a
Unidade Tapajós, antigo Núcleo Interinstitucional de Desenvolvimento Sustentável da
Amazônia (NDSA), onde funcionava a Unidade Descentralizada da Universidade Federal
Rural da Amazônia (UFRA-Tapajós) e a Unidade Amazônia, localizado em espaço
alugado.
A história da UFOPA inicia com o processo de interiorização dos cursos de
graduação da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Santarém, efetivamente em
1971, pelo Núcleo de Educação da Universidade Federal do Pará, criado em 14 de
outubro de 1970 (Resolução n° 39/1970 – CONSEP–UFPA). Inicialmente, foram ofertados
cursos de licenciaturas de curta duração, no período de 1971 a 1973, cujas atividades de
ensino foram desenvolvidas na Escola Estadual de Ensino Médio Álvaro Adolfo da
Silveira.
O Núcleo de Educação foi reativado em 1980, proporcionando que, no período de
1980 a 1983, fossem realizados novos cursos de licenciatura de curta duração e cursos
de complementação de estudos para os professores da rede básica de ensino que já
possuíssem a licenciatura de curta duração. Posteriormente, um convênio realizado entre
a UFPA e a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) – em 1983 –
possibilitou o início do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia. As atividades
referentes a este curso foram desenvolvidas na Escola Municipal Everaldo de Souza
Martins, cedida à UFPA pela Prefeitura Municipal de Santarém, onde hoje funciona a
Unidade Rondon da UFOPA.
Em janeiro de 1987 a UFPA começou o processo de interiorização por meio de 8
(oito) campus universitários em municípios considerados polos de desenvolvimento do
Pará: Abaetetuba, Altamira, Bragança, Cametá, Castanhal, Marabá, Santarém e Soure.
Em cada um deles foram implantados cinco cursos de Licenciatura Plena – Matemática,
Letras, Geografia, História e Pedagogia –, todos iniciados em janeiro de 1987.
Estabeleceu-se também que os campi teriam como abrangência os 143 (cento e quarenta
e três) municípios paraenses. Todos os campi da UFPA foram criados na expectativa de,
no futuro, serem transformados em Universidades. Além disso, os cursos lá disponíveis
inicialmente funcionavam no período intervalar, com os professores que eram deslocados
do campus de Belém.
Com a finalidade de dar um caráter permanente às ações da UFPA no município de
Santarém, no princípio da década de 90, deu-se início à implantação de cursos em
caráter permanente, com corpo docente próprio.
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Em 2000, foi elaborado um projeto de transformação do Campus Universitário da
UFPA em Santarém no Centro Universitário Federal do Tapajós, como estratégia para
criação da Universidade Federal do Tapajós.
No ano de 2003 começou o processo de interiorização da Universidade Federal
Rural da Amazônia (UFRA) com a criação da Unidade Descentraliza do Tapajós
(UFRA Tapajós). O Campus da UFRA Tapajós começou a funcionar nas instalações do
Centro de Tecnologia Madeireira (CTM) da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia (Sudam), o qual em 20/12/2005 passou a ser denominado de NDSA.
Em 2006, foi apresentado um Projeto Legislativo no Senado Federal, com o objetivo
de criar duas Universidades Federais nos Estado do Pará, sendo uma com sede em
Santarém e outra com sede em Marabá.
Em solenidade comemorativa aos 50 anos da Universidade Federal do Pará,
ocorrida no Teatro da Paz em Belém-Pará, em 2 de julho de 2007, o então Reitor Alex
Fiúza de Melo entregou ao Ministro da Educação Fernando Haddad o projeto de criação e
implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará. Posteriormente, os Ministros da
Educação Fernando Haddad e do Planejamento Paulo Bernardo da Silva encaminharam
a Exposição de Motivos Interministerial nº 332/2007/MP/MEC ao Exmo. Senhor
Presidente da República em 11 de dezembro de 2007. Isso possibilitou que, em fevereiro
de 2008, o Projeto de Lei - PL 2879/2008 propondo a Criação da UFOPA fosse enviado ao
Congresso Nacional.
A SESU/MEC instituiu a Comissão de Implantação da UFOPA pela Portaria nº 410,
de 3 de junho de 2008, com a finalidade de realizar estudos e atividades para o
planejamento institucional, a organização da estrutura acadêmica e curricular,
administração de pessoal, patrimônio, orçamento e finanças, visando atender os objetivos
previstos no Projeto de Lei n° 2879/2008. O Ministro da Educação instalou a comissão e
empossou o seu presidente, Prof. Dr. José Seixas Lourenço, no dia 4 de julho de 2008.
Nesta mesma data, foi instituído um Conselho Consultivo integrado pelo Governo do
Estado do Pará (Vice-Governador, SEDECT, FAPESPA, SEDUC, SEPAQ, SIDS E
IDEFLOR), Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, Banco da
Amazônia, UFPA, UFRA e Prefeitura Municipal de Santarém, que prestou primoroso apoio
à Comissão de Implantação.
Durante todo o processo de implantação da UFOPA, foi realizada uma ampla
discussão com a comunidade acadêmica local e regional, dentre as quais destacamos os
Seminários realizados em Santarém, nos dias 14 e 15 de agosto de 2008, denominados
“Pensando em uma Nova Universidade, modelos inovadores de formação de recursos
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humanos” e “Santarém: Polo de Conhecimento, catalisador do desenvolvimento regional”.
Participaram desse Seminário Reitores e Dirigentes das mais destacadas instituições de
ensino e pesquisa do país, dirigentes da Secretaria de Educação Superior do Ministério
da Educação (SESU/MEC), Coordenação de Aperfeiçoamento de Ensino Superior
(CAPES/MEC), Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), Academia Brasileira de Ciências (ABC), Governo do
Estado do Pará, Prefeitura Municipal de Santarém, docentes, técnicos administrativos e
discentes.
Os resultados dessas discussões foram sintetizados no Projeto de Implantação (1ª
Edição) da Universidade Federal da Integração Amazônica (UNIAM), entregue ao Ministro
da Educação Fernando Haddad, em dezembro de 2008, em Belém–Pará. Esse projeto,
além de propor a mudança de nome da Universidade, apresentou uma arquitetura
administrativa e acadêmica inovadora, flexível, interdisciplinar, empreendedora, eficiente,
integrando sociedade, natureza e desenvolvimento.
Em 5 de dezembro de 2009, sob a presidência do Reitor da Universidade Federal do
Pará, instituição tutora da UFOPA, foi instalado o Conselho Consultivo da UFOPA com
finalidade de manter um canal de comunicação com a sociedade.

2.2.1.1 O Instituto de Saúde Coletiva - Isco
O Isco foi criado através da Resolução nº 46 de 20 de novembro de 2013,
entretanto, a nomeação do primeiro diretor, que assumiria um mandato pró-tempore se
deu em 20 de agosto de 2014.
Juntamente com a criação do Isco foi instituído a criação do Curso de Bacharelado
Interdisciplinar em Saúde. Neste mesmo momento, ocorreu a migração do Curso de
Farmácia já ofertado, até então, pelo Instituto de Biodiversidade e Florestas (IBEF) para
esse novo instituto. Embora o Isco tenha sido criado no ano de 2013, os trabalhos nesta
Unidade somente foram iniciados a partir da nomeação do seu diretor, segundo semestre
de 2014, de forma que o Curso de Farmácia permaneceu sob a gerência do IBEF até
aquela data.
No período compreendido entre a nomeação da direção pró-tempore até o final do
mês de novembro de 2014, ainda sem espaço físico e recursos humanos, os esforços se
concentraram em viabilizar junto à administração superior da UFOPA, a estrutura física
adequada para os setores administrativos, técnicos e para as atividades docentes;
captação de recursos para projetos institucionais relacionados ao ISCO; além do
planejamento e concretização do primeiro processo eleitoral democrático para a escolha
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da direção do Instituto. Este processo ocorreu em 28 de novembro de 2014, com chapa
única denominada “Saúde no Oeste do Pará”, sendo essa eleita com 90 % (noventa por
cento) dos votos. Atualmente o ISCO tem sua sede localizada no Campus Amazônia da
Universidade Federal do Oeste do Pará, Bairro de Fátima.
Esse Instituto vem sendo alicerçado para atender as necessidades de saúde da
região Oeste do Pará. O mesmo se encontra permeado por marco conceitual dentro do
campo da Saúde Coletiva, como o cruzamento entre os diferentes saberes e práticas da
população; a ênfase na integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde (SUS); a
superação do biologicismo e do modelo clínico hegemônico; assim como, a valorização
social; a convivência e a formação de laços entre a população e os profissionais da saúde;
e o estabelecimento de uma atenção básica voltada para a lógica dos determinantes sócias
e da promoção da saúde.
Dentro dessa perspectiva, esse Instituto foi criado com o objetivo de promover uma
formação de recursos humanos qualificados para a área da saúde no interior da Amazônia
mais precisamente no Oeste do Pará e contribuir para a melhoria da qualidade de vida
local e regional.
2.2.2. Realidade educacional de áreas rurais na Região Oeste do Pará
Projeto de Assentamento Agro-Extrativista (PAE) é uma modalidade de
assentamento destinado à populações tradicionais, para exploração de riquezas
extrativas,

por

meio

de

atividades

economicamente

viáveis

e

ecologicamente

sustentáveis, introduzindo a dimensão ambiental às atividades agroextrativistas (BRASIL,
1996), podendo esses serem encontrados em quase todo o território no Oeste do Pará
(Figura 1).

Figura 1: Municípios próximo de Santarém com presença de Projeto de Assentamento AgroExtrativista

Tais áreas, de domínio público, são administradas pelas populações assentadas
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através de sua forma organizativa, e que recebem a concessão de direito real de uso da
terra. Em Cartilha do INCRA (BRASIL, 1996) que trata destes projetos encontra-se o
Plano de Desenvolvimento (PD) para esses territórios, em que é observado nesse, a
necessidade de equacionamento das questões sociais como saúde, educação, lazer.
Neste também pontua-se a necessidade de infra-estrutura como estrada para
escoamento e armazenamento de mercadoria, agroindústrias (mini usinas, indústria
caseira) entre outros, tendo como referência para ambas as situações o levantamento
socioeconômico. Além destas categorias presentes na Cartilha, o PD para educação diz
que deve ser sugerido às instituições públicas responsáveis, uma metodologia adequada
à cultura extrativista, não coincidindo o calendário escolar com o período de produção. A
capacitação deverá ser o instrumento base para proporcionar aos assentados as
ferramentas teóricas e práticas, que possibilitem organizar de forma planejada as
atividades produtivas e gerenciais dos PAE's. Esta deve ser direcionada para as
necessidades maiores da comunidade como: organização social, planejamento,
gerenciamento e desenvolvimento de tecnologias que atinjam a melhoria da produção.
Entretanto, o diagnóstico deve eleger os temas principais para a capacitação, tendo
sempre em consideração o papel importante da educação na: alfabetização de adultos,
jovens, treinamento de professores, formação de agentes de saúde, parteiras, nutrição,
medicina alternativa, plantas medicinais. Esta educação deve estabelecer uma concepção
pedagógica de capacitação, a partir do nível de conhecimento da comunidade até
alcançar estágios mais avançados do saber.
Em 2010 ao comparar a escolaridade entre a faixa etária de 18 a 24 anos (Tabela
1) da população urbana (61,4%) e rural (38,6%) no Oeste do Pará (DATASUS, 2017),
pode se observar que apesar desta última ser proporcionalmente menor, nesta se
concentra o maior percentual de jovens com o segundo ciclo fundamental completo ou
mais (72,9%).
TABELA 1: Escolaridade da População residente da Região Oeste do Para (18 à 24 anos) -2010
População Geral
População Urbana
População Rural
Escolaridade
Números
Números
Números
(%)
(%)
(%)
Absolutos
Absolutos
Absolutos
Sem instrução/1º
ciclo fundamental
14906
12,4
15821
21,4
3127
6,7
incompleto
1º
ciclo
fundamental
18705
15,5
15428
20,8
5663
12,2
completo/2º ciclo
incompleto
2º
ciclo
fundamental
74459
61,7
32568
44,0
33918
72,9
completo ou mais
12530
10,4
10251
13,8
3830
8,2

18
Não determinada

Total

120601

100

74068

100

46533

100

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo Demográfico 2010.

Já no município de Santarém, ao observar as pirâmides etárias nos anos 2000 e
2010 (FIGURA 2), a primeira sugere uma possível migração destes jovens, possivelmente
após a conclusão de ciclos posteriores ao ensino fundamental e médio, para outras
regiões em busca não somente de qualificação, mas também de trabalho. Entretanto a
segunda pirâmide (2010), já revela uma possível fixação destes jovens na região. Estes
últimos dados possivelmente podem estar relacionados com a criação da Ufopa que,
consequentemente, vem possibilitando a permanência desta população no município.
Figura 2: Pirâmide etária de Santarém do município de Santarém em 2000 e 2010.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

A situação educacional experimentada na região Oeste do Pará, ainda sugere um
possível déficit educacional principalmente na formação de nível superior, e também, nas
especializações voltadas ao campo da Saúde Coletiva que qualifiquem os trabalhadores
já existentes da assistência à saúde desta região.
2.2.3 Abrangência do projeto em termos de melhoria da qualidade profissional1
No Brasil, o Programa Saúde da Família (PSF) iniciou em 1994, propondo-se a
desenvolver ações de promoção e proteção do indivíduo, da família e da comunidade, na
unidade de saúde, ao nível da atenção primária à saúde (APS) 2 . O curso proposto
possibilita que os profissionais ressignifiquem suas práticas e problematizem o cotidiano
do seu trabalho tendo como referência tais conceitos a seguir: cuidado, acolhimento,
humanização, vigilância em saúde, efetividade e segurança. O "empoderamento" da

1

Subcapitulo tendo como referência o Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Saúde da Família da Universidade

federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA em parceria com a Universidade Aberta do Sus. Adaptado a realidade do
Oeste do Pará.
2

BRASIL.Ministério da Saúde. Programa Saúde da Família – Saúde dentro de casa. 1994. Brasília, Ministério da Saúde.
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comunidade, afirmando que ela seja protagonista de sua própria história, tem sido um
termo que entrou para o jargão das políticas públicas e dos analistas, neste novo milênio.
Uma importante contraposição ao processo de especialização em massa para a
saúde da família diz respeito à discussão sobre a terminalidade do curso médico de
enfermagem e odontologia. Alguns segmentos apontam que a própria graduação para
estas categorias seria o suficiente para garantir competências, habilidades e atitudes
adequadas à APS, embora a grande maioria da literatura (SILVA, 2000; COSTA, 2008;
MACEDO, 2014; LIMA 2015;) apresente argumentos que descrevem a necessidade de
realizar cursos de especialização para os profissionais que atuam na APS.
Nesse sentido, este curso aborda conteúdos relevantes para a educação
continuada do médico, do enfermeiro e do odontólogo, mas não somente estes, como já
citado anteriormente por meio de processos de ensino-aprendizagem e cenários de
práticas que objetivam uma formação voltada para a APS, e no caso deste curso,
utilizando-se da Pedagogia da Alternância como metodologia.
Além disso, nessa Era de globalização, onde o conhecimento a todo instante se
refaz, a educação permanente é praticamente indispensável à boa prática profissional.
A APS propõe-se a ter um alto grau de resolutividade das situações prevalentes
locais e engloba o conjunto de ações e serviços que deve estar próximo à moradia das
pessoas e inserida na comunidade. Esse nível de atenção procura facilitar o acesso,
proporcionando atendimento continuado, e busca responder às necessidades de saúde
daquela coletividade. É crescente o número de evidências (STARFIELD, 2002) de que
sistemas de saúde com forte orientação para a APS garantem melhores níveis de saúde
para a população com menores custos (GIL, 2006).
Diante destas evidências, o curso de especialização proposto é uma estratégia
para o fortalecimento da APS na região Oeste do Pará, abordando temas relevantes para
os profissionais que atuam ou possam atuar na Estratégia Saúde da Família (ESF), pois o
foco principal da educação permanente é estimular os profissionais da APS a prestar
atendimento de maior qualidade. Para isso, é necessário estabelecer vínculo com os
usuários e corresponsabilizar-se pelas pessoas e seus problemas de saúde, podendo
alcançar um nível de mais de 80% de resolução. Dentre os enfoques que esse curso se
propõe a desenvolver enfatizamos: a política nacional de saúde das populações do
campo, da floresta e das águas; o conhecimento e compreensão dos determinantes
sócias em saúde que determinam o processo saúde-doença; a ênfase na promoção de
saúde no nível coletivo das PCFA; a identificação precoce das doenças; o estímulo à
educação para a saúde; a prática de saúde baseada em evidências; e avaliação
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permanente das ações em saúde. A formação de graduação da maioria dos profissionais
que atuam na ESF, como já descrito, ainda é baseada, prioritariamente, em
procedimentos e práticas hospitalares, nas tecnologias com elevado valor econômicas
agregadas e no viés biologicista.
Assim constata-se ser fundamental a estruturação de alternativas para qualificação
dos profissionais que principalmente, já estão no serviço. Neste sentido, a pós-graduação
lato sensu, na modalidade especialização em Saúde da Família com ênfase as
Populações do Campo, da Floresta e das Águas, constituem uma importante forma de se
atingir esta formação, justificando a necessidade e importância desse curso.
2.2.4. Identificação dos municípios, regiões e áreas a serem atendidas (abrangência do
projeto)
Os municípios a serem atendidas terão uma convergência entre áreas de
assentamento do Oeste do Para (Figura 1) e os campus da UFOPA: Santarém, Juruti,
Oriximiná, Itaituba, Monte Alegre, Óbidos e Alenquer.
A cidade de Santarém é ponto estratégico na região Norte apresentando 294.580
habitantes (IBGE, 2010), sendo a terceira maior do estado do Pará, e localizada
geograficamente entre as duas maiores da região (Manaus e Belém). Em 2000, a renda
per capita média do Brasil era de R$ 585,94 e a do estado do Pará R$ 331,96. No ano
2010, a renda brasileira aumentou para R$ 767,02 e a estadual para R$ 429,02 (IBGE,
2010).
3. OBJETIVOS DO CURSO
3.1. Objetivo geral
Oportunizar a especialização a profissionais da Saúde preferencialmente
vinculados à estratégia de saúde da família promovendo a capacidade de gestão e de
organização de serviços de Atenção Primária à Saúde e Saúde da Família voltada as
populações do Campo, da Floresta e das Águas, visando à melhoria da saúde das
pessoas, suas famílias e comunidade.
3.2. Objetivos específicos
1. Oferecer aos profissionais da área de saúde, uma atualização sobre tendências e
processos qualificados na Atenção Primária a Saúde, a partir do aprofundamento
crítico e reflexivo sobre as políticas públicas voltadas à esta estratégia.
2. Qualificar o desenvolvimento de competências e habilidades de profissionais da
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área de saúde para atuação em Unidades Básicas, na Estratégia de Saúde da
Família.
3. Analisar o papel do profissional da saúde em Unidades Básicas e as estratégias
utilizadas na APS, buscando a qualificação do modelo assistencial proposto nos
princípios do SUS.
4. Oportunizar o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias aos
profissionais da saúde para a atuação em equipes interdisciplinares de abordagem
integral na assistência à saúde;
5. Qualificar os profissionais da saúde para a ação diagnóstica de doenças e a
tomada de decisões em relação a problemas detectados em Unidades Básicas, na
Estratégia de Saúde da Família.
6. Promover a qualificação da prática clínica, planejamento de cuidado integral às
comunidades, a institucionalização da avaliação e monitoramento em saúde, o
exercício da cidadania e a participação social.
7. Formar profissionais de saúde para exercerem atividades de atenção à saúde e
preceptoria, produção de conhecimento e gestão em Saúde da Família.
8. Conhecer a rede de serviços de saúde e de suporte social, com vistas ao exercício
de ações intersetoriais.
3.3 . Metas
3.3.1. Metas por etapa
O curso compõe-se de dois eixos temáticos, sendo: I Campo da Saúde Coletiva; II
Núcleo Comum Profissional. O primeiro eixo é composto por três unidades e o segundo
apresenta unidade única voltada a qualificação da prática clínica. O projeto estrutura-se a
partir de três metas básicas:
a) A seleção de candidato (a)s através de processo de seleção especial;
b) O desenvolvimento do curso em dois eixos, as quais concomitantemente serão
realizadas 02 reuniões de planejamento pedagógico e avaliação; elaboração ou
sistematização de material didático-pedagógico; reuniões de acompanhamento políticopedagógico nos pólos do curso, acompanhamento dos discentes através de visitas
periódicas de monitores e docentes; viagens para eventos com vistas ao intercâmbio e a
troca de experiências com outros projetos de especialização em Saúde da Família e
Comunidade que tenha um viés para áreas de Reforma Agrária.
c) A formação dos discentes matriculados no curso (40 discentes) habilitando-os
para Pós Graduação Lato Sensu em Saúde da Família e Comunidade.

22

Desta forma, no Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Saúde da Família e
Comunidade com ênfase as Populações do Campo da Floresta e das Águas, teremos as
seguintes metas e as respectivas atividades.

