DURAÇÃO E DATAS

COORDENAÇÃO

DURAÇÃO – 22 semanas
INÍCIO – 10/9/2015
TÉRMINO – 27/02/2016

COLEGIADO DE GESTÃO DO CURSO
(coordenação pedagógica, temática e de tutoria)

Recesso de fim de ano:

Florianita Coelho Braga Campos
(Pró Reitora de Extensão e Vice-Coordenadora)
Sandra Maria Spedo
(Coordenadora Geral)
Paula Carolei

de 21/12/2015 a 10/01/2016

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

UNIFESP

Nicanor Rodrigues da Silva Pinto
Renato Nabas Ventura
SUS-municípios
Gleidjane Maciel Della Cruz
Diego Garcia Diniz
Solange Cristina Aparecida Vialle
Juliana Aline Andrade Vila Pacheco

Fábio Souza dos Santos
Tarcísio de Oliveira Barros Braz

FINANCIAMENTO

Ministério da Saúde (SGTES)
Universidade Aberta do SUS
(UnA-SUS)

2º Curso de
Aperfeiçoamento
“FORMAÇÃO DE
PRECEPTORES
PARA O SUS”
Modalidade a Distância
(EaD)

OBJETIVOS DO CURSO
1) capacitar profissionais de saúde
para atuarem como Preceptores para
o SUS, em processos de formação
de profissionais da saúde na rede de
atenção do SUS, tanto na
graduação, quanto em residências
(médica e multiprofissional)
2) desenvolver, com os participantes,
competências em dimensões
educacionais, assistenciais e
gerenciais para melhorar a qualidade
do trabalho e da educação na saúde
PÚBLICO ALVO E VAGAS
Trabalhadores do SUS Municipal
(300 vagas)
Guarulhos.....30
Mauá............30
Santos...........30
S.B.Campo...30
São Paulo...150
Sorocaba.....30
OBS: caso não haja candidatos
selecionados, em número suficiente
para completar as vagas oferecidas
a cada Município, haverá remanejamento das vagas remanescentes.

ESTRUTURA DO CURSO

Modalidade. À distância (EaD),
com 5 (cinco) Encontros
Presenciais, além da abertura.
Essas atividades serão realizados
às 5as. feiras, em local a ser
definido, no município de São
Paulo-SP
Módulos.
1) ambientação ao ambiente
virtual de aprendizagem
2) educação em saúde e
formação de profissionais de
saúde no SUS
3) Política e gestão em saúde no
SUS
Transversalmente aos módulos, no
decorrer de todo o curso, será
realizado o “Estudo e Gestão de
Caso”. Cada aluno acompanhará
um CASO real, selecionado no
serviço de saúde em que atua (no
seu SUS municipal).

INSCRIÇÕES ‘ON LINE’
(http://www.unasus.unifesp.br)
Período de inscrição
- de 3 a 14/8/2015

Documentos para Inscrição
- Ficha de Inscrição (disponível no
link acima)
- Mini currículo vitae com 1 (uma)
pág.
- Memorial da trajetória
profissional, incluindo a justificativa
do seu interesse em participar do
curso; com, no máximo, 2 (duas)
págs.
- Carta de anuência do gestor do
SUS Municipal ou Locorregional, a
quem o candidato esteja
subordinado, registran-do o interesse
pela participação do profissional no
curso e apoio para a participação do
mesmo nos Encontros Presenciais.