META 1: Realização de processo seletivo especial para seleção dos estudantes
das áreas de reforma agrária, e ou, Campo Floresta e Águas indicados pelo
movimento social.
META 2: Planejamento pedagógico que consistirão em reuniões da coordenação
pedagógica do curso e professores para planejar a operacionalização das etapas
do projeto e/ou do curso com vistas à viabilização do bom andamento do curso e
sua avaliação constante.
META 3: Elaboração de material didático-pedagógico que consistirá na produção
de cadernos de textos das disciplinas adequados às temáticas a serem
abordadas e a aplicabilidade definida na reunião pedagógica.
META 4: Acompanhamento didático-pedagógico que se efetivará em visitas de
avaliação e acompanhamento dos alunos nas suas comunidades pela
coordenação político pedagógica, coordenação técnico-pedagógica, bolsistas e
docentes.
META 5: Realização de evento acadêmico que consiste na promoção de
seminários e similares que propiciem a qualificação teórico-prática dos estudantes
em âmbito extra-classe.
META 6: Seminários de avaliação com objetivo de desenvolver atividades que
garantam o envolvimento de todos os parceiros em todas as etapas do processo
de construção do curso.
META 7: Formar 40 estudantes que se materializa na certificação de 40 pós
graduados para atuarem no campo da saúde junto as populações do Campo, das
Florestas e das Águas.
META FINAL: Formar até 40 profissionais especialistas em Saúde da Família e
Comunidade, com ênfase nas populações do Campo, das Florestas e das Águas.

4. PROPOSTA PEDAGÓGICA
4.1. Concepção do curso3
3

Subcapitulo tendo como fundamento o Projeto Político Pedagógico do Mestrado Profissional em Saúde da Família da Fundação

Oswaldo Cruz.
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A concepção pedagógica desta especialização busca atender aos anseios de
aprimoramento da atenção primária à saúde e do estabelecimento de novos parâmetros
para a formação dos profissionais, procura presentificar conhecimentos que não são
novos, mas que, no entanto, não são atuados na realidade. Em 1984, a Association of
American Medical Colleges já afirmava que a ênfase na abordagem de informação
intensiva na educação médica deveria ser deslocada para acomodar a aquisição e o
desenvolvimento de habilidades, valores e atitudes através da integração de temas que
harmonizassem ciências biomédicas, psicossociais e clínicas (TOSTESON et al,1994)
Esta recomendação se relaciona ao conhecimento de que a memorização de
fatos científicos descontextualizados, possíveis de serem relatados em um exame, não
significa aprendizagem, não significa construção de uma competência capaz de ser
mobilizada em situações reais (TOSTESON et al, 1994; PERRENOUD, 1999). Não há
construção de conhecimento descolado da prática, a leitura de livros ou audição de
palestras não substitui a prática, estas atividades podem servir para, mediadas pela
reflexão, sistematizar o que foi vivenciado.
Além disso, com o vertiginoso avanço do conhecimento, seria impossível absorver
durante um curso de qualquer nível, graduação, mestrado ou doutorado, todo o
conhecimento existente em determinada área e muito menos todo conhecimento
necessário ao exercício profissional ao longo da vida, pois novos conhecimentos são
continuamente gerados (TOSTESON, 1994).
Assim, conclui-se que é fundamental o desenvolvimento da habilidade e do
compromisso de aprender continuamente, ao longo de toda vida, tudo que for necessário
para o bom exercício profissional (TOSTESON, 1994). O compromisso fundamental em
educação, conforme os quatro pilares para educação ao longo da vida sistematizados no
relatório Delors, UNESCO, 1996, é o desenvolvimento da competência para aprender a
aprender fundamentada no aprender a ser e aprender a conviver para aprender a fazer
(UNESCO, 1996).
Cada vez há melhor compreensão do processo de aprendizagem, do aprender a
aprender. Howard Gardner apresenta pesquisas que demonstram que mesmo estudantes
que foram bem treinados e que exibem todos os sinais de sucesso – frequência contínua
em boas escolas, notas altas e altos resultados em testes – tipicamente não apresentam
um entendimento adequado dos materiais e conceitos que estudaram, muitas vezes
mostrando-se incapazes de resolver problemas reais que se apresentam em forma
ligeiramente diferente daquela em que lhes foram apresentadas academicamente, ou seja,
não demonstram a competência que seria esperada para o seu desenvolvimento
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acadêmico (GARDNER, 1991). Isto ocorre porque, diante da situação real, o indivíduo
mobiliza naturalmente aprendizagens construídas por vivência em detrimento dos
conhecimentos acadêmicos.
A aprendizagem é fenômeno biológico, é constante na existência de todos os seres
vivos, pois é essencial a vida. Ela é fortemente ancorada na memória, pois aprendemos
pela comparação de situações novas com outras já vividas anteriormente (MATURANA,
1984,1980). A memória é extremamente maleável, enfatiza alguns aspectos e apaga
outros para aproximar à vivência anterior da nova de modo a permitir a comparação. Se a
nossa memória fosse fotográfica, nós não aprenderíamos, cada situação seria única.
Ambas as vivências que estão sendo comparadas, em nível inconsciente e de forma
extremamente rápida, precisam envolver o sujeito como um todo, precisam ser prenhes
de significado (IZQUIERDO, 1989-2016). Situações absorvidas da literatura, do cinema,
podem trazer aprendizagem bastante significativa, embora não sejam suficientes para
construir competência. Um livro texto só traz aprendizagem quando, através da reflexão, o
sujeito consegue “colar” o que leu à uma situação vivida e o livro texto é justamente a
consolidação do conhecimento sistematizado pelo autor a partir das situações vividas por
ele.
Perrenoud define competência como a “capacidade de ação eficaz em um
determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”
(PERRENOUD,1999p.4).
Esta capacidade de ação eficaz precisa da memória vivencial, flexível, que permite
mobilizar recursos variados, é resultado de uma colagem da memória, muitas vezes de
pequenos detalhes, de inúmeras situações vivenciadas mobilizadas de forma inconsciente.
Perrenoud exemplifica com a competência do profissional médico e conclui dizendo:
“Nos casos em que a situação sair da rotina, o médico é exigido a fazer
relacionamentos, interpretações, interpolações, inferências, invenções, em
suma, complexas operações mentais cuja orquestração só pode construirse ao vivo, em função tanto de seu saber e de sua perícia quanto de sua
visão da situação” (PERRENOUD,1999p.5).

O conjunto de processos mentais e atitudes postos em ação na situação são
componentes de esquemas de funcionamento. Seria muito desgastante se tivéssemos
que “reinventar a roda” a cada vez que fosse necessária, por isso os seres vivos,
conforme vão se desenvolvendo, vão estruturando esquemas de funcionamento,
constituídos por hábitos e correspondentes sinapses neurais, adequados para as diversas
situações comuns da vida. Quanto mais rica a vida, quanto maior o número de situações
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semelhantes vividas, maior o número de esquemas disponíveis para aqueles tipos de
situação e mais flexíveis, de modo a serem facilmente intercambiáveis (PIAGET).
Este é o raciocínio clínico, impossível de ser completamente expresso em palavras,
que envolve muita intuição (a qual depois é explicada/ratificada pelo conhecimento
sistematizado), que depende do estabelecimento da relação médico paciente, e que é
aprendido inicialmente por imitação.
Justamente porque a aprendizagem inicial ocorre por imitação, é extremamente
importante que o profissional que o estudante encontra em sua prática, que encontra no
serviço, possa ser seu preceptor; isto quer dizer: seja modelo de boa prática, tanto em
relação ao raciocínio clínico, como no que se refere à relação estabelecida com o usuário,
considerando-o como sujeito ativo, responsável pelas escolhas referentes à sua condição
de saúde, pois o aprendiz inevitavelmente absorverá, além de conhecimentos e
habilidades, valores e atitudes. A melhoria da atenção e da gestão do serviço pelo
conhecimento e atitudes dos preceptores são exemplos de boas práticas fundamentais
para a educação.
4.2. Articulação entre os campos do saber
Na prática pedagógica atual, onde a lógica disciplinar ainda é constante, surge a
necessidade da articulação entre os vários campos de saber para a melhor compreensão
de uma problemática, nesse contexto, a interdisciplinaridade busca respostas aos limites
do conhecimento simplificador, dicotômico e disciplinar, passando a ser um modo
inovador na produção de conhecimento (PHILIPPI JR. e NETO, 2011) e uma exigência
dos currículos contemporâneos em todos os níveis, etapas e modalidades educacionais.
Atualmente há a necessidade que os alunos se ajustem às novas demandas de
aprendizagem que a sociedade do conhecimento impõe, como lidar com a complexidade,
por exemplo. É saber lidar constantemente com a dúvida e estar em permanente
reconstrução. Pode-se dizer que o mundo atravessa por um momento de mudanças e
apela por novos paradigmas, novas formas de pensar, de fazer pesquisa, mas sobretudo,
por novas formas de ensino (PHILIPPI JR.e NETO, 2011).
Para uma educação interdisciplinar é importante que sejam resgatados os diversos
conteúdos educativos esquecidos ao longo dos tempos pelos currículos, os diferentes
métodos e contextos culturais, as redes de comunicação e a distribuição dos espaços e
tempos educativos, assim como, o planejamento pedagógico e didático. É importante uma
educação que construa uma metodologia ativa e considere o conhecimento como uma
ação incorporada (MATURANA, 1997) e não como um simples armazenamento de ideias.
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Acima de tudo, uma educação que ensine a pensar, e a pensar sobre o já pensado,
aprendendo a aprender e forme não somente profissionais, mas cidadãos que estejam
abertos às diferenças, ao diálogo e ao desconhecido (PHILIPPI JR. e NETO, 2011).
4.2.1 Pedagogia da autonomia: Paulo Freire*
A Pedagogia da Autonomia resulta da convergência de distintas fontes teóricas, a
partir de concepções do processo pedagógico como prática ativa de ensino-aprendizagem,
oriundas principalmente da escola filosófica do pragmatismo. Em sua versão
politicamente mais articulada, formulada na segunda metade do Século XX por Paulo
Freire, já sob forte influência da fenomenologia, essa abordagem compreende uma
perspectiva contextual aplicada à alfabetização e níveis fundamentais de educação.
O pensamento de Paulo Freire (1967;1970) 4 parte do princípio de que, nas
sociedades modernas, a educação assume duas funções sociais antagônicas e
contraditórias: educação para a libertação ou para a domesticação. Esse entendimento
resulta de outros dualismos que fundamentam a perspectiva “freireana” da educação
popular, como sabedoria popular versus conhecimento científico ou estado versus
sociedade civil. Distanciando-se da filosofia pragmatista, Freire valoriza o conceito e a
prática do diálogo e reflexão como mediação para atenuar esse dualismo, em direção a
uma reconciliação ou síntese.
A partir da década de 1980, a ênfase do pensamento freireano transfere-se para as
pedagogias participativas ou ativas como metodologia dialética de ação e reflexão – em
outras palavras, uma práxis visando à transformação do sujeito humano. Trata-se de uma
reflexão crítica sobre a relação entre educadores e educandos como sujeitos autônomos
e corresponsáveis. Freire enfatiza práticas pedagógicas orientadas por uma postura
política de humanismo crítico e de ética universalista, com o objetivo de desenvolver
autonomia, competência e capacidade crítica num contexto de valorização da cultura
(FREIRE, 1996).
Nesse foco, educação não significa mero conjunto de atos de transmissão de
conhecimentos, mas sim criação de oportunidades para a construção coletiva de saberes.
Ensinar-aprender conforma um processo socialmente construído de práticas de formação,
nas quais o educando se torna sujeito de seu conhecimento e, em ações mediadas pelo
* Este subcapítulo, que trata da Pedagogia da autonomia de Paulo Freire, tem como referência o Plano Orientador da
Universidade Federal do Sul da Bahia. O mesmo conta com a devida autorização de seu Reitor Prof. Dr. Naomar
Monteiro de Almeida Filho e da Prof. Dra. Denise Coutinho.
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educador, ambas as partes aprendem. Mas a autonomia plena não faz do espaço
pedagógico um lugar de permissividade; pelo contrário, no registro da autonomia o
professor orienta e coordena atividades, criando condições para a prática educativa se
efetivar, estimulando em seus estudantes responsabilidade e consciência crítica.
Não obstante o potencial do seu vigoroso pensamento político, pouco se pode
encontrar na literatura especializada em relação à aplicabilidade da criativa metodologia
pedagógica de Freire à Educação Superior. Apesar disso, a proposição de educação para
adultos de Paulo Freire traz uma contribuição implícita de grande potencial. Neste caso,
deve-se observar, nos modelos pedagógicos propostos e desenvolvidos, uma
preocupação

radical com

a

autonomia

dos sujeitos num

processo

educativo

contextualizado.

4.3. Pressupostos Teórico-Metodológicos
4.3.1. Raízes filosóficas
Dentre o arcabouço produzido pela educação popular, destacamos três
elementos: a) os pressupostos antropológicos; b) os pressupostos gnosiológicos e; c) a
visão de mundo defendida pela educação popular freireana.
a) Pressupostos antropológicos da educação popular e sua relação com a educação do
campo.
A definição dos pressupostos antropológicos da educação popular parte da
constatação de que o ser humano é um ser histórico, inconcluso e consciente de sua
inconclusão. Como ser histórico, é no desenvolvimento do seu percurso que o ser
humano se realiza como tal, não podendo ser entendido sequer distante do processo que
o formou. Em Freire (2003b, p.79), esta afirmação está presente quando afirma que
“ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos, na prática social de que tomamos
parte”.
Freire (1996) relaciona os seus pressupostos antropológicos à estruturação social
que o condiciona como ser social já que como pressupostos realizando-se no tempo e no
espaço, não estão livres dos condicionamentos que estruturam a sociedade. Por este
motivo, a educação libertadora admite que, mesmo como sujeitos da história, os seres
humanos, mulheres e homens, não constroem a história da mesma forma. Ambos estão
presos a condicionamentos de classes, de gênero, de raça, de tempo, de espaço,
culturais, políticos e outros, que relacionados atribuem uma condição diferenciada de
fazer-se na história, sem, no entanto, tirar-lhe a sua dimensão de sujeito criador da
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história.
Outro ponto importante levantado pela educação libertadora em sua visão de ser
humano é que, como decorrência de ser histórico, o ser humano é necessariamente
inconcluso, consciente de sua inconclusão e que exatamente por isso, busca a todo o
momento ser mais. Assim, homens e mulheres como seres inacabados, mas conscientes
de seu inacabamento, como seres históricos, culturais, sociais, que é aprendente, pode
ensinar, ama, busca, constata, avalia, valora, fala do que vê como também fala do que
sonha, do que sente, assumindo o processo educativo como desafio, como criação.
Considera Freire (2005, p. 49) que: “a opressão só existe quando constitui um ato
proibitivo do ser mais dos homens”. Então, a relação social que se estabelece e que
coloca a possibilidade desumana de uns oprimirem, põe à grande maioria apenas a
possibilidade de sofrerem os males da opressão, que se constitui em uma profunda
violência a ontologia humana.
No que tange à educação do campo, a assunção deste pressuposto como
elemento estruturador da sua prática educativa possibilita o entendimento de que o ser
está no mundo e com o mundo. Por isso ele é banhado de uma história e constrói uma
temporalidade e uma espacialidade.
A educação do campo admitindo este pressuposto afirma que o ser humano só se
encontra com a sua verdadeira vocação ontológica quando se encontra na luta para
restaurar a sua condição de ser mais. O processo de luta pelo reconhecimento do direito
do povo do campo em viver em seu espaço com a garantia de todos os seus direitos só
pode ser entendido nesta dimensão, de reencontro do ser humano com a sua
humanidade roubada.
É neste sentido que Caldart, analisando a relação entre educação do campo e o
processo de formação do sujeito, afirma que:
Sem movimento não há ambiente educativo; sem movimento não há escola
do campo em movimento. Por isso não se trata de construir modelos de
escola ou de pedagogia, mas sim de desencadear processos movidos por
valores e princípios, estes sim referências duradouras para o próprio
movimento. (2004a, p. 126)

Nesta perspectiva, o processo de formação do sujeito do campo insere-se em um
ambiente educativo que tem a luta política pela sua afirmação como elemento
fundamental da busca de sua humanidade. É um processo que leva em consideração os
elementos necessários a formação teórica aliados a prática que lhe serve de base na
tentativa de construção de uma sociedade que respeite as características dos sujeitos do
campo em suas especificidades territoriais, sociais, temporais e culturais.
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b) Pressupostos Gnosiológicos da Educação Popular e a sua relação com a Educação
do Campo.
A visão gnosiológica definida projeto soma-se à visão antropológica e a visão de
mundo freireana, que é fortemente assumida pela educação do campo. Não há uma
quebra entre estas três dimensões. Muito pelo contrário. Há uma complementaridade.
É por conta do ser humano ser inconcluso e consciente de sua inconclusão que
podemos falar em educação. Educação que para realizar-se exige que os sujeitos do
conhecimento encontrem-se em uma postura humilde, curiosa, amorosa, dialógica e
praxiológica em um movimento de encontro, re-encontro, leitura, re-leitura e interpretação
e re-interpretação do mundo.
Assim, a visão gnosiológica assumida por Freire admite que:
toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que,
ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí o seu cunho
gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e
aprendidos; envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais; implica,
em função do seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais (1996,
p.70).

Deste modo, o processo educativo é o encontro entre sujeitos cognoscentes
mediatizados pelo mundo. Ensinar, portanto, não é adestrar, treinar ou alienar,
constituindo-se em um processo criador. Por isso,
a compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação
pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se
alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da
palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da
continuidade da leitura daquele (FREIRE, 2006a, p.11).

Na tentativa de afirmar a relação dialética que existe entre a objetividade, que é
externa ao ser, e a subjetividade, que é interna ao ser, que Freire se situa. Neste sentido,
todo o conhecimento só é possível na medida em que a realidade seja algo exterior ao
ser, que se passa fora dele. O conhecimento é o entendimento por meio das faculdades
mentais da característica do movimento que o objeto realiza. Esta realização é dinâmica e
histórica e deve ser entendida dentro do conjunto de relações que o constitui.
O caminho epistemológico proposto pela educação libertadora é que, partindo da
curiosidade, como fonte do conhecimento, ela vá ganhando em criticidade e rigorosidade
no sentido de tornar-se “curiosidade epistemológica”.
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É neste sentido que a educação do campo, tal como Freire (2006a, 2006b, 2003a,
2001, 1996, 1977), propõe o respeito aos saberes dos educandos, justamente pelo
entendimento de que estes saberes são frutos do processo histórico de formação do ser.
É a partir deste pressuposto que a educação do campo desconstrói o discurso falacioso
que busca oprimir os povos do campo, atribuindo a sua cultura e ao seu conhecimento
uma dimensão de inferioridade em relação aos conhecimentos da cidade, além de impor
a cultura do silêncio como única maneira destes sujeitos “escaparem” das humilhações
que, segundo o discurso dominante, são frutos da sua própria ignorância.
Associado a esta questão está o fato de que se construiu na sociedade um
pensamento que atribuía ao campo um papel secundário e atrasado no contexto nacional
se comparado a cidade. Este pensamento serviu de suporte ao desrespeito a cultura do
homem do campo. Sobre esta questão Arroyo; Caldart e Molina destacam que:
por muito tempo a visão que prevaleceu na sociedade, continuamente
majoritária em muitos setores, é a que considera o campo como lugar
atrasado, do inferior, do arcaico. Nas ultimas décadas consolidou-se um
imaginário que projetou o espaço urbano como o caminho natural e único
do desenvolvimento, do progresso, do sucesso econômico, tanto para
indivíduos como para a sociedade. (2004, p. 11)

O curso de Pós Graduação Lato Sensu em Saúde da Família e Comunidade com
ênfase as Populações do Campo da Floresta e das Águas, construído a partir da proposta
da pedagogia da alternância, vê no território um instrumento privilegiado de
desconstrução desta imagem. Isto porque entender o campo como território, e não como
setor da economia, nos permite levar em consideração os processos sociais que formam
e dão sustentabilidade ao campo. Isto significa o entendimento de que o campo é formado
por um conjunto de lógicas de utilização do espaço e é apropriado de maneira diferente
pelos diversos grupos de sujeitos. Esta apropriação guarda relação direta com a maneira
como o sujeito está inserido no processo de construção do território.
c) Visão histórico-dialética de mundo e a importância da análise territorial.
Admitir o ser humano como histórico-cultural, inacabado, em busca, em processo,
em relação com os outros e com o mundo, um ser da ética, de opção, de ação-reflexãoação e de ruptura, como admite a educação libertadora, exige, por outro lado, que o
mundo não seja visto como estático e acabado.
Exige que o mundo seja visto também como processo, como possibilidade, como
estando sendo algo, definido a partir da política e de diferentes interesses, e não como
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algo que brotou, naturalmente.
No entanto, o entendimento da possibilidade da negação da liberdade e decência
não significa a sua aceitação, que sempre é negação do próprio ser humano, e sim o
reconhecimento que como possibilidade histórica, o mundo é construção, conquista, luta
pelo que sonhamos na busca de nossa humanização. Neste sentido, o mundo é o
conjunto dos elementos naturais e sociais que permite a realização da vida humana como
ser de relações.
Ratificando essa postura, Freire afirma que entender a historicidade do mundo é
saber da história como:
possibilidade e não como determinação. O mundo não é. O mundo está
sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade
com que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só de
quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervêm como sujeito
de ocorrências (1996, p.76-77).

Este pressuposto é fortemente assumido em nossa proposta, corroborando com as
posições defendidas na II Conferência Nacional de Educação do Campo (CNEC). Os
movimentos que subscrevem a declaração final afirmam que “temos denunciado a grave
situação vivida pelo povo brasileiro que vive no e do campo, e as consequências sociais e
humanas de um modelo de desenvolvimento baseado na exclusão e na miséria da
maioria” (II CNEC, 2004, p. 01).
Reconhecendo a situação concreta de opressão e de exploração, o movimento
lança-se na luta pela sua transformação, reconhecendo-se como sujeito ativo no processo
de construção histórica ao afirmar que ”Reafirmamos a luta social por um campo visto
como espaço de vida e por políticas públicas específicas para sua população” (II CNEC,
2004, p. 01).
Há a tentativa de construir um processo educativo que seja ao mesmo tempo
construído por um processo de denúncia da situação perversa a que se encontra a
população do campo, o que só pode ser feito a partir de um entendimento rigoroso do
processo de opressão, associado a um processo de anúncio de uma alternativa de
mudança, que tem como base a organização dos trabalhadores do campo.

4.3.2. Pressupostos pedagógicos
Além de nos referenciarmos nos pressupostos gnosiológicos, antropológicos e na
visão de mundo defendida pela educação popular, também temos forte referência nos
pressupostos pedagógicos que orientam a prática educativa. Dentre os pressupostos
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pedagógicos, destacamos: a) o respeito à cultura e ao saber local; b) o entendimento do
espaço e do tempo como elementos educativos e; c) a necessidade do diálogo e da
práxis no processo educativo.
a) O respeito à cultura e ao saber local como elementos educativos.
Dentre os pressupostos pedagógicos da educação popular assumidos pela
educação do campo, um dos mais significativos é o entendimento da cultura e do saber
local como elemento educativo. Este processo é resultado direto do entendimento de que
a luta pela terra é uma luta cultural por um projeto de sociedade que é antagônico ao
projeto do latifúndio e da monocultura para a exportação.
A defesa da cultura dos povos do campo no processo educativo é um
alongamento da defesa do seu modo de vida se opondo ao projeto que busca expulsá-los
do campo ou submetê-los a lógica do capitalismo agrário. Para Arroyo; Caldart; Molina
(2004, p. 12), “esta é uma lição importantíssima para o pensamento pedagógico: não
esquecer dos sujeitos da ação educativa, do seus processos formadores”.
Este debate sobre a defesa da cultura dos oprimidos é enfrentado pela educação
popular desde a década de 60. Em um dos seus primeiros trabalhos nos núcleos de
educação de base, Freire (1979) confronta-se com a situação concreta dos camponeses e
analisa o papel educativo desempenhado por um conjunto de técnicos que tinham a
função de auxiliar os camponeses. Na década de 60, nos primeiros passos para o
desenvolvimento da educação popular, já é evidente a opção freireana pelo respeito à
cultura local. Ao analisar a relação entre os conhecimentos dos camponeses e a ação dos
técnicos, Freire, afirma que:
ao desconhecer que tanto a sua técnica quanto os procedimentos empíricos
dos camponeses são manifestações culturais e, deste ponto de vista,
ambas válidas, cada qual em sua medida, e que, por isso, não podem ser
mecanicamente substituídos enganam-se e já não podem comprometer-se
(1979, p.23).

Esta análise revela mais que a relação direta entre camponeses e os técnicos. Ela
revela o papel da cultura local na estruturação da vida social e a importância de,
respeitando e partindo destas técnicas, haja um processo de superação e não de
negação arbitrária.
A relação entre os saberes é uma questão política e que envolve o
reconhecimento ou não dos sujeitos e da sua cultura como elementos válidos a serem
considerados na ação dos técnicos. Partir da cultura local para encontrar novas respostas
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é diametralmente oposto a sua negação apriorística. Neste sentido, é posta em questão o
fato de se respeitar ou negar o sujeito, já que a cultura e os saberes são partes
integrantes do ser.
Freire analisa essa questão como elemento político, considerando que:
subestimar a capacidade criadora e recriadora dos camponeses, desprezar
seus conhecimentos, não importa o nível em que se achem, tentar enchêlos com ao que os técnicos lhes parece certo são expressões, em ultima
análise, da ideologia dominante. (2006b, p. 36)

Essa preocupação também esteve presente nos debates realizados durante a I
Conferência. No texto preparatório Fernandes; Cerioli; Caldart (2004, p. 27) ao tratar da
relação entre a tecnologia e a produção dos povos do campo, afirmam que “não estamos
falando da enxada, estamos falando da tecnologia apropriada. Estamos defendendo a
reforma agrária e uma política agrícola para a agricultura camponesa”. Defender a
tecnologia apropriada e uma política agrícola voltada para os povos do campo vai ao
sentido de fortalecer a luta por um modelo de sociedade em que os povos do campo não
sejam sujeitos de direitos negados ou invisibilizados na política social. Defender a
tecnologia apropriada e a política agrícola vai no sentido de construir com os povos do
campo o caminho adequado para o necessário aumento de sua produtividade sem que
isto signifique a sua submissão ao agronegócio ou a sua subsunção como grupo social.
Outra contribuição importante para o entendimento da questão nos é oferecida
por Brandão ao estabelecer uma relação entre a cultura e a educação e mostrar como a
cultura, passada da cultura do povo à cultura popular, pode contribuir na transformação de
uma educação do povo à educação de classe.
De modo concreto, a cultura inclui objetos, instrumentos, técnicas e
atividades humanas socializadas e padronizadas de produção de bens, da
ordem social, de normas, palavras, ideias, valores, símbolos, preceitos,
crenças e sentimentos. Destarte, ela abrange o universo do mundo criado
pelo trabalho do homem sobre o mundo da natureza de que o homem é
parte. Aquilo que ele faz sobre o que lhe foi dado (2002, p.37).

A análise da cultura de massa, como cultura alienada, surge da constatação de
uma dupla possibilidade que vem sendo exercida na história. A primeira “é a possibilidade
teórica de alienação da cultura” (BRANDÃO, 2002, p. 42) e a segunda “é a realização
histórica desta possibilidade em conjunturas concretas, como no caso da formação social
dividida antagonicamente entre o capital e o trabalho” (idem).
Cultura de massa, assim, é aquela que assume a possibilidade histórica de servir
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para a alienação e a dominação do próprio povo. É desenvolvida sob um prisma acrítico e
tem como característica legitimar as relações sociais desiguais, assumindo um caráter
distante do trabalho social desenvolvido pelo sujeito e/ou vendo este trabalho de maneira
natural.
Em outras palavras, quando analisa o caso brasileiro durante as décadas de 60 e
70, Brandão (2002, p. 45) destaca ser a cultura de massas, utilizada para a dominação,
que ao expressar “a desigualdade e a dominação das relações sociais de trabalho, poder
e saber, não reflete para todos a realidade brasileira e não permite que os dominados
criem e expressem livremente sua cultura”
A cultura popular tem outro sentido. Ela não é a cultura do povo, mas surge dela.
Ela é a possibilidade histórica de se usar politicamente a cultura do povo como elemento
que se contraponha a cultura alienada (cultura de massa), servindo para a libertação.
Gohn ao discutir as diferenças entre cultura popular e cultura de massa destaca
que:
a cultura popular foi redefinida como sinônimo de resistência popular (...). E
a cultura popular foi diferenciada da cultura de massa. A primeira seria
produzida pelos seus participantes, criada e recriada continuamente. A
segunda seria pré-fabricada para integrar os indivíduos, como meros
consumidores passivos (2005 p. 32).

A cultura popular tem um caráter nitidamente político já que, segundo Brandão
(2002), ela pode ser entendida como “uma cultura de classe: consciente, crítica,
politicamente mobilizadora, capaz de transformar tanto os símbolos com que se
representa e ao seu mundo, quanto sua própria realidade material”. Em outras palavras,
é:
importante considerar a ideia costumeira e tradicionalmente oficial de cultura
popular – um sinônimo de folclore – transforma-se na proposta de criação
de uma Cultura Popular e identifica o trabalho político de conscientização e
organização militante dos trabalhadores rurais e urbanos (BRANDÃO, 2002,
p. 35).

Paralelo a isto, como práxis, a cultura adquire no desenvolvimento do conceito de
cultura popular feito pelos movimentos populares um caráter nitidamente mobilizador, já
que se passa a investir grande parte da militância dos grupos políticos “em experiências
políticas de expressão cultural com o propósito de obter transformações sociais e
simbólicas que gerassem a reorganização e mobilização de grupos populares e o
fortalecimento do seu poder de classe”. (BRANDÃO, 2002, p. 33)
Assim, em suas análises, Brandão considera os processos educativos formais e
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não formais e seu argumento se constrói sobre a égide de que é a cultura que criamos
para dar significado à vida e, por isso, ela é parte fundamental na transformação da vida
em vida humana e que a educação deve levar em consideração este processo.
Em relação à importância política da assunção crítica da cultura no processo
educativo, Brandão afirma que:
no cruzamento entre uma cultura do povo e uma cultura popular é possível
ocorrer a passagem de uma educação do povo para uma educação de
classe. Isso através de um processo interno de transformações de posições
e alianças, de práticas e símbolos das classes populares (2002, p.12).

Nossa opção é de assumir esta perspectiva ressignificando o papel da educação
na luta política dos sujeitos do campo, tentando construir a prática educativa no caminho
do reconhecimento dos sujeitos do campo como portadores de direitos. Neste sentido,
dois elementos são importantes: o reconhecimento da identidade e a construção da
autonomia.
Essa opção é assinalada por Arroyo; Caldart; Molina (2004, p. 15) ao afirmarem
que:
um traço aparece com destaque: a construção do direito do povo brasileiro
do campo à educação, às letras, ao conhecimento, à cultura universal
somente acontecerá vinculada à construção da pluralidade de direitos
negados. Sobretudo, vinculada à realização do primeiro direito: a terra. Que
é trabalho, vida e dignidade. Que é educação. (2004, p 15)

A partir desta perspectiva, que a assunção da cultura como elemento educativo se
dá como um elemento político, de contestação do que foi socialmente instituído e tornouse lógica hegemônica na sociedade. É por este motivo que trazemos, também, como
elemento estruturante de nossa ação, o pressuposto da educação popular de que a
educação é um dos elementos da luta política por uma sociedade justa, ética e
sustentável.
b) Espaço e tempo como elementos educativos.
A importância do espaço e do tempo como elementos educativos também estão
presentes em nossa proposta. Freire destaca que:
os conteúdos, os objetivos, os métodos, os processos, os instrumentos
tecnológicos a serviço da educação permanente, estes sim, não apenas
podem mas devem variar de espaço tempo a espaço tempo. A ontológica
necessidade da educação, da formação a que a cidade, que se torna
educativa em função desta mesma necessidade, se obriga a responder.
Esta é universal. (2003b, p. 22)
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Partindo deste pressuposto, assumimos o papel do espaço e do tempo como
elementos educativos. O espaço, analisado a partir da sua dimensão territorial e dos
processos de territorialização.
Os processos de territorialização indicam que o espaço é heterogêneo e é
diversamente utilizado pelos diversos grupos sociais que nele, disputam projetos que
podem ser complementares, diferentes ou antagônicos, mesmo que convivam no mesmo
lugar. Para Santos (2008a, p. 317), “o espaço se dá ao conjunto dos homens que nele se
exercem como um conjunto de virtualidades de valor desigual, cujo uso tem que ser
disputado a cada instante em função da força de cada qual”.
Não é apenas a força de ação que diferencia o uso do espaço. Como um todo
complexo, o espaço é percebido pelos diversos sujeitos sociais em seu cotidiano. Além
disto, soma-se a globalização como elemento fragmentador da nossa visão do espaço.
Isto porque, segundo Santos (2007a, p. 79) “a percepção do espaço é parcial, truncada e,
ao mesmo tempo em que o espaço se mundializa, ele nos aparece como um espaço
fragmentado”.
O cotidiano, que é imposto para a maioria das pessoas, ganha uma dimensão
política quando fica evidente que “a capacidade de usar o território não apenas divide
como separa os homens, ainda como se eles apareçam como se estivessem juntos”
(SANTOS, 2007a, p. 80).
No entanto, como isto é escamoteado, se produz um cotidiano que se torna
alienado pela maneira como são construídas estas relações com e sobre o espaço,
fazendo com que este seja um elemento que rompe com a capacidade do sujeito
entender a totalidade do processo social. Isto consiste um uso político do território feito a
partir de relações sociais desiguais e que primam por esta desigualdade. O uso político é
sempre uma possibilidade que se viabiliza historicamente, tornando-se fato. A maior
característica da possibilidade é que ela só torna-se real na dialética entre o existir e o
deixar de existir historicamente. A possibilidade existe como fato para ser superada por
uma nova possibilidade que existe como projeto.
Então, o espaço possui uma dimensão eminentemente educativa que pode dar-se
no sentido de estruturar uma visão crítica sobre a realidade, quando ele torna-se matriz
da análise intelectual que busca a totalidade, ou pode dar-se como elemento alienador
quando ele, imposto exoticamente a sociedade, reforça a visão fragmentada sobre a
realidade. A função alienadora do espaço pode ser superada por um trabalho político de
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superação crítica de tal situação. Sobre o tema, Santos afirma que:
da atividade alienada resultam objetos alienados, esse prático-inerte que,
no dizer de Sartre, é o Diabo, pois inverte nossas ações. Quando o homem
se defronta com um espaço que não ajudou a criar, cuja história
desconhece, cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede de uma
vigorosa alienação. Mas o homem, um ser dotado de sensibilidade, busca
reaprender o que nunca lhe foi ensinado, e vai pouco a pouco substituindo
sua ignorância do entorno pelo conhecimento, ainda que fragmentário. O
entorno vivido é lugar de troca, matriz de um processo intelectual (2007a
p.81).

Como elemento que serve para desalienação, o espaço é o suporte de uma ação
intelectual e de uma ação prática que só pode ser levada a cabo pelos grupos populares
lutando pela sua libertação. Neste ponto, o uso político do espaço pelas classes
populares faz daquele mesmo um espaço popular, em seu sentido mais profundo do
termo. É esta dimensão que é assumida pela educação do campo, mesmo usando o
conceito de território que mais adiante trataremos com a devida atenção.
Esta aceitação é feita quando assumimos o campo para além de um setor da
economia, que é uma redução estéril e pouco explicativa. Está muito presente nos
trabalhos sobre essa educação o entendimento do campo como um território, marcado
por toda a riqueza, diversidade e complexidade que este impõe à análise. Um exemplo é
encontrado nos trabalhos de Fernandes, para o qual:
O significado territorial é mais amplo que o significado setorial que entende o
campo simplesmente como espaço de produção de mercadorias. Pensar o campo como
território significa compreendê-lo como espaço de vida, ou como um tipo de espaço
geográfico onde se realizam todas as dimensões da existência humana. O conceito de
campo como espaço de vida é multidimensional e nos possibilita leituras e políticas mais
amplas do que o conceito de campo ou de rural somente como espaço de produção de
mercadorias. A economia não é uma totalidade, ela é uma dimensão do território
(FERNANDES, 2006, p. 28-9).
No entanto, uma das possibilidades perigosas desta análise é a reificação do
conceito de território, como se fosse elemento externo a realidade social que lhe
estrutura. A única forma de fugir desta reificação e entender a relação entre território e
sociedade é a partir de uma análise que leve em consideração os elementos constitutivos
do território e a maneira como ele se relaciona com os outros elementos que constituem a
realidade. Nesta perspectiva, Fernandes (2006), admite que:
“as relações sociais e os territórios devem ser analisados em suas
complexidades. Neste sentido, os territórios são espaços geográficos e
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políticos, onde os sujeitos sociais executam seus projetos de vida para o
desenvolvimento. Os sujeitos sociais organizam-se por meios das relações
de classe para desenvolver seus territórios. No campo, os territórios do
campesinato e do agronegócio são organizados de formas distintas, a partir
de diferentes classes e relações sociais.” (2006, p.30).

É a partir da analise desta relação, que leva em consideração a importância de se
fortalecer a relação entre a educação do campo e o território, que Fernandes sustenta seu
argumento. A ligação entre estes dois elementos busca reconhecer que:
“educação, cultura, produção, trabalho, infra-estrutura, organização política,
mercado etc, são relações sociais constituintes das dimensões territoriais.
São concomitantemente interativas e completivas. Elas não existem em
separado. A educação não existe fora do território, assim como a cultura, a
economia e todas as outras dimensões.” (2006, p. 30)

No entanto, porque optamos pelo conceito de território ao invés do conceito de
espaço? Quais são os elementos que os diferenciam e que fazem o movimento acumular
posições em defesa de um, subutilizando o outro conceito?
Quando analisamos inicialmente os conceitos de espaço e território, percebemos
que eles guardam relação entre si. Entretanto, Fernandes (2006) afirma que:
“território é espaço geográfico, mas nem todo espaço geográfico é território.
Lembrando que território é um tipo de espaço geográfico, há outros tipos
como lugar e região. Também é importante lembrar que território não é
apenas espaço geográfico, também pode ser espaço político. Os espaços
políticos diferem dos espaços geográficos em forma e conteúdo. Os
espaços políticos, necessariamente, não possuem área, mas somente
dimensões. Podem ser formados por pensamentos, ideias ou ideologias.”
(p.32).

Em relação ao território, Fernandes (2006, p. 33) afirma que ele é, “ao mesmo
tempo, uma convenção e uma confrontação”. O autor admite nitidamente o território a
partir das disputas pelo exercício do poder (econômico, político, religioso, ideológico) e
pela apropriação simbólica que gera nos sujeitos.
Neste sentido, o território relaciona-se com o processo de disputa entre
hegemonia e contra-hegemonia, já que nele há as mais diversas relações de dominação e
de convencimento.
Isto fica evidente quando o autor destaca que “sua configuração como território
refere-se às dimensões de poder e controle social que lhes são inerentes” (FERNANDES:
2006, p. 33).
O território também deve ser entendido em multidimensionalidade e em sua
multiescalaridade. A multidimensionalidade está ligada a sua forma de manifestação,
aglutinando dimensões diversas que são relações sociais diversas e que tem como

39

resultado os mais diversos juízos e sentimentos. Destaca Fernandes (2006, p. 34) que “a
contradição, a solidariedade e a conflitividade são relações explicitadas quando
compreendemos o território em sua multidimensionalidade”.
Todo território é acompanhado por um ou por vários processos de territorialização.
A territorialização é levada a cabo por sujeitos ou grupos sociais e está ligado a um
projeto de uso do território. O uso é resultado de um processo concomitante de
apropriação e dominação que este sujeito ou grupo social. Assim, como ressalta
Fernandes (2006, p. 36), “a territorialização é resultado da expansão do território,
contínuo ou interrupto”.
Nesta perspectiva, a educação do campo entende a luta pela educação articulada
à luta pela sua territorialização. Ela é o elemento que auxilia o processo de organização e
que ajuda a construir um projeto coletivo de uso do território. Por isso, a luta pelo território
e pela educação que se articule a um projeto popular de nação são elementos diferentes
e complementares de uma mesma luta.
c) A importância do diálogo e da práxis.
Outra característica importante da nossa proposta é a necessidade da assunção
do diálogo e da práxis como elementos estruturantes da prática educativa.
Nos processos educativos em que é predominante a “cultura do silêncio” o
diálogo é entendido algo descomprometido, demorado ou como não sendo capaz de
responder às necessidades educativas dos educandos.
No entanto, para Freire o diálogo é fundamental à prática educativa progressista,
pois:
“ser dialógico, para o humanismo verdadeiro, não é dizer-se
descomprometidamente dialógico; é vivenciar o diálogo. Ser dialógico é não
invadir, é não manipular, é não sloganizar. Ser dialógico é empenhar-se na
transformação constante da realidade. Esta é a razão pela qual, sendo o
diálogo o conteúdo da forma de ser própria da existência humana, está
excluído de toda relação na qual alguns homens, transformados em “seres
para o outro” por homens que são falsos “seres para si”. É que o diálogo
não pode travar-se em uma relação antagônica.” (1977, p.43).

A negação do diálogo no processo ensino-aprendizagem é a negação da
possibilidade do encontro de sujeitos no processo educativos, convergindo na
interpretação da realidade. É negar a possibilidade de ser dos sujeitos assumindo-se
como atores sociais em permanente construção.
Para justificar a negação do diálogo no processo ensino-aprendizagem-ensino, a
educação bancária utiliza-se de uma grande quantidade de justificativas falsas, buscando
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ocultar o verdadeiro motivo de sua opção, notoriamente política com vistas à
domesticação dos educandos. Entre essas justificativas, Freire (1977, p. 51) destaca que:
a demora do diálogo argumentada pela educação tradicional é simplesmente “ilusória,
pois, significa um tempo em que se ganha em solidez, em segurança, em autoconfiança e
interconfiança que a antidialogicidade não oferece”.
O verdadeiro motivo da negação da prática dialógica, segundo Freire (1977) é
devido ao fato de que:
“o diálogo e a problematização não adormecem a ninguém. Conscientizam;
Na dialogicidade, na problematização, educador-educando e educandoeducador, vão ambos desenvolvendo uma postura crítica da qual resulta a
percepção de que este conjunto de saber se encontra em interação.” (1977,
p.55).

A razão de ser desta justificativa encontra-se no fato do diálogo ser uma prática
respeitosa, que zela pela horizontalidade do processo, respeitando as diversas posições
que podem surgir sobre determinado tema ou, em outras palavras, “ao fundar-se no amor,
na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma relação horizontal, em que a
confiança de um pólo no outro é conseqüência óbvia” (FREIRE, 2003a, p.94).
Por sua vez, a práxis é uma exigência própria do processo educacional. Isto
porque, como conhecimento autêntico, implica de imediato o comprometimento de quem
conhece com a transformação do conhecido. Sem esse comprometimento, sem a práxis,
o poder transformador da educação fica comprometido.
Para Freire (1992, p. 32), “é preciso, por isso, deixar claro que, no domínio das
estruturas sócio-econômicas, o conhecimento mais crítico da realidade, que adquirimos
através do seu desvelamento, não opera, por si só, a mudança da realidade”. Assim, o
processo de desvelamento deve ser acompanhado do processo de organização dos
povos do campo para a construção de outra realidade.
No domínio da educação do campo, isto fica evidente quando na declaração final
da II Conferência Nacional Por Uma Educação do Campo, os presentes afirmam que
lutam “por um projeto de desenvolvimento do campo onde a educação desempenhe um
papel estratégico no processo de sua construção e implementação” (II CNEC, 2004, p.
02).
Como prática da liberdade, a educação popular é necessariamente uma
educação de práxis, característica essa assumida pela educação do campo. Isso porque,
como sujeito imerso em um mundo de relações com outros sujeitos e com o próprio
mundo, reconhece a necessidade da palavra-ação como exigência intrínseca ao processo
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de libertação.
Assim, a práxis exige a presença de sujeitos reflexivos, que possuem a capacidade
de agir e de pensar sobre o seu agir para melhor agir novamente. Isto se dá porque, para
Freire (1977, p. 80) é na “práxis na qual a ação e a reflexão solidárias, se iluminam
constante e mutuamente. Na qual a prática, implicando na teoria da qual não se separa,
implica também numa postura de quem busca o saber, e não de quem passivamente o
recebe”.

4.3.3. Dimensão política da educação
Por fim, como terceira característica da nossa proposta, identificamos a dimensão
política do processo educativo. Optamos por identificá-la partindo de a educação como
questionadora da ordem social.
A politicidade da prática educativa se expressa de várias maneiras. Uma delas é
quando a partir dos seus conteúdos e práticas, ela, direcionando-se ao mundo,
construindo um processo de compreensão crítica do mundo e, consequentemente, de
questionamento da ordem social.
Este processo se dá na educação popular quando a prática é transformada em
conteúdo e, como conteúdo é desafiada intelectualmente pelo educando. Esta questão é
assumida pela educação popular quando admite que transformar a realidade social é
condição sine qua non ao conhecimento, entendendo estes dois elementos como pólos
dialéticos.
Freire (2006a), ao refletir sobre essa questão, questiona sobre os rumos de uma
sociedade que:
“exclui dois terços de sua população e que impõe ainda profundas injustiças
à grande parte do terço para o qual funciona, é urgente que a questão da
leitura e da escrita seja vista enfaticamente sob o ângulo da luta política a
que a compreensão científica do problema traz sua colaboração.” (2006a
p.09).

Desta maneira, a educação está imersa em um processo de luta política contra a
ordem social que é injusta e insustentável. Esta luta política é como a manifestação da
luta protagonizada na sociedade entre as diversas classes sociais.
No que tange a duração, o Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Saúde da
Família e Comunidade com ênfase as Populações do Campo da Floresta e das Águas
terá a duração de 18 meses, sendo 48 dias de tempo escola com carga horária de oito
horas diárias (380 horas). O tempo comunidade será dividido em 4 módulos na
comunidade (190 horas). O curso se integralizará com uma Carga Horária Total de 570
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horas.
Ao término do curso, os educando (a)s serão certificados com título de
Especialista em Saúde da Família e Comunidade com ênfase as Populações do Campo,
da Floresta e das Águas.

4.4. Núcleos curriculares do curso
O curso está estruturado em módulos em sua organização curricular

5

: os

módulos são um conjunto de objetivos educacionais relacionados a uma mesma temática,
definidores dos conteúdos abordados, podendo ser avaliados independentemente, os
quais correspondem às competências esperadas dos egressos.
O curso está constituído por dois eixos temáticos. O primeiro eixo temático é o de
Campo da Saúde Coletiva e o segundo é Núcleo Profissional. Considerou-se a
conceituação de campo e núcleo, apresentada por Campos (2000)6, para organizar as
temáticas abordadas, tratando da Formação Geral e a Formação Profissional, atendendo
especificidades locais e regionais dos educandos.

4.4.1. Eixos de formação
O Eixo I: Campo da Saúde Coletiva está estruturado em três Unidades distintas:
Organização da Atenção à Saúde, Epidemiologia Aplicada e Interações em APS (Atenção
Primária à Saúde).
Cada uma das Unidades em referência possui módulos distintos que
correspondem aos principais grandes temas da Unidade. Nesse Eixo são desenvolvidos
os seguintes temas: Sistema Único de Saúde, Políticas Públicas de Saúde, Atenção
Primária a Saúde, Modelos Assistenciais, Planejamento e Gestão em Trabalho, Conceitos
Básicos de Epidemiologia, Saúde Baseada em Evidências, Organização de APS,
Vigilância em Saúde, Sistemas de Informação em Saúde da Família, Condições Sensíveis
de Atenção Ambulatorial, Ética na APS, Processos de Trabalho/Trabalho em Equipe.
No Eixo II: Núcleo Profissional é desenvolvido temas e conteúdos específicos de
cada uma das profissões (Enfermagem, Farmácia, Medicina e Odontologia). Esse Eixo
desenvolve seus conteúdos por meio de Casos Complexos, com questões relacionadas à
Assistência Integral da Saúde da Criança e Adolescente, da Mulher, do Adulto e Idoso,
além da Saúde Mental e Urgências na APS, que representam o dia a dia desses

Documento
de
Referência
4
Marco
Político
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/doc_marco_politico_pedagogico_unasus.pdf
5

Pedagógico.

Disponível

em:
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profissionais, possibilitando o estabelecimento de relações com suas experiências para
propiciar reflexões e avanços na melhoria das ações e atendimentos pelos profissionais.
4.5. Acompanhamento dos educadores no tempo comunidade
A metodologia da Pedagogia da Alternância como metodologia de organização de
ensino norteará os estudos utilizando-se de seus dispositivos pedagógicos no sentido de
articular os tempos e espaços da formação que consiste em ligar o Tempo Escola e
Tempo Comunidade, que será orientado por um Plano de Formação que representa a
orquestração do conjunto dos componentes do dispositivo pedagógico. Assegura a
colocação em prática da alternância. Integram as finalidades do projeto educativo,
enuncia os objetivos e as etapas, articula os tempos, as atividades e os conteúdos do
campo sócio profissional, com aqueles do programa.
Previsto no Art. 2º, I – Pedagogia da Alternância: forma de organização do ensino
que através da alternância de tempos, espaços, concepções e práticas educativas
permitem aos alunos a sucessão de períodos de estudos e trabalhos na escola, com a
família e com a sua localidade em diferentes espaços. (Resolução Nº 01/2009)
Refere-se aos instrumentos da Pedagogia da Alternância segundo o Item 7 do.
Parecer: Nº 604/2008-CEE/PA O Tempo Comunidade distribuído na seguinte ordem e
carga horária:
1 – Análise Situacional CH 50 h.
2 – Análise Estratégica CH 70 h.
3 – Intervenção CH 50 h.
4.6 Instrumentos pedagógicos
Visita de Estudo – é mais uma ferramenta para ligar os conhecimentos da vida
com os componentes gerais. Estimula a curiosidade, para observar outras experiências
fora da realidade familiar. Confronta e compara experiências diferentes. Complementa e
amplia o tema do Plano de Estudo. Provoca mais questionamentos e experiências.
Visita às Famílias – momento em que os monitores/as e professores/as visitam o
aluno, realizam acompanhamentos das atividades desenvolvidas no período da
alternância.
Plano de Estudos, Pesquisa e Trabalho – é uma pesquisa participativa sobre um
tema específico (Plano de Formação). Constitui-se num instrumento metodológico para
articular saberes do meio familiar e sócio-profissional com os saberes científicos na
escola. Que eu sei (síntese pessoal do Plano de Estudo – PE), que nós sabemos (síntese
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coletiva), que a ciência sabe (teórico-científico), síntese pessoal (conclusão)
Colocação em Comum – socialização e organização dos conhecimentos da
realidade do jovem e do seu meio, pesquisados em cada Plano de Estudo, gerando uma
síntese comum com questionamento que serve de base para o aprofundamento articulado
nas várias áreas do saber. As diversas disciplinas só devem ser trabalhadas após a
colaboração em comum. Os conteúdos científicos devem aprofundar as questões
colocadas pela pesquisa do Plano de Estudo.
Intervenções Externas – são palestras, seminários, e debates sobre temas
diversos, objetivando confrontar ideias, fatos, experiências, sintetizar e auxiliar na
construção do conhecimento geral e especifico (técnico-científico).
4.7 Tutoria
Com um cunho mais pedagógico, a visita às famílias também é uma técnica de
avaliação do desempenho do jovem e do envolvimento dos familiares no processo de
formação.
Não se trata de uma visita técnica na propriedade, mas é um momento de coleta
de dados para a atualização do diagnóstico sobre os aspectos social e humano da
formação desenvolvida e sobre o engajamento do educando. É um estímulo à integração
da família e da comunidade que, também, são atores importantes no processo de
formação.
Esse momento oportuniza a aproximação da equipe técnico-pedagógica com os
pais e contribui para que a Tutoria tenha um efeito mais positivo, já que os monitores
captam mais e novas informações sobre o desempenho na família e o envolvimento do
jovem no meio comunitário (social).
Quando há necessidade, a visita às famílias se transforma em momento de
formação complementar, esclarecendo dúvidas e procedimentos sobre as atividades
práticas na propriedade, ou ainda, podem-se trabalhar as deficiências de aprendizagem e
interação social do jovem.
4.8 Avaliação geral e participativa de todo o processo formativo
Durante as semanas de alternância ou mesmo durante a estada na propriedade
com o acompanhamento dos técnicos e monitores, são desenvolvidas atividades de
avaliação com objetivo de acompanhar e mensurar o desenvolvimento dos jovens e o
conhecimento por eles construído a partir dos temas geradores e das experiências
produtivas.
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Experimentações, produções textuais, exposição e argumentação, debates e
soluções de questões propostas em esquemas ou formulários constituem-se como
instrumentos e meios de avaliação da formação desenvolvida na CFR.
Os Instrumentos Pedagógicos da Pedagogia da Alternância extraem da realidade
concreta, elementos significativos que motivam a relação ensino- aprendizagem. Esses
elementos passam por um processo de reflexão nas áreas do conhecimento,
possibilitando ao formando perceber as contradições existentes dentro do seu próprio
meio. Neste momento, o individuo toma dimensão entre o real e o ideal, sendo esta a
realidade projetada.

4.9 Execução física detalhado
O quadro abaixo ilustra a estruturação do Curso apresentando uma carga horária
total de 570 horas.
Componentes Curriculares do Curso de Especialização em Saúde da Família e
Comunidade
Unidades

Módulos

Atividades

Carga
Horária

Saúde e Sociedade I

Unidade I

Organização de
Gestão do
Serviço

Saúde e Sociedade III
Redes

de

Atenção

à

Saúde

QUESTÃO
GERADORA

Qual a Situação
da ESF/APS em
seu serviço?

150 horas

Análise Situacional

Saúde e Sociedade II

Análise Situacional
Epidemiologia I
Análise Estratégica

Saúde Baseada em
Unidade II

Monitoramento
e Avaliação

Evidências
Geografia

Humana

em

Saúde

QUESTÃO
GERADORA

Qual o projeto
para melhorar a
situação
da
ESF/APS
em
seu serviço?

170 horas

Vigilância em Saúde

Planejamento na Atenção
Básica
INTERVENÇÃO

AVALIAÇÃO
DA
INTERVENÇÃO

Quais os
resultados da
Intervenção
realizada no
serviço?

Como esta
sendo
implementado o
projeto de
intervenção no
serviço?

Direito em Saúde e o
Controle Social
Gestão do
Cuidado em
Unidade III

APS e o
Controle Social

Processo de Trabalho na
Atenção Básica
Democracia e Violência no
Campo
Educação em saúde e

150 horas

Eixo Temático I
Campo da Saúde Coletiva

Epidemiologia II
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práticas pedagógicas em
serviços de saúde
Modalidades de Condutas
Terapêuticas
Gestão e Avaliação na

Relatório de
Avaliação da
Intervenção

Relatório da
Intervenção

Atenção Básica

Família e
Comunidade
Qualificação
da Prática
Clínica
(Clínica)

Farmacêuticos
Odontólogos
Médicos
Outras
profissões que
podem entregar
o NASF

Nesta etapa são abordados Casos Complexos, ambientados a
realidade local do discente, com o objetivo de fazer uma autoreflexão sobre as práticas relacionadas às situações específicas
e prevalentes da região.

80 horas

Eixo Temático II
Núcleo Profissional

Enfermeiros

Eixo Temático I e II, através da composição do Portfólio, o qual
Trabalho de Conclusão do Curso

corresponde a um relato das intervenções realizadas na Unidade
de Saúde da Família contendo reflexões a respeito das práticas

20 horas

Trabalho de Conclusão do Curso é construído no decorrer do

adotadas.

Eixo Temático I: Campo da Saúde Coletiva (380 horas tempo-escola)
O Eixo Temático I: Campo da Saúde Coletiva está organizado em três Unidades
compostas por vários Módulos. Os objetivos do Eixo I: Campo da Saúde Coletiva são: (a)
instrumentalizar os profissionais nas áreas de atuação coletiva, tanto de gestão e
planejamento do trabalho da unidade de saúde como na assistência aos pacientes e (b)
fortalecer o trabalho em equipe, a intersetorialidade e a necessidade de conhecimento do
território e da população para o planejamento de todas as etapas de trabalho, da
solicitação de material para a unidade de saúde até a melhor forma de organização do
atendimento diário. Para tal, este Eixo contará com atividades que de deverão gerar no
alunado competências e habilidades através de: Análise Situacional; Análise Estratégica;
Intervenção e Avaliação da Intervenção.
Unidade de Ensino I: Modelo Assistencial em Saúde (100 horas)
Objetivos da unidade: (a) instrumentalizar os alunos com conceitos dos Modelos
de assistência à saúde existentes no Brasil. (b) discutir a Saúde da família como
estratégia para a viabilização da atenção primária e promoção da saúde; e (c) analisar a
operacionalização da Estratégia Saúde da Família e as responsabilidades das esferas de
governo na atenção primária de saúde no Pacto pela vida em defesa do SUS. A Unidade
de Ensino I está constituída por seis módulos.
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Unidade de Ensino II: Epidemiologia aplicada (100 horas)
Objetivo da unidade: instrumentalizar o aluno com conceitos básicos de
epidemiologia e ferramentas de informação, monitoramento e avaliação da APS.
A Unidade de Ensino II está constituída por sete módulos.

Unidade de Ensino III: Interações em APS (100 horas)
Objetivos da Unidade: instrumentalizar os alunos para a resolução de problemas
relacionados ao trabalho em equipe, bem como atendimento aos indivíduos, famílias e
comunidades.
A Unidade de Ensino III está constituída por sete módulos.
Eixo Temático II: Núcleo Profissional (80 horas)
O objetivo desta unidade será a apresentação de casos clínicos ou não,
ambientados a realidade local, com a finalidade de fazer uma auto-reflexão através de
trabalho em equipe multiprofissional sobre as práticas relacionadas às situações
específicas e prevalentes da região.

Tempo Comunidade (190 horas)
O tempo comunidade nesta unidade estará dividida em 3 tempos como seguem
descrito sua carga horária e objetivos:

Tempo Comunidade I
Carga Horária: 50 horas

Analise Situacional
Análise da realidade local e sua problematização através de discussões sobre os
principais determinantes sociais da saúde no Oeste do Pará. Este módulo tem como
finalidade central possibilitar aos discentes visitas as comunidades com suas lideranças e
as famílias com o objetivo de desenvolver a escuta e o vínculo através de uma prática
comum aos diversos profissionais da saúde. Ainda neste componente o aluno tem como
objetivo central a aprendizagem de como realizar um diagnóstico local participativo
utilizando-se de indicadores demográficos, sociais e de saúde. Visitas com intuito de
mapear o território das comunidade, como por exemplo, os espaços sociais como
escolas, igrejas, unidades de saúde, associações etc.
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Tempo Comunidade II
Carga Horária: 70 horas

Análise Estratégica
Introdução a noções do campo da Política Pública em Saúde, do Planejamento
Normativo, e Momentos do Planejamento Estratégico Situacional. Território e local de
atuação. Neste componente, os estudantes retornam a comunidade e realizam junto as
famílias e lideranças nas comunidades um planejamento participativo para uma possível
intervenção.

Tempo Comunidade III
Carga Horária: 50 horas
Intervenção no local de atuação
O propósito deste módulo é propiciar aos estudantes a efetivação de projetos de
intervenção desenvolvido em fases anteriores com à comunidade, tendo este como
proposta fundamental, a diminuição das Iniquidades e a Promoção da Saúde. E por fim,
ferramentas de avaliação para análise das intervenções realizadas.
Durante a realização de cada uma dessas unidades deverão ocorrer as atividades
da construção de um portfólio com tarefas orientadas para relatar as atividades práticas
desenvolvidas no ambiente de trabalho, a partir das reflexões originadas.

Tempo Comunidade IV (TCC IV)
Carga Horária: 20 horas
Este último momento do tempo comunidade está destinado à confecção do
trabalho de conclusão de curso que deverá ocorrer transversalmente ao longo das
atividades realizadas nas unidades I, II, III e finalizando com trabalho final.
4.10 Atividades Curriculares e Carga Horária
Quadro das Disciplinas – Especialização em Saúde da Família 570 horas
Unidade I
ATIVIDADES CURRICULARES
Campo da Saúde Coletiva
Saúde e Sociedade I

CH/S
30

TEMPO
ESCOLA
Casa da

TEMPO
COMUNIDADE
-
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Saúde e Sociedade II

30

Saúde e Sociedade III
Redes de Atenção à Saúde
Analise Situacional

20
20
20
30
150

Atividades da análise situacional
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL

Família Rural
Casa da
Família Rural
Ufopa/Isco
Ufopa/Isco
-

Comunidade
Comunidade

Unidade II
ATIVIDADES CURRICULARES
Campo da Saúde Coletiva
Epidemiologia I

30

TEMPO
ESCOLA
Ufopa/Isco

TEMPO
COMUNIDADE
-

Epidemiologia II

20

Ufopa/Isco

-

Vigilância em Saúde

30

Ufopa/Isco

-

Saúde Baseada em Evidências

10

Ufopa/Isco

-

Geografia Humana em Saúde

10

Ufopa/Isco

-

Planejamento na Atenção Básica

20
50
170

-

Comunidade
Comunidade

TEMPO
ESCOLA
Casa da
Família Rural
Casa da
Família Rural
Casa da
Família Rural

TEMPO
COMUNIDADE

20

Ufopa/Isco

-

Modalidades de Condutas Terapêuticas

10

Ufopa/Isco

-

Gestão e Avaliação na Atenção Básica

20

-

Comunidade

Atividades de Intervenção e avaliação
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL

30
150

-

Comunidade

Atividades da análise estratégica
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL

CH/S

Unidade III
ATIVIDADES CURRICULARES
Campo da Saúde Coletiva

CH/S

Direito em Saúde e o Controle Social

30

Processo de Trabalho na Atenção Básica

20

Democracia e Violência no Campo

20

-

Educação em saúde e práticas pedagógicas
em serviços de saúde

50

Núcleo Profissional
ATIVIDADES CURRICULARES

CH/S

TEMPO
ESCOLA

TEMPO
COMUNIDADE

80

Ufopa/Isco

-

CH/S

TEMPO
ESCOLA

TEMPO
COMUNIDADE

20

-

Comunidade

Nesta etapa são abordados Casos Complexos,
ambientados a realidade local do discente, com
o objetivo de fazer uma auto-reflexão sobre as
práticas relacionadas às situações específicas e
prevalentes da região.
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL

80

Trabalho de Conclusão
Trabalho de Conclusão do Curso
Trabalho de Conclusão do Curso é construído no
decorrer do Eixo Temático I e II, através da
composição do Portfólio, o qual corresponde a
um

relato

Unidade

das intervenções

de

Saúde

da

realizadas na

Família

contendo

reflexões a respeito das práticas adotadas.
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL

20

5. EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS
UNIDADE I
SAÚDE E SOCIEDADE I
Carga horária: 30 h/aula
Ementa: A construção do Sistema Único de Saúde numa perspectiva histórica. A
organização social e sua influência no processo saúde-doença. Políticas de saúde: Das
Populações do Campo da Floresta e das Águas e População Negra.
Referências:
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de políticas de Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Cadernos de Atenção Básica. Programa de Saúde da Família. A implantação da
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unidade de saúde da família. Brasília: Ministério da Saúde, 2000.
BUSS, P. M. Enfoques Prioritários en Salud Pública. In: Desafios para la Educación en
Salud Pública – La Reforma Sectorial y Las funciones Esenciales de Salud Pública. OPS,
Washington, 2000.
CUTOLO, L.R.A. Estilo de Pensamento em Educação Médica: um estudo do currículo do
Curso de Graduação em Medicina da UFSC. Tese de doutorado. Florianópolis: UFSC,
2000.
DA ROS, M. A. Estilos de pensamento em saúde pública: um estudo de produção FSP –
USP e ENSP – Fiocruz entre 1948 e 1994, a partir da epistemologia de Ludwick Fleck.
Tese de Doutorado em Educação e Ciência. Florianópolis: CED, UFSC, 2000.
FLECK, L. La gênesis y el desarollo de um hecho científico. Madrid: Alianza Editorial,
1986.
PASCHE, D. F. Princípios do SUS e a humanização das práticas de saúde. Texto de
apoio do Seminário Nacional de Humanização, Vitória, 2008.
ROSEN, G. Da polícia médica à medicina social: ensaios sobre a história da
assistência médica. Rio de Janeiro: Graal; 1980.
SAÚDE E SOCIEDADE II
Carga horária: 30 h/aula
Ementa: Atenção Primária a Saúde numa perspectiva histórica. Os modelos de Atenção
Primária à Saúde, Atenção Básica e Estratégia Saúde da Família.
Referências:
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de políticas de Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Cadernos de Atenção Básica. Programa de Saúde da Família. A implantação da
unidade de saúde da família. Brasília: Ministério da Saúde, 2000.
BUSS, P. M. Enfoques Prioritários en Salud Pública. In: Desafios para la Educación en
Salud Pública – La Reforma Sectorial y Las funciones Esenciales de Salud Pública. OPS,
Washington, 2000.
CUTOLO, L.R.A. Estilo de Pensamento em Educação Médica: um estudo do currículo do
Curso de Graduação em Medicina da UFSC. Tese de doutorado. Florianópolis: UFSC,
2000.
DA ROS, M. A. Estilos de pensamento em saúde pública: um estudo de produção FSP –
USP e ENSP – Fiocruz entre 1948 e 1994, a partir da epistemologia de Ludwick Fleck.
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Tese de Doutorado em Educação e Ciência. Florianópolis: CED, UFSC, 2000.
FLECK, L. La gênesis y el desarollo de um hecho científico. Madrid: Alianza Editorial,
1986.
PASCHE, D. F. Princípios do SUS e a humanização das práticas de saúde. Texto de
apoio do Seminário Nacional de Humanização, Vitória, 2008.
ROSEN, G. Da polícia médica à medicina social: ensaios sobre a história da
assistência médica. Rio de Janeiro: Graal; 1980.
SAÚDE E SOCIEDADE III
Carga horária: (Teórica) 20 h/aula
Ementa: Modelos conceituais em saúde: modelo biomédico, determinação social da
doença e promoção da saúde. A situação de saúde no Brasil.
Referências:
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de políticas de Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Cadernos de Atenção Básica. Programa de Saúde da Família. A implantação da
unidade de saúde da família. Brasília: Ministério da Saúde, 2000.
BUSS, P. M. Enfoques Prioritários en Salud Pública. In: Desafios para la Educación en
Salud Pública – La Reforma Sectorial y Las funciones Esenciales de Salud Pública. OPS,
Washington, 2000.
CUTOLO, L.R.A. Estilo de Pensamento em Educação Médica: um estudo do currículo do
Curso de Graduação em Medicina da UFSC. Tese de doutorado. Florianópolis: UFSC,
2000.
DA ROS, M. A. Estilos de pensamento em saúde pública: um estudo de produção FSP –
USP e ENSP – Fiocruz entre 1948 e 1994, a partir da epistemologia de Ludwick Fleck.
Tese de Doutorado em Educação e Ciência. Florianópolis: CED, UFSC, 2000.
FLECK, L. La gênesis y el desarollo de um hecho científico. Madrid: Alianza Editorial,
1986.
PASCHE, D. F. Princípios do SUS e a humanização das práticas de saúde. Texto de
apoio do Seminário Nacional de Humanização, Vitória, 2008.
ROSEN, G. Da polícia médica à medicina social: ensaios sobre a história da
assistência médica. Rio de Janeiro: Graal; 1980.
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REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
Carga horária: 20 h/aula
Ementa: Atenção Básica como ordenadora do cuidado em saúde no SUS. Redes de
Atenção à Saúde. Abordagens sobre Linhas do cuidado: linhas de cuidado no SUS; linha
do cuidado integral em saúde, Itinerários Terapêuticos.
Referências
ALMEIDA, S. D. M.; BARROS, M. B. A. Equidade e atenção à saúde das gestantes em
Campinas (SP), Brasil. Rev. Pan Americana de Saúde Pública, v. 17, n. 1, p. 15-25,
2005.
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. SUS 20 anos. Brasília, DF:
CONASS, 2009. 282 p. Disponível em: < http:// goo.gl/13ELtu>. Acesso em: 26 dez. 2014.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. As redes de atenção à saúde. Brasília,
DF: Organização Pan - Americana de Saúde, 2011.
CASTELLS, M. A Sociedade em rede. São Paulo: Paz e terra. 2000. v. 1.
UNA-SUS. Universidade Aberta do SUS. Redes de atenção à saúde: a atenção à saúde
organizada em redes/Nerícia Regina de Carvalho Oliveira (Org.). - São Luís, 2015.
Disponível em: file:///C:/Users/User/Downloads/UNIDADE_1.pdf
STARFIELD, B. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços
e tecnologia. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, UNESCO, DFID, 2004.
UNIDADE II
EPIDEMIOLOGIA I
Carga horária: 20 h/aula
Ementa: O desenvolvimento do processo de reconhecimento da realidade por meio de
instrumentais epidemiológicos: Demografia: população, censo, estimativa, pirâmide
populacional, estatísticas vitais. Transição demográfica e epidemiológica. Indicadores de
saúde: expressão dos resultados, taxa, coeficiente, razão, proporção e índice. Principais
indicadores: definição, usos, limitações. Epidemiologia descritiva. Medidas de efeito e
associação em estudos epidemiológicos: razão de prevalências, razão de chances, risco
relativo, risco atribuível, risco atribuível populacional. O conceito de risco em
epidemiologia. Fatores de risco e fatores de proteção. Causalidade em epidemiologia.
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EPIDEMIOLOGIA II
Carga horária: 20 h/aula
Ementa: Sistemas de produção de informações epidemiológicas. Papel da informação
nos serviços. Informação e processo de decisão em saúde. Sistemas de informações
sobre produção de serviços ambulatoriais e hospitalares; sistemas de informação em
vigilância epidemiológica. Indicadores relacionados à saúde: uso e limitações. Sistemas
locais de informação em saúde. Informação e comunicação em saúde. O E-sus como
uma das estratégias do Ministério da Saúde como forma de qualificar a gestão da
informação.
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Carga horária: 30 h/aula
Ementa: A disciplina está orientada à compreensão da noção de vigilância em saúde
pública como prática estratégica de estado, dos sistemas de vigilância de âmbito local,
regional, estadual e federal, dos principais Sistemas de Informação em Saúde relevantes
à gestão de sistemas locais de saúde. Para consecução desses propósitos contemplamse como passos necessários: (1) a compreensão das principais áreas de vigilância
(vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância da saúde do
trabalhador etc); (2) a compreensão da vigilância como ferramenta para a análise da
situação de saúde de coletivos populacionais; (3) a compreensão da vigilância como
ferramenta para a avaliação epidemiológica de intervenções; (4)a discussão quanto ao
uso das informações geradas pelos sistemas de vigilância no processo de definição de
prioridades e intervenções em saúde.
Referências
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BRASIL. Lei n.8.080 de 19 de setembro de 1990 e Lei 8082 de 1992. Dispõem sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da
União, Brasília, 1990. Seção1, p.18055 - 18059.
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WOLKMER, A. C. Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico. São Paulo: Saraiva,
2009.
SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS
Carga horária: 10 h/aula
Estudo dos princípios teóricos e metodológicos da pratica clinica baseada em evidência,
com ênfase no acesso, avaliação critica, classificação de nível de evidência e validação
das informações cientificas para tomada de decisão clínica em saúde.
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força e grau de recomendação de evidência. Rev Gaucha Enferm. 2006 Dez;27(4):491-8.
SCHMIDT, M. I.; DUNCAN, B. B. Epidemiologia clínica e medicina baseada em
evidências. In: ROUQUAYROL M. Z. Epidemiologia e saúde. Rio de Janeiro: Medsi, p.
193-227, 2003.
WANNMACHER,

L.

and

FUCHS,

F.D.. Conduta

terapêutica
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em

evidências. Rev. Assoc. Med. Bras. [online]. 2000, vol.46, n.3
GEOGRAFIA HUMANA EM SAÚDE
Carga horária: 10 h/aula
Relações entre território e espaço, sociedade e território, saúde e populações. Valorização
das sociedades. Elaboração progressiva das sociedades. Distribuição dos aglomerados
sociais. Correlação entre natureza e recursos criados pelo homem. Demografia.
Populações, densidade, movimentos e migrações e suas interferências no equilíbrio da
saúde. Transição demográfica. As instituições humanas.
Referências
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Miranda AC, Barcellos C, Moreira JC, Monken M, organizadores. Território, Ambiente e
Saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2008. p. 23-41.
SANTOS, M. Espaço e Sociedade. Petrópolis, Vozes.
PLANEJAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA
Carga horária: 20h/aula
Ementa: Evolução histórica do conceito de Planejamento. Importância do planejamento
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na Atenção Básica. Pensamento Estratégico e Planejamento Estratégico Situacional.
Momento Explicativo. Momento Normativo. Momento Estratégico. Momento TáticoOperacional.
Referências
RIVERA, F.J.U.; ARTMANN, E. Planejamento e gestão em saúde: flexibilidade
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2010.
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solucao-criativa-comeca-pela-definicao-correta. Acessado em 13 de janeiro de 2011.
TANCREDI, Francisco Bernadini. Planejamento em Saúde, vol2. São Paulo: Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. (Série Saúde & Cidadania)
TEIXEIRA, Carmem Fontes (organizadora). Planejamento em saúde: conceitos,
métodos e experiências. Salvador: EDUFBA, 2010. 161 p.
TEIXEIRA, Carmen Fontes. Planejamento e Programação Situacional em Distritos
Sanitários: Metodologia e Organização. In: Mendes Eugênio Vilaça (org). Distrito Sanitário
– O processo social de mudança das práticas sanitárias do Sistema Único de
Saúde. São Paulo- Rio de Janeiro: Hucitec – Abrasco, 1993. p. 237-66.
UNIDADE III
DIREITO EM SAÚDE E O CONTROLE SOCIAL
Carga horária: 30h/aula
Ementa: Diretio. Campo de Aplicação. Relação com a gestão pública em saúde.
Organização Administrativa Brasileira.
Administrativo.

Princípios

Administração Pública. Regime Jurídico-

Constitucionais

do

Direito

Administrativo.

Poderes

Administrativos. Organização Administrativa. Órgãos Administrativos. Atos Administrativos.
Noções Gerais sobre Procedimento Administrativo. Serviço Público. Órgãos públicos.
Função pública. Direito de saber: informação para o “empoderamento” dos movimentos
sociais. Participação no planejamento, execução e avaliação de ações e na gestão dos
serviços. Apresentação as formas contemporâneas de socialização, controle social,
diferenciação social, formação de grupos. Noções básicas e contexto histórico do
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surgimento dos conselhos de saúde e seu funcionamento nas três esferas de governo.
Ética na Atenção Primária a Saúde.
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PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA
Carga horária: 20h/aula
Ementa: Reflexos da concepção ampliada de saúde no processo de trabalho das equipes
de saúde da família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). O trabalho
multiprofissional na atenção básica em saúde. Princípios, diretrizes e ferramentas
norteadoras do processo de trabalho na atenção básica em saúde. Ferramentas
tecnológicas da atuação do NASF na Estratégia Saúde da Família.
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DEMOCRÁCIA E VIOLÊNCIA NO CAMPO
Carga horária: 10h/aula
Ementa: Autoritarismo, democratização e estado de direito. Violência do estado e direitos
humanos; mecanismos de controle, de repressão e de opressão. Racionalidade política e
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violência. Violência no campo, estratégias de sobrevivência; conflitos sociopolíticos,
reforma e revolução; hipótese explicativas das violações de direitos humanos; respostas
populares a violência.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM SERVIÇOS DE SAÚDE
Carga horária: 20h/aula
Ementa: Destaca o campo da informação, da educação e da comunicação em saúde,
com ênfase para a interconexão entre eles. Trabalha os conceitos de educação popular.
Oportuniza a reflexão e a compreensão das características da produção, disseminação e
popularização de conteúdos e de conhecimentos acumulados sobre práticas e modos de
viver do campo. Ações estratégicas para a ampliação do acesso dos sujeitos e das
populações às ações educativas em saúde, com destaque para a participação
comunitária no controle social de políticas públicas de saúde.
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CONDUTAS TERAPÊUTICAS
Carga horária: 10h/aula
Ementa: Condutas clínicas frente às doenças cardiovasculares mais prevalentes e em
relação aos distúrbios clínicos metabólicos. Análise do quadro de saúde dos
trabalhadores do campo no Brasil, em seus aspectos clínico-epidemiológicos e das
condutas médicas e previdenciárias frente às causas de morbidade mais prevalentes.
Eleição de condutas terapêuticas para a elaboração da programação de atividades de
recuperação da saúde com aplicação e/ou orientação ao paciente e seus familiares.
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GESTÃO E AVALIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA
Carga horária: 20h/aula
Ementa: Organização e gestão dos serviços de saúde. Gestão do sistema de saúde.
Abordagens e usos de avaliação como instrumento de apoio ao processo decisório.
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administrativa. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005.
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EIXO TEMÁTICO II: NÚCLEO PROFISSIONAL
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA
Carga horária: 20h/aula
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Ementa: Abordagem integral à saúde da criança; humanização da assistência; trabalho
interdisciplinar em equipe; a criança, o meio ambiente e a família; crescimento e
desenvolvimento infantil; alimentação e saúde bucal; evidências para o acompanhamento
clínico de puericultura; ações da clínica e do cuidado nos principais agravos da saúde da
criança; experiências exitosas do trabalho interdisciplinar na atenção básica à saúde da
criança.
Referências
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Florianópolis, Sul do Brasil: uma comparação com estudo francês usando protocolo
similar. Revista de Nutrição, Campinas, v.19, n. 3, Maio/Jun. 2006. Disponível em:
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pós-vacinação. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília : Ministério da Saúde,
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Programáticas Estratégicas. Agenda de compromissos para a saúde integral da criança e
redução da mortalidade infantil. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Ministério da
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas:

Brasília,

2004.
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ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER
Carga horária: 20h/aula
Ementa: Abordagem integral à saúde da mulher; humanização da assistência; trabalho
interdisciplinar em equipe; Atenção Integral à Saúde da Mulher no Planejamento Familiar;
Atenção Integral à Saúde da Mulher no Ciclo Gravídico-Puerperal; Ações da Clínica e do
Cuidado nas Principais Queixas e Agravos ginecológicos; Atenção Integral à Saúde
Mulher no Climatério e na Menopausa; Experiências exitosas do trabalho interdisciplinar
na atenção básica.
Referências
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Acesso em: 17 Mai. 2012.
ISSLER, H (Org.) Aleitamento materno no contexto atual - Políticas, prática e bases
científicas. 1 ed. São Paulo: Sarvier, 2008.
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Disponível
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em: 12 Mai. 2012.
OLIVEIRA et al. Uma experiência de empoderamento de mulheres na Atenção Primária à
Saúde. Rev Bras Med Fam Comunidade. Out-Dez; 6(21): Florianópolis, 2011. Disponível
em <www.rbmfc.org.br/index.php/rbmfc/article/download/325/387>. Acesso: em 12 Mai.
2012.
PAGANI, Cristiane Muniz et al. Elas + Belas: um relato de experiência na assistência à
saúde da mulher. Revista Catarinense de Saúde da Família – Dez 2011 pg 13-18.
Disponível
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ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADULTO
Carga horária: 20h/aula
Ementa: Abordagem integral à saúde do adulto; humanização da assistência; trabalho
interdisciplinar em equipe; Atenção integral à saúde do adulto na atenção básica; atenção
integral aos usuários com doenças crônicas não transmissíveis; principais doenças
crônicas não transmissíveis; o usuário com doenças transmissíveis; experiências exitosas
do trabalho interdisciplinar na atenção básica – saúde do adulto.
Referências
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ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO
Carga horária: 20h/aula
Ementa: Abordagem integral à saúde do idoso; humanização da assistência; trabalho em
equipe interdisciplinar; aspectos biológicos e sociais envolvidos no processo de
envelhecimento; ações da clínica e do cuidado nos principais agravos da saúde do idoso;
experiências exitosas do trabalho interdisciplinar na atenção básica na saúde do idoso.
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (20 horas)
No Curso de Especialização em Saúde da Família da Ufopa, o TCC (trabalho de
conclusão de curso) corresponde a um portfólio construído durante o desenvolvimento do
“Núcleo Profissional”, quando são desenvolvidas determinadas atividades com o objetivo
de registro das aprendizagens construídas, vinculando os conteúdos desenvolvidos com a
realidade profissional.
O TCC (trabalho de conclusão de curso) tem como objetivos:
I - oportunizar ao aluno a elaboração de um texto cujos temas sejam de conteúdo
pertinente ao curso, com desenvolvimento lógico, domínio conceitual, grau de
profundidade compatível com o nível de pós-graduação com respectivo referencial
bibliográfico atualizado.
II – propiciar o estímulo à ressignificação e qualificação de suas práticas em Unidades de
Atenção Primária em Saúde, a partir da problematização de ações cotidianas.
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O acompanhamento e orientação da construção do TCC (portfólio) são realizados
pelo Tutor do Núcleo Profissional.
O TCC (portfólio) é apresentado para uma banca avaliadora no último encontro
presencial do curso.
As orientações e detalhamentos sobre a elaboração do TCC (portfólio) constam
no “Manual de elaboração do TCC”.

Cronograma de Execução Física Resumido

Atividades

Tempo-Escola
TempoComunidade

Período
2018

2019

Abril

Fevereiro

Setembro

Julho

Mai/Jun/Jul

Mar/Abr/Mai

Out/Nov/Dez

-
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6. RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS E PERSPECTIVAS
6.1. Disponibilidade de recursos humanos: professores do Isco
Professor

Annelyse Rosenthal Figueiredo

Formação

Título

Bióloga

Mestrado

Doutora

Antonia do Socorro Pena da Gama
Bruno Alexandre da Silva

Ednéa do Nascimento Carvalho (ICED)

Flávia Garcez da Silva

Farmacêutico

Doutorado

Geógrafa/Territorialidade

Doutorado

Farmacêutica

Doutorado

Bióloga

Hernane Guimarães dos Santos Junior

Enfermeiro

Mestrado

Juliana Gagno Lima

Nutricionista

Mestrado

Kariane Mendes Nunes

Farmacêutica

Doutorado

Marina Smidt Celere Meschede

Tânia Mara Pires Moraes

Teógenes Luiz Silva da Costa

Trabalho
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação

Heloisa Nascimento de Moura Meneses

Doutorado

Doutorado

Lidiane Nascimento Leão

Regime de

Enfermeira

Mestrado

Farmacêutica

Doutorado

Ciências Sociais

Doutorado

Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
Dedicação
Exclusiva
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Observação: A definição de alguns docentes para determinadas disciplinas no Isco dependem
também da articulação com os outros Institutos onde estão vinculados podendo, portanto, haver
variações.

Em algumas situações docentes de outro Instituto poderá ser aproveitado nesta

especialização. Caso seja necessário serão trazidos docentes de outras Instituições Federais para
complementação das disciplinas.

6.2. Equipe pedagógica e atribuições de seus membros
A coordenação didático-administrativa do projeto do Curso de Especialização em
Saúde da Família e Comunidadea será composta por:
a) Coordenador Geral (professor responsável pelo curso da Universidade)
b) Coordenador técnico-pedagógico da Universidade (professor responsável pelo
acompanhamento pedagógico do curso indicado pela Universidade)
c) Coordenadores dos Núcleos temáticos (professores da FGC responsáveis
pelas atividades relacionadas às disciplinas que compõem o seu núcleo
temático e pela orientação dos monitores).
d) Coordenador do político-pedagógico do movimento social (responsável pelo
acompanhamento pedagógico do curso ESF)
e) Representante das Coordenações Locais (indicado pelos movimentos sociais);
f) Representantes discentes em igualdade de gênero (indicados pelos alunos do
curso).
Sua atribuição é articular, refletir e encaminhar as propostas metodológicas de
cada Etapa do curso (tempo-escola e tempo-comunidade), atuando de forma a envolver
todos os atores do processo pedagógico (educandos, educadores, apoiadores
pedagógicos e demais colaboradores).
Esta equipe deverá se reunir a partir de um planejamento que permita atender as
necessidades pedagógicas e administrativas do curso para planejar atividades, avaliar
procedimentos e adequá-los em função das necessidades, e monitorar o projeto.

6.3. Atribuições/funções/responsabilidades assumidas
Coordenador Geral: Dentre as principais responsabilidades desta coordenação,
destaca-se:
a) Organizar o quadro docente responsável pelo desenvolvimento das disciplinas;
b) Acompanhar em conjunto com os demais parceiros, todo o processo
pedagógico desenvolvido pelos(as) educadores(as) e coordenadores(as) locais
quanto à adequação do currículo, metodologias, avaliação, entre outros;
c) Selecionar os bolsistas e monitores necessários ao apoio técnico do curso;
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d) Certificar os educandos e educandas que cumprirem todas as etapas do curso;
e) Compor a coordenação do curso juntamente com os representantes dos
movimentos sociais;
f) Estabelecer parcerias necessárias à execução do projeto;
g) Gerenciar, acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos e execução do plano
de trabalho e do projeto, contemplando a gestão dos recursos financeiros e a
prestação de contas;
h) Articular, em conjunto com os demais parceiros, a participação de outras
instituições públicas de ensino, das secretarias estaduais e municipais de
educação

Coordenador Técnico-Pedagógico: Enquanto um importante agente do processo
educativo, esta coordenação tem como atribuições principais:
a) Acompanhar o desempenho dos educando (a)s, propondo alternativas quando
necessário;
b) Acompanhar e avaliar o andamento do projeto juntamente com os parceiros
c) Compor a coordenação do curso juntamente com os representantes dos
movimentos sociais.
O acompanhamento pedagógico terá como principal objetivo o registro e a
avaliação do progresso dos educando (a)s envolvidos no curso de ESF proposto. Com
isso espera-se cumprir dois objetivos específicos:
a) acumular os elementos formais para comprovação do desempenho dos alunos
e garantir sua diplomação;
b) acompanhar permanentemente o desempenho dos educando(a)s, buscando
suprir deficiências específicas, priorizar demandas identificadas e promover os
ajustes necessários ao funcionamento do curso para que este seja plenamente
adaptado à realidade específica da turma em questão.

Coordenadores Político-Pedagógico: Importante articulador entre os diversos
agente do processo ensino-aprendizagem, esta coordenação destaca-se pelas seguintes
funções:
a) Mobilizar os interessados em participar do processo seletivo entre os
assentados;
b) Articular em conjunto com os demais parceiros a infra-estrutura necessária ao
bom funcionamento das salas de aula;
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c) Acompanhar o trabalho dos educandos e educandas assegurando a frequência
nas atividades presenciais e nas não presenciais do tempo-comunidade;
Docentes: Ministrarão as aulas os professores do Isco e profissionais ligados às
instituições parceiras deste projeto com experiência pedagógica no curso de Saúde da
Família e Saúde Coletiva.
O professor também terá a atribuição de orientar e acompanhar as atividades
desenvolvidas pelos monitores no tempo comunidade, bem como participar do processo
avaliativo das disciplinas e quanto à adequação do currículo, metodologias, entre outros,
com vistas a aperfeiçoar cada vez mais o desempenho do curso.
Discentes: Na condição de um importante agente do processo educativo, o(a)s
aluno(a)s deverão participar ativamente de todas as atividades do curso; colaborar no
processo avaliativo quanto à adequação do currículo, metodologias, avaliação, entre
outros, com vistas a aperfeiçoar cada vez mais o desempenho do curso.

Coordenadores dos Núcleos Temáticos: Cada núcleo será coordenado por um
professor do Isco, os quais serão responsáveis pelo planejamento, organização e
acompanhamento das atividades relacionadas às disciplinas que compõem o seu núcleo
temático (NT). Outra atribuição destes coordenadores é a orientação dos monitores
(bolsistas) que atuarão nas atividades relacionadas ao Tempo-comunidade.

6.4. Dos alunos monitores
Monitores das Disciplinas: Os monitores (bolsistas) são entendidos no processo
de aprendizagem dos alunos como um sujeito importante no desenvolvimento dos
trabalhos principalmente no tempo-comunidade. Para tanto, participarão de seminário de
capacitação durante o tempo-escola junto aos professores e coordenação pedagógica do
curso. Nestes seminários realizar-se-ão revisão bibliográfica, definição de critérios de
acompanhamento, aprofundamento dos conhecimentos em metodologia científica,
estabelecimento de formas de avaliação e elaboração do cronograma das atividades.
Estes apoiadores ao projeto acompanharão o desempenho individual dos
educandos no período do tempo-escola, em contato com os professores das disciplinas, e
no período do tempo-comunidade, na realização dos trabalhos encaminhados durante a
etapa do tempo-escola. Estes profissionais de apoio pedagógico ao projeto, de comum
acordo com os professores das disciplinas, acompanharão, ainda, no período do tempo-
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comunidade, atividades de recuperação da aprendizagem individualizada dos educandos
que apresentem dificuldades durante o curso.
As atribuições dos monitores durante esse processo de aprendizagem podem ser
elencadas pelas seguintes atividades:
a) Atender e anotar reivindicações dos alunos e encaminhá-las a coordenação
pedagógica do movimento social;
b) Organização dos Grupos de Trabalho Discentes por Região;
c) Acompanhamento e assessoramento da prática pedagógica e da pesquisa;
d) Ajudar na execução das atividades do tempo-comunidade e de apoio aos
alunos nos assentamentos de suas respectivas regiões, sob a orientação dos
professores responsáveis pela disciplina e da coordenação pedagógica;
e) Avaliação da prática pedagógica do orientador-professor;
f) Elaboração de relatório parcial e final.
Os critérios para seleção dos bolsistas de apoio pedagógico ao Projeto,
preferencialmente, são:
a) Estarem regularmente matriculados nos cursos de Graduação e Pós
graduação do Isco e do Instituto de Ciências da Educação (Iced);
b) Bom desempenho acadêmico;
c) Experiência comprovada e/ou interesse em realizar trabalhos de campo;
d) Alunos com menos de um ano de formado no Isco e ou instituições parceiras.
Se justifica o item d pelo motivo de ser uma pós graduação havendo necessidade
de apoio no momento de desenvolvimento do eixo profissional.
e) Currículo devidamente comprovado.
O acompanhamento e a avaliação dos trabalhos desenvolvidos pelos bolsistas
será realizado mediante o acompanhamento dos coordenadores dos núcleos de
disciplinas a que o monitor está diretamente ligado; pelo encaminhamento dos relatórios
parciais e final, assim como, nos seminários programados para cada etapa do curso.

Organograma da Coordenação do Curso
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O curso terá como órgão deliberativo sua Coordenação, composta pelo
Coordenador Geral, Coordenador Técnico-Pedagógico, Coordenadores dos Núcleos
temáticos, dois coordenadores do movimento social (Coordenador Político Pedagógico e
um representante dos Coordenadores Locais) e dois representantes discentes
assegurando a democratização do funcionamento do curso.

7. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
A metodologia do curso tem como base o regime de funcionamento da
pedagogia da alternância por acreditar nessa proposta pedagógica como um forte
instrumento para a participação propositiva, cooperativa, de responsabilidade, com
diálogo mútuo, avaliação e auto-avaliação contínua. É fundamentada em uma proposta
que visa à formação integral do educando e o desenvolvimento do meio no qual está
inserido.
A alternância significa o processo de ensino-aprendizagem que acontece em
espaços e territórios diferenciados e alternados. O primeiro é o espaço familiar e a
comunidade de origem (realidade); o segundo, é a escola/universidade (as etapas de
ensino) onde o(a) educando(a) partilha os diversos saberes que possui com os outros
atores em constante processo reflexivo; e, por fim, retorna-se à família e à comunidade
afim de continuar a práxis (prática + teoria) seja na comunidade, na propriedade ou na
inserção em atividades profissionais nos movimentos sociais.
A Pedagogia da Alternância surge na França em 1935 a partir do encontro de um
agricultor com um padre que veio a se comover com a falta de condições dos jovens e
crianças da roça em poderem estudar, já que o Estado não tinha política pública voltada
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para esta especificidade. Ocorreu que se pensou em formar uma escola que viesse ligar o
trabalho, a vida e a cultura do campo com o conhecimento científico e escolar. Com isso,
nasce a Pedagogia da Alternância que como o próprio nome já diz, alternam-se os dias
família e propriedade e os dias escola e aprendizado.
No Brasil, a Pedagogia da Alternância se torna realidade a partir de 1969 no
Estado do Espírito Santo. Assim, há mais de 30 anos se trabalha essa Pedagogia de
Resistência Cultural e, hoje, já se encontra presente em mais de 200 estados do Brasil
com mais de 200 centros de formação em alternância.
A alternância é entendida aqui como “alternância de espaços sociais de
aprendizado” neste sentido, e com vistas a operacionalização do acompanhamento dos
discentes no tempo comunidade, foram criados pólos de desenvolvimento do curso, que
consistirão em áreas de agregação dos discentes para reuniões sob a responsabilidade
da coordenação político-pedagógica com vistas ao acompanhamento das atividades
desenvolvidas no tempo comunidade com a orientação dos monitores e/ou dos docentes.

7.1 Os Objetivos da Pedagogia da Alternância
a) Favorecer aos educando(a)s a formação necessária ao desenvolvimento de
suas potencialidades, propiciando o seu crescimento pessoal e o seu
compromisso com a transformação do meio;
b) Cooperar no resgate e na valorização da cultura regional, visando à
participação e integração de todos os setores da comunidade educativa e
instituições no combate ao êxodo rural e suas consequências;
c) Incentivar

processos

produtivos

sustentáveis

como

fonte

de

renda,

aprimorando as atividades da agricultura familiar e permitindo que a pequena
propriedade seja viável economicamente;
d) Contribuir na organização das comunidades do campo, capacitando lideranças
multiplicadoras das técnicas sustentáveis de produção e de serviços
comunitários.
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7.2 Critérios para seleção dos alunos
Os critérios para seleção dos 40 estudantes do curso de Especialização em
Saúde de Família com ênfase nas Populações do Campo, das Florestas e das Águas são:
a) Comprovação no ato da inscrição do processo seletivo de que é assentado(a)
de um dos Projetos de Reforma Agrária, localizado no estado Pará
(documentação emitida pelo INCRA);
b) Deve

ser

indicado

pelo

assentamento

e

possuir

uma

carta

de

apresentação/indicação do educando;
c) Ser aprovado em processo seletivo vestibular especial.
d) Estar classificado entre o número de vagas oferecidas para o curso;
Os candidatos deverão apresentar documentos que certifique a conclusão do
Ensino Superior no ato da inscrição.

7.3. Formas de avaliação
O Projeto Político Pedagógico do Curso da Especialização em Saúde da Família
e Comunidade tem por pressuposto que a avaliação é uma atividade constituinte da ação
educativa. Desta forma a avaliação da aprendizagem é vista enquanto um elo integrador,
mediador entre objetivos e conteúdos e sua intencionalidade no processo de socialização.
Assume-se a avaliação enquanto um instrumento que se fará presente de forma
permanente ao longo do processo de ensino e aprendizagem, constituindo-se ela própria
em instrumento de aprendizagem.
Presente em todas as etapas do processo ensino-aprendizagem, a avaliação
deve oferecer aos docentes as bases para as decisões iniciais, em seu caráter de
diagnóstico, por outro lado, ela deve servir para retroalimentar o processo, permitindo que
seja identificado o desenvolvimento da proposta inicial, assim como, novas necessidades
e/ou seu redimensionamento. Os estudantes devem participar destas discussões onde se
almeja não só a avaliação da aprendizagem dos mesmos, mas sim, de todo o processo
de ensino.
Com o objetivo de propiciar o constante aperfeiçoamento do processo ensinoaprendizagem os alunos deverão avaliar no decorrer de cada disciplina os conteúdos, a
metodologia de ensino, os recursos didáticos e o referencial bibliográfico utilizados pelo
professor, bem como a relação educador-educando.
Finalmente, no currículo da ESF, a avaliação para além de sua função
classificatória, deverá ter uma função formativa, haja vista que o seu objetivo principal
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deverá ser o de promover o processo de ensino-aprendizagem, assumido conjuntamente
pelos professores e pelos estudantes, devendo este Projeto Pedagógico do Curso ser
submetido a cada dois anos a um amplo processo de avaliação.
A avaliação é parte integrante do processo pedagógico, onde o que se pretende é
considerar os diversos saberes envolvidos nos processos reais de aprendizagem.
É entendida como instrumento de análise e reajuste do processo educativo,
envolvendo aspectos formativos e informativos, com prevalência dos aspectos qualitativos
sobre os quantitativos.
O acompanhamento dos alunos/as será realizado de forma permanente através
de visitas da equipe técnica do projeto às propriedades familiares para dialogar com o
estudante, mantendo o espírito do curso e estimulando a participação.
O conjunto de informações obtidas após trabalho de análise e interpretação do
instrumento

avaliativo,

permite

compor

uma

visão

diagnóstica

dos

processos

pedagógicos, técnicos e sociais, identificando possíveis causas de problemas, bem como
potencialidades e possibilidades permitindo a re-análise das prioridades estabelecidas no
projeto pedagógico do curso e o engajamento da equipe na construção de novas
alternativas e práticas.
A avaliação da aprendizagem deverá ser vista enquanto processo – diagnóstica,
formativa e somativa - visando essencialmente à aprendizagem, portanto não terá um fim
em si mesma.
Um dos instrumentos mais importantes para o avanço do curso, o momento da
avaliação precisa considerar diferentes dimensões do processo educativo, objetivando ser
contínua e o mais coletiva possível.
Assim, o sistema de avaliação do curso deverá ser:
Pelo professor de cada disciplina de acordo com a exigência da universidade;
Pelo processo organizativo do curso através de avaliação de forma coletiva e
individual, devendo orientar-se pela vivência dos educandos;
Cada disciplina terá o seu período fechado com uma avaliação das atividades e
encaminhamentos para o tempo-comunidade, conduzida pelos professores junto aos
educandos, em sintonia com a coordenação pedagógica do curso e com os monitores de
acompanhamento dos educandos.
Tendo em vista a organização das atividades curriculares obrigatórias do curso
por etapas, se avaliará também os objetivos a serem alcançados em termos de
conhecimento adquirido para a atribuição das competências e habilidades do aluno. A
avaliação será realizada antes do término de cada etapa do tempo-comunidade, tendo
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como referência a descrição dos objetivos e metas parciais do curso apresentadas neste
projeto pedagógico.
Serão propostos debates de avaliação, em que os atores do processo
(educadores e educandos) poderão analisar criticamente as modalidades pedagógicas
empregadas, a pertinência do conteúdo ministrado, o atendimento do objetivo da
disciplina, os recursos utilizados, entre outros. O objetivo é estimular o diálogo entre
alunos e professores de maneira a desenvolver a melhoria do curso como um todo.
Todo este processo visará identificar os limites e as potencialidades das
atividades em andamento e será registrado numa espécie de memória do curso para
servir de análise em futuras avaliações.
A verificação do rendimento escolar compreenderá a avaliação do aproveitamento
do processo ensino–aprendizagem mais a frequência do estudante.
Será exigida a assiduidade dos alunos nas aulas presenciais para efeito de
aprovação, com frequência mínima de (75%) setenta e cinco por cento.
A ausência do estudante será justificada quando motivada por falecimento de
genitores, prole, cônjuge, irmãos e avós, bem como aquelas motivadas por doenças
atestadas pelo médico, a critério e responsabilidade da coordenação do curso.

7.4 Trabalho de Conclusão de Curso
Os discentes elaborarão na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso uma
Monografia ao final do curso, baseada num relato de experiência, desenvolvido no
decorrer do curso e orientado pelos docentes. As linhas de trabalho para a produção da
Monografia serão definidas segundo temas de interesse social, para a qualificação das
práticas relacionadas ao curso e aos seus sujeitos. A Coordenação e os professores do
curso, a partir de projetos discutidos com os docentes de Metodologia de Pesquisa, serão
responsáveis pelo acompanhamento do processo de elaboração das mesmas e deverão
propor Bancas Examinadoras para análise e avaliação pública das Monografias.

8. CARACTERIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPAÇO ESCOLA E COMUNIDADE

8.1 Instalações gerais
A sede do Instituto de Saúde Coletiva – Isco, está localizada na Unidade Amazônia,
salas 203 e 204, estando subdivida da seguinte forma: sala da secretaria acadêmica,
onde funciona a recepção; sala da secretaria administrativa; sala da secretaria técnica;
sala das coordenações dos cursos; sala da vice-direção; sala da direção; banheiro e
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cozinha. A sala dos professores está localizada no mesmo piso, sala 224 e é de uso
compartilhado, subdividida por dupla de professores, sendo 05 salas, com capacidade
para 12 docentes, com 05 computadores, climatizadas, com boa iluminação, mas com
problemas de conservação.

8.2 Salas de aula
As salas de aulas estão localizadas no campus Amazônia, com previsões de se
estenderem para Unidade Tapajós. Cada sala possui em média uma área de 60 m 2,
quadro branco e data show, boa iluminação e climatização, com capacidade para 50
alunos. As turmas estão localizadas da seguinte forma: BIS 2015 (noturno), 36 alunos
ativos, sala 324 – Unidade Amazônia, BIS 2016 (matutino), 30 alunos habilitados, sala
322 – Unidade Amazônia, BIS 2016 (noturno), 30 alunos habilitados, sala 326 – Unidade
Amazônia.
8.3 Biblioteca
A Ufopa possui um Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI), disponibilizado nas
Unidades Rondon (Biblioteca Central), Tapajós (Biblioteca Setorial) e Amazônia
(Biblioteca Setorial).
O Sistema de Bibliotecas tem por objetivo coordenar as atividades e criar condições
para o funcionamento sistêmico das Bibliotecas da Ufopa oferecendo suporte
informacional ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e extensão.
A biblioteca da Ufopa disponibiliza consulta informatizada ao seu acervo que conta
com aproximadamente 9.761 títulos (39.120 exemplares) catalogados. Utiliza também o
Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), que é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a Instituições de Ensino e
pesquisa no Brasil, o melhor da produção científica internacional. Conta com um acervo
de mais de 35 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, 11 bases dedicadas
exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas
técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual.
O horário de funcionamento das Bibliotecas para atendimento à comunidade
acadêmica e à comunidade externa em geral é de segunda à sexta-feira, no horário de 8h
às 22h e aos sábados, de 8h as 12h.
8.4 Laboratórios
Os laboratórios destinados ao Isco encontram-se vinculados ao curso de Farmácia,
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porém, são de uso compartilhado com os demais cursos. Encontram-se localizados no
Complexo de Laboratórios situados na Unidade Tapajós, Bairro Salé, sendo: Laboratório
de Farmacologia, Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, Laboratório de
Farmacotécnica, Laboratório de Microbiologia, Laboratório de Bioprospecção e Biologia
Experimental. O Isco não dispõe de Laboratórios de Informática, porém, quando
necessário, utiliza os laboratórios vinculados aos outros Institutos, através de
agendamento prévio.

8.4.1 Descrição dos laboratórios:
Laboratório de Farmacologia: O laboratório de Farmacologia (LabFar) está
localizado nas dependências da Unidade Tapajós, em uma das salas do novo prédio da
antiga garagem com uma área total de 47,67m 2. Este laboratório atende ao ensino,
pesquisa e extensão e está vinculado ao curso de Farmácia, sendo compartilhado com os
demais cursos do Isco. Possui uma capacidade de até 20 alunos por turma. Atualmente o
LabFar conta com 2 monitores de laboratório, 2 bolsistas de Iniciação Científica PIBIC, 1
aluno de I.C voluntário e 4 alunos de mestrado. O LabFar possui os equipamentos
básicos de segurança, como extintor, chuveiro lava-olhos e outros. Dentre os
equipamentos possui 1 Incubadora de CO2, Câmara de Fluxo Laminar Vertical,
Refrigerador, Balança analítica, Phmetro, viscosímetro, estufas, banho maria, placa
aquecedora, destilador de água, deionizador e vidrarias diversas.
 Alojamento para Animais de Experimentação: Tem como coordenador o Professor
Waldiney Pires Moraes, está localizado na Unidade Tapajós e aloja animais provenientes
do Biotério Central para as aulas práticas e pesquisa do Curso de Farmácia e outros
cursos vinculados ao Isco. Possui uma área edificada de 30 m².
Coordenadora :
Prof. Drª Tânia Mara Pires Moraes
Técnico de Laboratório (área – Biodiagnóstico):
Jander Marcos Cirino Lopes
 Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica: O laboratório de Farmacognosia e
Fitoquímica está localizado nas dependências da Unidade Tapajós, no complexo de
laboratórios. Vinculado ao Curso de Farmácia, seu uso é compartilhado com os demais
cursos do Isco. O laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica realiza pesquisa na área
de produtos naturais, atendendo alunos da graduação através de aulas práticas, iniciação
científica e monitoria para TCC.
Para acesso ao mesmo, o docente necessita agendar suas aulas junto à
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coordenação do mesmo, para evitar acumulação de turmas, pois o mesmo suporta até 20
alunos por turma. De acordo com a norma de funcionamento, é necessário que o aluno
porte os Equipamentos de Proteção Individual – EPI para evitar acidentes com algum
reagente, vidrarias ou materiais biológicos. A porta de acesso ao laboratório tem abertura
para fora e possui largura adequada. Internamente, é dividido em 3 ambientes, sendo
que uma é destinada ao professor responsável, outra de igual tamanho para a realização
de experimentos e pesquisa e a área maior destinada ao ensino, somando uma área total
de 48,45 m². Este local de pesquisa pode atender toda a demanda anual das vagas
ofertadas ao Curso do Isco, que corresponde a 80 vagas ofertadas. Está equipado com
materiais de segurança. Os equipamentos estão distribuídos regularmente pelas
bancadas, sendo uma tomada para cada equipamento.

Coordenador:
Prof. Msc. Fagner Sousa de Aguiar
Técnica de Laboratório (área - Análises Clínicas):
Alcilene Ferreira da Silva Viana
 Laboratório de Farmacotécnica: O Laboratório de Farmacotécnica e Cosmetologia
desenvolve atividades relacionadas ao ensino e pesquisa nas seguintes áreas:
Delineamento de Formas Farmacêuticas; Desenvolvimento e Inovação de Produtos
Farmacêuticos de Origem Vegetal e Sintética; Desenvolvimento de Sistemas de
Liberação Sustentada de Fármacos Mucoadesivos. O laboratório atende a todos os
alunos do Isco e está localizado nas dependências da Unidade Tapajós, no complexo de
laboratórios.
Para acesso às aulas têm que ser agendado a fim de evitar acumulação das turmas,
pois o mesmo suporta até 20 alunos por turma. De acordo com a norma de
funcionamento, é necessário que o aluno porte os Equipamentos de Proteção Individual –
EPI para evitar acidentes com algum reagente ou vidrarias. A porta de acesso ao
laboratório tem abertura para fora e possui largura adequada. Internamente, é dividido em
3 ambientes, sendo que uma é destinada ao professor responsável pelo local, outra de
igual tamanho para a realização de experimentos e pesquisa e a área maior destinada ao
ensino, somando uma área total de 44,3 m². Este local de pesquisa pode atender toda a
demanda anual das vagas ofertadas aos Cursos do Isco, que corresponde a 80 vagas
ofertadas. Está equipado com materiais de segurança. Os equipamentos estão
distribuídos regularmente pelas bancadas, sendo uma tomada para cada equipamento.
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Coordenadora:
Profª Drª Kariane Mendes Nunes
Técnico de Laboratório (área – Química):
Cássia Valéria Pinheiro Corrêa
 Laboratório de Microbiologia: O laboratório de Microbiologia está localizado nas
dependências do campus Tapajós, em uma das salas do novo prédio da antiga garagem.
O seu uso é compartilhado entre os cursos vinculados ao Isco e Biotecnologia. O seu
acesso se dá através de agendamento para que não haja acumulação de turmas, pois o
mesmo suporta até 15 alunos por aula. De acordo com a norma de funcionamento, é
necessário que o aluno porte os Equipamentos de Proteção Individual – EPI para evitar
acidentes com algum reagente, vidrarias ou materiais biológicos. Neste ambiente trabalha
monitores, bolsistas e voluntários, juntamente com os alunos de pós-graduação. A porta
de acesso ao laboratório tem abertura para fora e de largura adequada. Internamente,
trata-se de uma sala de 30,8 m² com algumas bancadas em granito onde os estão
localizados os equipamentos que auxiliam no campo da Microbiologia. Este local destinase à pesquisa e ao ensino e pode atender toda a demanda anual das vagas ofertadas ao
Isco, ou seja 80 vagas ofertadas das 100 autorizadas. Está equipado com materiais de
segurança. Os equipamentos são todos novos, modernos e ainda passam por frequentes
avaliações dos usuários do local. Os insumos em gerais são todos armazenados
adequadamente e estão com prazos de validade em dia.
Coordenador:
Profª MSc. Silvia Katrine Silva Escher
Técnica de Laboratório (Área – Análises Clínicas):
 Laboratório de Bioprospecção e Biologia Experimental (LabBBEx): O LabBBEx é
de uso compartilhado entre o Instituto de Saúde Coletiva (Isco) e Instituto de Ciências da
Educação (Iced). Está localizado nas Unidades Rondon e Tapajós, sendo: Unidade
Tapajós - uma sala de aproximadamente 28 m2 e um mini-corredor de aproximadamente
2m2. Estas duas áreas servem para diversos experimentos entre eles: extração de óleos,
preparo de extratos, padronização e controle de qualidade, experimentos de
microbiologia, enzimático e etc. Unidade Rondon - uma estrutura dividida em dois
módulos de aproximadamente 30 m2 cada, que funciona a parte de experimentação com
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animais e experimentos com metais pesados.
O LabBBEx Dá suporte às ações de pesquisa voltadas ao desenvolvimento de
novas moléculas, extração de óleos (fixo e essencial), preparo e padronização de
extratos, produção de tecnologia de novos materiais, serviços de controle de qualidade de
produtos naturais para apoio no desenvolvimento de uma cadeia produtiva. Além da
formação de recursos humanos para a região. Entre as diferentes atividades realizadas
estão: a) Pesquisas voltadas para estudos com metabolitos primários e secundários de
origem vegetal e animal – substâncias orgânicas resultantes das vias metabólicas
celulares que do ponto de vista humano estão relacionados com medicamentos, aromas,
corantes, sabores, larvicidas, inseticidas naturais, etc. b) Ensino - as atividades de ensino
da graduação e Pós-graduação tanto em atividades relacionadas ao ensino quanto
pesquisa. Na graduação está relacionado principalmente com as atividades dos cursos de
Farmácia, Biotecnologia e Biologia e na Pós-Graduação aos cursos de Recursos Naturais
da Amazônia, Biociências, Recursos Aquáticos Continentais Amazônicos, Rede Bionorte,
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da UFAM e Toxinologia do Butantan. c)
Extensão - o LabBBEx desenvolve trabalho de extensão com comunidades relacionadas
ao projeto Arranjo Produtivo Local de fitoterápico de Santarém e capacitações e curso de
animais peçonhentos.

Coordenadora:
Rosa Helena Veras Mourão:
Técnico de Laboratório: (Área - Química):
Adenilson de Sousa Barroso

8.5 Condições de acesso para pessoas com necessidades especiais
Os cursos vinculados ao Instituto de Saúde Coletiva da Ufopa, funcionam em duas
Unidades distintas: Na Unidade Amazônia, situada na Avenida Mendonça Furtado nº
2.949, bairro de Fátima, locado atualmente exclusivamente para a Ufopa e na Unidade
Tapajós, localizado na Rua Vera Paz, s/n, Bairro Salé, prédio próprio .
Na Unidade Amazônia, o prédio atende parcialmente as normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida. A estrutura atual possui dois elevadores, que permitem o acesso a
todos os setores da Instituição, dentre eles, setores administrativos, salas de aula,
bibliotecas, auditórios, laboratórios, áreas de lazer, lanchonetes e banheiros. Os
banheiros são adaptados e seguem o padrão legal exigido.
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Na Unidade Tapajós, o prédio foi construído seguindo as normas gerais e critérios
básicos da Norma Brasileira Regulamentadora (NBR 9050:2004) de acordo com a
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para a promoção da acessibilidade às
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Na estrutura atual o prédio conta com duas plataformas para deficientes físicos, com
acesso a todos os setores do prédio, como salas de aula, biblioteca, área de lazer, praça
de alimentação, auditórios e banheiros, sendo estes adaptados, seguindo o padrão legal
exigido.
Importante salientar, que no ano de 2013, a Ufopa enviou representantes para o
Seminário Incluir em Brasília, que socializaram as informações no âmbito da Instituição e
desta forma foi instituído o Grupo de Trabalho (GT) Pró Acessibilidade, Portaria nº 1.293,
de 12 de Agosto de 2013, com a participação de setores estratégicos, nos quais incluem
unidades Acadêmicas e Administrativas da Ufopa. Assim, em abril de 2014 foi instituído o
Núcleo de Acessibilidade da Ufopa, sendo que sua composição conta com a participação
de setores estratégicos da Universidade. Este Núcleo tem como objetivos: discutir e
instituir políticas institucionais de Acessibilidade no âmbito da Instituição.

8.5.1 Políticas de acessibilidade
Através da Portaria nº 1.376 de 18 de junho de 2014, a Ufopa instituiu o Núcleo
de Acessibilidade. Tal ação atende as determinações da Portaria n° 3.284/2003, que
dispõe sobre a instrução de processo de autorização e reconhecimento de cursos e de
credenciamento de instituições, orientando a inserção de tópicos sobre acessibilidade às
pessoas com necessidades educacionais especiais.
Com base nessas orientações de acessibilidade para pessoas com necessidades
educacionais especiais, cabe descrever o planejamento de ações a serem desenvolvidas
nos anos de 2015 e 2016, conforme aditamento do PDI 2012-2016:
 Elaborar o Regimento do Núcleo de Acessibilidade.
 Disponibilizar aluno-guia para acompanhar aluno com deficiência visual.
 Disponibilizar bolsas de monitoria para acompanhamento dos estudantes com
necessidade educacionais especiais.
 Ofertar recursos de acessibilidade pedagógica, como reglete, sorobam,
impressora Braille, lupa, teclado adaptado, kit desenho (para aulas de matemática),
mouse com câmera de aumento e demais recursos didáticos.
 Adquirir materiais pedagógicos assistivos.
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 Adaptar estrutura física para acessibilidade aos diferentes locais das Unidades
Tapajós, Rondon e Amazônia (banheiros, piso tátil, elevadores).
 Ofertar minicursos e oficinas de Libras e Braille, em parceria com os grupos de
pesquisa (GEPES e GPEEPI), Secretaria Municipal de Educação (Semed) e 5ª Ure.
 Realizar seminário sobre educação e inclusão social de pessoas com
necessidades especiais no âmbito do ensino superior.
 Cabe ressaltar ainda que a Ufopa já vem realizando atividades voltadas para a
inclusão, entre as quais se destacam:
 Concurso público para professor especializado em educação especial (Edital nº
8/2012); concurso para tradutor e intérprete de linguagens de sinais (Edital nº 1/2013);
concurso para docente em Libras (Edital nº 1/2009).
 Projeto de extensão “Praticando Libras na Comunidade Acadêmica: curso
básico”, com carga horária de 20h, destinado a discentes e a técnicos da Universidade.
 Promoção de eventos: “I Mostra de cultura surda na Ufopa: valorizando a
diferença cultural, política e linguística” e o “I Sarau de Natal em Libras”, que contou com
o apoio de discentes e docentes da Ufopa; cursos de Libras para docentes e discentes;
eventos para estimular o uso e o aprendizado de Libras na orla da cidade; realização do
“Junho Especial”, evento que realiza oficinas em Braille, AEE: ações políticas e métodos
docentes e Libras Básico.
Atendendo o disposto no Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, o PPC do
Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, oferta a disciplina Libras em sua matriz curricular,
estando disposta no banco de disciplinas optativas. Além disso, o Instituto de Saúde
Coletiva adotará como ações que favorecem a inclusão social:
- Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei N°
12.764, de 27 de dezembro de 2012), com ações como incentivo ao corpo Docente para
se qualificar, cada vez mais, nas questões da inserção do aluno com necessidades
especiais, bem como orientações aos docentes para encaminhamento à Pro-Reitoria de
Gestão Estudantil (Proges), dos discentes que indiquem um provável transtorno, a fim de
que se possa fazer um diagnóstico preciso pelos setores competentes e assim
encaminhar as ações e orientações necessárias à garantia do atendimento aos direitos
deste discente na Universidade.
- Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena (Lei N° 9.394/96,
com a redação dada pelas Leis N° 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução
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CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP N° 3/2004): instituir, através de
disciplinas de conteúdos transversais e complementares, de componentes integrantes da
matriz curricular do curso, em especial as disciplinas Políticas Públicas de Saúde à
Populações Vulneráveis, Sociedade Natureza e Desenvolvimento e Estudos Integrativos
da Amazônia.
- Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Parecer CNE/CP Nº
8/2012, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012): instituir,
através de disciplinas de conteúdos transversais e complementares, de componentes
integrantes da matriz curricular do curso, em especial a disciplina Direito em Saúde.

8.6 Infraestrutura de segurança
A segurança da Ufopa é realizada

por

uma

empresa

terceirizada

sendo

supervisionada pela Diretoria de Segurança que está vinculada à Superintendência de
Infraestrutura (Sinfra), a quem compete garantir a segurança do patrimônio físico e dos
usuários.
Na Unidade Amazônia onde se localiza o curso de Bacharelado Interdisciplinar em
Saúde, existem

cinco

postos

de

serviço:

o posto de serviço do setor

administrativo/CFI: 01 posto de serviço de jornada de trabalho de 24h, composto por 04
vigilantes armados trabalhando 12 x 36h, 01 diariamente por turno; O posto de serviço do
ICS/PROCCE: 01 posto de serviço de jornada de trabalho de 24h, composto por 04
vigilantes armados trabalhando 12 x 36h, 01 diariamente por turno; O Posto de serviço da
garagem: 01 posto de serviço de jornada de trabalho de 24h, composto por 04
vigilantes armados trabalhando 12 x 36h, 01 diariamente por turno; Posto de serviço da
Reitoria: 01 posto de serviço de jornada de trabalho de 24h, composto por 04 vigilantes
armados trabalhando 12 x 36h, 01 diariamente por turno; Posto de serviço do Prédio
Anexo/ICTA: 01 posto de serviço de jornada de trabalho de 24h, composto por 04
vigilantes armados trabalhando 12 x 36h, 01 diariamente por turno.
Recentemente Foram instaladas câmeras de monitoramento nos diferentes espaços
da Unidade Amazônia, a fim de garantir a segurança dos usuários.
Na unidade Tapajós, há apenas uma forma de acesso. A entrada principal, na frente
do campus, possui guarita 24 horas e dois portões: um para entrada de pedestres e um
para acesso de veículos. Além disso, no intuito de contribuir para a segurança da
instituição, foram instaladas na Unidade Tapajós câmeras em 92 pontos, as quais são
monitoradas por um servidor designado para tal tarefa.
A segurança das instalações físicas e dos usuários é parte integrante dos serviços
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que atendem a Unidade Tapajós, que conta com quatro (04) postos de vigilância
compostos por 16 vigilantes trabalhando em jornada de 12 x 36h, dois (02) postos de
vigilância compostos por dois (02) vigilantes trabalhando em jornada de 44h semanais de
7h às 15h diariamente, dois (02) postos de serviço de vigilância compostos por dois (02)
vigilantes trabalhando em jornada de 44h semanais de 15h às 23h diariamente, além do
serviço de vídeo-monitoramento CF/TV 24h, com a utilização de 63 câmeras de alta
resolução naquela Unidade. Possui também ronda eletrônica que se trata de um
dispositivo que monitora as atividades dos vigilantes, mantendo-os atentos durante toda a
jornada de trabalho.
Tanto as instalações da Unidade Amazônia, quanto do Tapajós, possuem Plano de
Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI), aprovado junto ao Corpo de Bombeiros
local.
8.7 Apoio aos discentes
Sob a coordenação e gerenciamento da Pró-Reitoria de Gestão Estudantil (Proges),
a Política de Assistência Estudantil se configura como um conjunto de princípios e
diretrizes que orientam a elaboração e implementação de ações com vistas à inclusão
social, formação plena, produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico
e ao bem estar biopsicossocial que garantam o acesso, a permanência e a conclusão de
curso, seguindo os princípios gerais do Programa Nacional de Assistência Estudantil
(PNAES), explicitados pelo Decreto nº 7.234/2010, do Ministério da Educação.
Com o intuito de se colocar em prática tais políticas, a Ufopa implantou a Proges a
partir de 14 de abril de 2014, e passou a ser o setor responsável pela gestão da política
de assistência estudantil da instituição. Entre as ações, procurou-se de início reestruturar
o sistema de concessão de auxílios aos alunos da universidade. Atualmente estão em
pleno funcionamento, os Programas de Permanência Estudantil, Bolsa de Língua
Estrangeira (Bolei) e os Jogos Internos da Instituição (JIUfopa).
O Programa de Permanência Estudantil consiste na liberação de auxílios financeiros
aos discentes em situação de vulnerabilidade social, que não possuam condições de
arcar com o custeio de suas despesas com alimentação, moradia, aquisição de material
didático e transporte.
O Programa Bolsa de Língua Estrangeira (Bolei) foi criado com o objetivo de ampliar
oportunidades para o discente da Ufopa se tornar cidadão do mundo, ter acesso a
produção científica escrita nesse idioma e facilitar a participação nos Programas de
Intercâmbio Internacional.
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Os Jogos Internos da Ufopa (JIUfopa) ocorrem anualmente, e objetivam promover a
integração da comunidade acadêmica, incentivando a prática esportiva no meio
universitário.
A Proges, através da Diretoria de Ações Afirmativas, também tem como objetivos
fortalecer ações afirmativas para estudantes indígenas e quilombolas, promover
discussões junto à comunidade universitária e coordenar ações que viabilizem o
restaurante universitário e a criação da casa do estudante.
A Proges

é

responsável

ainda

pelo

Programa

de

acompanhamento

da

aprendizagem, iniciado em 2014, que tem como objetivo oferecer apoio pedagógico aos
discentes que apresentam até duas reprovações no semestre e àqueles que encontram
dificuldades de aprendizado.
A Ufopa oferece ainda aos discentes, o serviço de Ouvidoria, com atendimento à
comunidade interna e externa através de e-mail, telefone e atendimento presencial,
visando o bem estar das pessoas envolvidas, com imparcialidade, ética e sigilo.
8.8. Caracterização do espaço comunidade
As aulas deverão ocorrer na Escola Comunitária Casa Familiar Rural de Santarém
comunidade São Brás, no Município de Santarém, localizada na PA 457 Rodovia Dr.
Everaldo Martins Km 24 no Centro de Formação e Treinamento Agrícola Francisco
Roque, local cedido pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Agricultores e
Agricultoras Rurais do Município de Santarém – STTR-STM.

Foto Externa do Centro de Formação Francisco Roque.

O espaço Centro de Formação e Treinamento possui: 01 Auditório; 01 Secretaria, 02
Salas de Aula; 01 Biblioteca; 01 Dormitório Masculino; 01 Dormitório Feminino; 01
Refeitório; 01 Cozinha; 01 Lavanderia; 01 Área de Serviço; 01 Banheiro; 01 Banheiro
Feminino; 02 Malocas para área de Convivência. Este espaço além de ter uma
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biodiversidade natural, o mesmo é contemplado com um igarapé, que passa as margens
do terreno. Dando o acesso as pessoas que quiserem tomar um banho. Possui açaí
nativos, essências florestais, cupuaçu, mangueiras e jambeiro entre outros.

9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO
Instrumentos para Acompanhamento Pedagógicos
Serão adotados vários instrumentos para o acompanhamento pedagógico dos discentes,
dentre eles:
Caderno da Realidade – é a sistematização da reflexão e da ação provocada pelo curso.
É o registro ordenado em caderno próprio, de parte das experiências educativas
acontecidas no tempo-escola e no tempo-comunidade, que foram construídas pelo
educando/a.
Caderno de Acompanhamento – é o elo de ligação entre o curso e a família. Neste
caderno ficam registradas pelo educando/a, mensalmente, as principais aprendizagens do
tempo-escola e no tempo-comunidade.
Projeto Pessoal – a partir da formação vivenciada no curso, o estudante deverá
sistematizar um projeto para orientação de sua vida futura. É a sistematização do sonho
dentro das possibilidades reais em que está vivendo em sua comunidade, em sua
propriedade familiar e com os recursos naturais disponíveis.
Projeto Profissional – ao término do curso, o estudante deverá apresentar um Projeto
Profissional que demonstre o conhecimento técnico, as habilidades de elaboração de
texto, bem como a sua pré-disposição em iniciar um trabalho que favoreça
economicamente a sua permanência ou não no campo, com a perspectiva de uma vida
melhor.
Folha de Observação – são interrogações relacionadas com os temas das disciplinas,
formuladas pelos professores, respondidas e sistematizadas pelos estudantes. A mesma
tem o objetivo de complementar, ampliar e aprofundar os conhecimentos que foram
insuficientemente refletidos durante a disciplina. Este instrumento deverá ser socializado
no inicio de cada etapa.

10. IMPACTOS OU RESULTADOS ESPERADOS
Como

resultados

esperados

pretende-se

contribuir

para

a

qualificação

profissional no campo da Estratégia Saúde da Família para que a partir daí, esses
profissionais venham compor com outros e com os movimentos sociais da área um
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coletivo para a prática de uma política voltada a Prevenção e Promoção da Saúde no
Campo em áreas de reforma agrária,
Os futuros especialistas em ESF com ênfase em Populações do Campo, das
Florestas e das Águas, estarão capacitados às discussões e práticas para a intervenção
sócio-territorial no campo.
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ANEXO I – DOCENTES POR DISCIPLINA E CARGA HORÁRIA
UNIDADE I: Organização de Gestão do Serviço
Docentes

ATIVIDADES CURRICULARES
Campo da Saúde Coletiva

Juliana Gagno
Lima

Saúde e Sociedade I

Juliana Gagno
Lima e Annelyse
Rosenthal
Figueiredo

Saúde e Sociedade II

Annelyse
Rosenthal
Figueiredo

Saúde e Sociedade III

Hernane
Guimarães dos
Santos Junior

Redes de Atenção à Saúde

Teógenes Luiz
Silva da Costa

À definir

Analise Situacional

Atividades da análise
situacional
CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

Ementa
A construção do Sistema Único de Saúde
numa perspectiva histórica. A organização
social e sua influência no processo saúdedoença. Políticas de saúde: Das Populações
do Campo da Floresta e das Águas e
População Negra.
Atenção Primária a Saúde numa perspectiva
histórica. Os modelos de Atenção Primária à
Saúde, Atenção Básica e Estratégia Saúde da
Família.
Modelos conceituais em saúde: modelo
biomédico, determinação social da doença e
promoção da saúde. A situação de saúde no
Brasil.
Atenção Básica como ordenadora do cuidado
em saúde no SUS. Redes de Atenção à Saúde.
Abordagens sobre Linhas do cuidado: linhas
de cuidado no SUS; linha do cuidado integral
em saúde, Itinerários Terapêuticos.
Finalidade central possibilitar visitas às
comunidades com suas lideranças e famílias
com o objetivo de desenvolver a escuta e o
vínculo através de uma prática comum aos
diversos profissionais da saúde. Ainda neste
componente o aluno tem como objetivo
central a aprendizagem de como realizar um
diagnóstico local participativo utilizando-se
de indicadores demográficos, sociais e de
saúde. Visitas com intuito de mapear o
território da comunidade, como por
exemplo, os espaços sociais como escolas,
igrejas, unidades de saúde, associações etc.
Trabalho Prático
QUESTÃO GERADORA: Qual a situação da
ESF/APS em seu serviço?

CH/S

TEMPO
TEMPO
ESCOLA COMUNIDADE

30

Casa da
Família
Rural

-

30

Casa da
Família
Rural

-

20

Ufopa
Isco

-

20

Ufopa
Isco

-

20

-

Comunidade

30

-

Comunidade

150
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UNIDADE II: Monitoramento e Avaliação
Docentes

ATIVIDADES
CURRICULARES
Campo da Saúde Coletiva

Heloisa
Nascimento de

Epidemiologia I

Moura Meneses

Heloisa
Nascimento de
Moura Meneses
e Hernane

Epidemiologia II

Guimarães dos
Santos Junior

Professor
Convidado

Vigilância em Saúde

Ementa
CH/S
O desenvolvimento do processo de
reconhecimento da realidade por meio de
instrumentais
epidemiológicos:
Demografia: população, censo, estimativa,
pirâmide populacional, estatísticas vitais.
Transição demográfica e epidemiológica.
Indicadores de saúde: expressão dos
resultados, taxa, coeficiente, razão,
proporção e índice. Principais indicadores:
definição, usos, limitações. Epidemiologia
descritiva. Medidas de efeito e associação
em estudos epidemiológicos: razão de
prevalências, razão de chances, risco
relativo, risco atribuível, risco atribuível
populacional. O conceito de risco em
epidemiologia. Fatores de risco e fatores
de
proteção.
Causalidade
em
epidemiologia.
Sistemas de produção de informações
epidemiológicas. Papel da informação nos
serviços. Informação e processo de
decisão em saúde. Sistemas de
informações sobre produção de serviços
ambulatoriais e hospitalares; sistemas de
informação em vigilância epidemiológica.
Indicadores relacionados à saúde: uso e
limitações. Sistemas locais de informação
em saúde. Informação e comunicação em
saúde. O E-sus como uma das estratégias
do Ministério da Saúde como forma de
qualificar a gestão da informação.
A disciplina está orientada à compreensão
da noção de vigilância em saúde pública
como prática estratégica de estado, dos
sistemas de vigilância de âmbito local,
regional, estadual e federal, dos principais
Sistemas de Informação em Saúde
relevantes à gestão de sistemas locais de
saúde. Para consecução desses propósitos
contemplam-se como passos necessários:
(1) a compreensão das principais áreas de
vigilância
(vigilância
epidemiológica,
vigilância sanitária, vigilância ambiental,
vigilância da saúde do trabalhador etc); (2)
a compreensão da vigilância como
ferramenta para a análise da situação de
saúde de coletivos populacionais; (3) a
compreensão
da
vigilância
como
ferramenta
para
a
avaliação
epidemiológica de intervenções; (4)a
discussão quanto ao uso das informações
geradas pelos sistemas de vigilância no

TEMPO
TEMPO
ESCOLA COMUNIDADE

30

Ufopa
Isco

-

20

Ufopa
Isco

-

30

Ufopa
Isco

-

100
processo de definição de prioridades e
intervenções em saúde.

Kariane Mendes
Nunes

Edneia do
Nascimento
Carvalho (Iced)

Juliana Gagno
Lima

À definir

Estudo dos princípios teóricos e
metodológicos da pratica clinica baseada
Saúde Baseada em
em evidência, com ênfase no acesso,
avaliação critica, classificação de nível de
Evidências
evidência e validação das informações
cientificas para tomada de decisão clínica
em saúde.
Relações entre território e espaço,
sociedade e território, saúde e
populações. Valorização das sociedades.
Elaboração progressiva das sociedades.
Geografia Humana em
Distribuição dos aglomerados sociais.
Correlação entre natureza e recursos
Saúde
criados pelo homem. Demografia.
Populações, densidade, movimentos e
migrações e suas interferências no
equilíbrio
da
saúde.
Transição
demográfica. As instituições humanas.
Introdução a noções do campo da Política
Pública em Saúde, do Planejamento
Normativo, e Momentos do Planejamento
Planejamento na Atenção Estratégico Situacional. Território e local
de atuação. Neste componente, os
estudantes retornam a comunidade e
Básica
realizam junto as famílias e lideranças nas
comunidades
um
planejamento
participativo
para
uma
possível
intervenção.
Trabalho Prático
Atividades da análise
QUESTÃO GERADORA: Qual o projeto para
melhorar a situação da ESF/APS em seu
estratégica
serviço?

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

10

Ufopa
Isco

-

10

Ufopa
Isco

-

20

-

Comunidade

50

-

Comunidade

170
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Unidade III: Gestão do Cuidado em APS e o Controle Social

Docentes

ATIVIDADES
CURRICULARES
Campo da Saúde Coletiva

Ementa

Direito Campo de Aplicação. Relação com
a gestão pública em saúde. Organização
Administrativa Brasileira. Administração
Pública. Regime Jurídico-Administrativo.
Princípios Constitucionais do Direito
Administrativo. Poderes Administrativos.
Organização
Administrativa.
Órgãos
Administrativos. Atos Administrativos.
Noções Gerais sobre Procedimento
Lidiane
Administrativo. Serviço Público. Órgãos
Nascimento
Direito em Saúde e o
públicos. Função pública. Direito de saber:
informação para o “empoderamento” dos
Leão
Controle Social
movimentos sociais.
Participação no
planejamento, execução e avaliação de
ações e na gestão dos serviços.
Apresentação as formas contemporâneas
de
socialização,
controle
social,
diferenciação social, formação de grupos.
Noções básicas e contexto histórico do
surgimento dos conselhos de saúde e seu
funcionamento nas três esferas de
governo. Ética na Atenção Primária a
Saúde.
Reflexos da concepção ampliada de saúde
no processo de trabalho das equipes de
saúde da família e Núcleo de Apoio a
Professor
Processo de Trabalho na Saúde da Família (NASF). O trabalho
multiprofissional na atenção básica em
saúde. Princípios, diretrizes e ferramentas
Convidado
Atenção Básica
norteadoras do processo de trabalho na
atenção básica em saúde. Ferramentas
tecnológicas da atuação do NASF na
Estratégia Saúde da Família.
Autoritarismo, democratização e estado
de direito. Violência do estado e direitos
humanos; mecanismos de controle, de
Antonia do
Democracia e Violência no repressão e de opressão. Racionalidade
política e violência. Violência no campo,
Socorro Pena da
estratégias de sobrevivência; conflitos
Campo
Gama
sociopolíticos, reforma e revolução;
hipótese explicativas das violações de
direitos humanos; respostas populares a
violência.
Destaca o campo da informação, da
educação e da comunicação em saúde,
com ênfase para a interconexão entre
Educação em saúde e
eles. Trabalha os conceitos de educação
À definir
práticas pedagógicas em popular. Oportuniza a reflexão e a
compreensão das características da
serviços de saúde
produção, disseminação e popularização
de conteúdos e de conhecimentos
acumulados sobre práticas e modos de

CH/S

TEMPO
TEMPO
ESCOLA COMUNIDADE

30

Casa da
Família
Rural

-

20

Casa da
Família
Rural

-

20

Casa da
Família
Rural

-

20

Ufopa
Isco

-

102

Prof. Convidado

Juliana Gagno
Lima

À definir

viver do campo. Ações estratégicas para a
ampliação do acesso dos sujeitos e das
populações às ações educativas em saúde,
com destaque para a participação
comunitária no controle social de políticas
públicas de saúde.
Condutas clínicas frente às doenças
cardiovasculares mais prevalentes e em
relação
aos
distúrbios
clínicos
metabólicos. Análise do quadro de saúde
dos trabalhadores do campo no Brasil, em
Modalidades de Condutas seus aspectos clínico-epidemiológicos e
das condutas médicas e previdenciárias
Terapêuticas
frente às causas de morbidade mais
prevalentes.
Eleição
de
condutas
terapêuticas para a elaboração da
programação
de
atividades
de
recuperação da saúde com aplicação e/ou
orientação ao paciente e seus familiares.
Organização e gestão dos serviços de
saúde. Gestão do sistema de saúde.
Abordagens e usos de avaliação como
instrumento de apoio ao processo
Gestão e Avaliação na
decisório.
O propósito deste módulo é propiciar aos
Atenção Básica
estudantes a efetivação de projetos de
intervenção desenvolvido em fases
anteriores com à comunidade, tendo este
como proposta fundamental, a diminuição
das Iniquidades e a Promoção da Saúde.
Trabalho Prático
QUESTÃO GERADORA
Atividades de Intervenção Quais os resultados da Intervenção
realizada no serviço?
e avaliação
Como esta sendo implementado o
projeto de intervenção no serviço?

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

10

Ufopa
Isco

-

20

-

Comunidade

30

-

Comunidade

150
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Núcleo Profissional

Docentes

ATIVIDADES
CURRICULARES
Campo da Saúde Coletiva

À definir

-Hernane
Guimarães dos
Santos Junior

Nesta

etapa

abordados

são
Casos

Complexos, ambientados a
realidade

local

do

Nutricionista discente, com o objetivo
- Juliana Gagno de fazer uma autoLima
reflexão sobre as práticas
Farmacêuticos
- Tânia Mara
Pires Moraes
- Bruno
Alexandre da
Silva

CH/S

TEMPO
TEMPO
ESCOLA COMUNIDADE

Abordagem integral à saúde da criança;
humanização da assistência; trabalho
interdisciplinar em equipe; a criança, o
meio ambiente e a família; crescimento e
desenvolvimento infantil; alimentação e
saúde bucal; evidências para o
acompanhamento clínico de puericultura;
ações da clínica e do cuidado nos
principais agravos da saúde da criança;
experiências
exitosas
do
trabalho
interdisciplinar na atenção básica à saúde
da criança.

Médicos

Enfermeiro (a)
-Marina Smidt
Celere
Meschede

Ementa

Abordagem integral à saúde da mulher;
humanização da assistência; trabalho
interdisciplinar em equipe; Atenção
Integral à Saúde da Mulher no
Planejamento Familiar; Atenção Integral à
Saúde da Mulher no Ciclo GravídicoPuerperal; Ações da Clínica e do Cuidado
nas Principais Queixas e Agravos
ginecológicos; Atenção Integral à Saúde
Mulher no Climatério e na Menopausa;
Experiências
exitosas
do
trabalho
interdisciplinar na atenção básica.

80

Abordagem integral à saúde do adulto;

relacionadas às situações humanização da assistência; trabalho
específicas e prevalentes
da região.

- Flávia Garcez
da Silva

interdisciplinar em equipe; Atenção
integral à saúde do adulto na atenção
básica; atenção integral aos usuários com
doenças
crônicas
não
transmissíveis; principais doenças crônicas
não transmissíveis; o usuário com doenças
transmissíveis; experiências exitosas do
trabalho interdisciplinar na atenção básica
– saúde do adulto.
Abordagem integral à saúde do idoso;
humanização da assistência; trabalho em
equipe
interdisciplinar;
aspectos
biológicos e sociais envolvidos no processo
de envelhecimento; ações da clínica e do
cuidado nos principais agravos da saúde
do idoso; experiências exitosas do
trabalho interdisciplinar na atenção básica
na saúde do idoso.

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

80

Ufopa
Isco

104

Trabalho de Conclusão de Curso
Docentes

À definir

ATIVIDADES
Ementa
CURRICULARES
TEMPO
TEMPO
CH/S
Campo da Saúde
ESCOLA COMUNIDADE
Coletiva
Trabalho de Conclusão No Curso de Especialização em Saúde
da Família da Ufopa, o TCC (trabalho de
do Curso é construído no
conclusão de curso) corresponde a um
decorrer
do
Eixo portfólio construído durante o
desenvolvimento da Especialização e
Temático I e II, através
Núcleo Profissional, quando são
da
composição
do desenvolvidas determinadas atividades
com o objetivo de registro das
Portfólio,
o
qual
aprendizagens construídas, vinculando
corresponde a um relato os conteúdos desenvolvidos com a 20
Comunidade
realidade profissional.
das
intervenções
realizadas na Unidade de
Saúde
contendo
respeito

da

Família

reflexões
das

a

práticas

adotadas.
CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

20

105

ANEXO II – Curriculum Lattes dos Docentes

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

ANEXO III – Termo de Compromisso do Coordenador

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA
ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

TERMO DE COMPROMISSO DO COORDENADOR
Pelo presente Termo de Compromisso e Responsabilidade, eu WILSON SABINO, docente
vinculado ao Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste Pará, portador do
documento de identidade nº 176029710 – SSP/SP e CPF nº 065.607.498-19, indicado para assumir
a coordenação do Curso de Especialização lato sensu em Saúde da Família e Comunidade, ofertado
pelo Instituto de Saúde Coletiva da Ufopa, assumo o compromisso de coordenar com eficiência
todas as atividades que envolverão o Curso, dando o suporte necessário, com base nos
conhecimentos adquiridos ao longo da minha vivência como Farmacêutico e Docente.

Santarém-Pará, 19 de Janeiro de 2018.

_______________________
Wilson Sabino
Coord. da Esp. em Saúde
da Família e Comunidade
Portaria nº 003 de 19/01/2018
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ANEXO III – Declarações Individuais dos Docentes

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a servidora JULIANA GAGNO LIMA, SIAPE 2781376, é
Professora vinculada ao Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA e atuará como docente no Curso de
Especialização lato sensu em Saúde da Família e Comunidade, sem incidência de Carga Horária em
seu Plano Individual de Trabalho (PIT).

Santarém-Pará, 19 de Janeiro de 2018.

_______________________
Wilson Sabino
Coord. da Esp. em Saúde
da Família e Comunidade
Portaria nº 003 de 19/01/2018

120

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a servidora ANNELYSE ROSENTHAL FIGUEIREDO, SIAPE
2209229, é Professora vinculada ao Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA e atuará como docente
no Curso de Especialização lato sensu em Saúde da Família e Comunidade, sem incidência de
Carga Horária em seu Plano Individual de Trabalho (PIT).

Santarém-Pará, 19 de Janeiro de 2018.

_______________________
Wilson Sabino
Coord. da Esp. em Saúde
da Família e Comunidade
Portaria nº 003 de 19/01/2018
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a servidora HELOISA NASCIMENTO DE MOURA
MENESES, SIAPE 2383596, é Professora vinculada ao Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA e
atuará como docente no Curso de Especialização lato sensu em Saúde da Família e Comunidade,
sem incidência de Carga Horária em seu Plano Individual de Trabalho (PIT).

Santarém-Pará, 19 de Janeiro de 2018.

_______________________
Wilson Sabino
Coord. da Esp. em Saúde
da Família e Comunidade
Portaria nº 003 de 19/01/2018

122

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a servidora KARIANE MENDES NUNES, SIAPE 2139720, é
Professora vinculada ao Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA e atuará como docente no Curso de
Especialização lato sensu em Saúde da Família e Comunidade, sem incidência de Carga Horária em
seu Plano Individual de Trabalho (PIT).

Santarém-Pará, 19 de Janeiro de 2018.

_______________________
Wilson Sabino
Coord. da Esp. em Saúde
da Família e Comunidade
Portaria nº 003 de 19/01/2018

123

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a servidora ANTONIA DO SOCORRO PENA DA GAMA ,
SIAPE 1835056 , é Professora vinculada ao Instituto de Ciências da Educação da UFOPA e atuará
como docente no Curso de Especialização lato sensu em Saúde da Família e Comunidade, sem
incidência de Carga Horária em seu Plano Individual de Trabalho (PIT).

Santarém-Pará, 19 de Janeiro de 2018.

_______________________
Wilson Sabino
Coord. da Esp. em Saúde
da Família e Comunidade
Portaria nº 003 de 19/01/2018

124

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a servidora FLÁVIA GARCEZ DA SILVA, SIAPE 1414049, é
Professora vinculada ao Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA e atuará como docente no Curso de
Especialização lato sensu em Saúde da Família e Comunidade, sem incidência de Carga Horária em
seu Plano Individual de Trabalho (PIT).

Santarém-Pará, 19 de Janeiro de 2018.

_______________________
Wilson Sabino
Coord. da Esp. em Saúde
da Família e Comunidade
Portaria nº 003 de 19/01/2018

125

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a servidora LIDIANE NASCIMENTO LEÃO, SIAPE 1581291,
é Professora vinculada ao Instituto de Ciências da Sociedade da UFOPA e atuará como docente no
Curso de Especialização lato sensu em Saúde da Família e Comunidade, sem incidência de Carga
Horária em seu Plano Individual de Trabalho (PIT).

Santarém-Pará, 19 de Janeiro de 2018.

_______________________
Wilson Sabino
Coord. da Esp. em Saúde
da Família e Comunidade
Portaria nº 003 de 19/01/2018

126

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a servidora MARINA SMIDT CELERE MESCHEDE, SIAPE
2210058 , é Professora vinculada ao Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA e atuará como docente
no Curso de Especialização lato sensu em Saúde da Família e Comunidade, sem incidência de
Carga Horária em seu Plano Individual de Trabalho (PIT).

Santarém-Pará, 19 de Janeiro de 2018.

_______________________
Wilson Sabino
Coord. da Esp. em Saúde
da Família e Comunidade
Portaria nº 003 de 19/01/2018

127

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a servidora TÂNIA MARA PIRES MORAES, SIAPE
2171514 , é Professora vinculada ao Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA e atuará como docente
no Curso de Especialização lato sensu em Saúde da Família e Comunidade, sem incidência de
Carga Horária em seu Plano Individual de Trabalho (PIT).

Santarém-Pará, 19 de Janeiro de 2018.

_______________________
Wilson Sabino
Coord. da Esp. em Saúde
da Família e Comunidade
Portaria nº 003 de 19/01/2018

128

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a servidora EDNÉA DO NASCIMENTO CARVALHO, SIAPE
1713679 , é Professora vinculada ao Instituto de Ciências da Educação da UFOPA e atuará como
docente no Curso de Especialização lato sensu em Saúde da Família e Comunidade, sem incidência
de Carga Horária em seu Plano Individual de Trabalho (PIT).

Santarém-Pará, 19 de Janeiro de 2018.

_______________________
Wilson Sabino
Coord. da Esp. em Saúde
da Família e Comunidade
Portaria nº 003 de 19/01/2018

129
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