
No dia 15 de setembro, foram divulgados os resultados da 
Avaliação Quadrienal da CAPES (2017-2020). A nota do 

nosso programa subiu para 4! A dedicação e o empenho 
de toda a rede foram fundamentais para a obtenção desse 

reconhecimento, que reflete a efetividade do nosso 
coletivo para enfrentarmos desafios. 

Somos Nota 4!

No dia 28 de novembro aconteceu a 13ª Sessão Temática 
intitulada “Ensino na saúde: reflexões e perspectivas para a 
prática docente”. O evento teve a participação de Cristina 
Guilam e Carla Pacheco Teixeira da Coordenação Nacional 
e das palestrantes Maria Mar Carrió Llach da Universidad 
Politécnica de Cataluña, Espanha; Eliana Goldfarb Cyrino da 
Universidade Estadual Paulista e Fatima Antero da Fiocruz 
Ceará. A sessão temática encontra-se disponível no 
YouTube. 

Assista no youtube:

SESSÃO TEMÁTICA DA EDUCAÇÃO NA 
SAÚDE

https://youtu.be/RFyEN_ay__0�

A Coordenação Nacional do PROFSAÚDE organizou o Grupo de Trabalho (GT) sobre o Trabalho de 
Conclusão de Mestrado (TCM) e a Produção Técnica/Tecnológica (PTT). O grupo, coordenado por 
Carla Pacheco Teixeira, é formado por 13 docentes das Instituições de Ensino Superior (IES) da rede. O 
objetivo do GT é discutir e desenvolver ações e estratégias para fortalecer o tema no programa. Entre 
as atividades efetivadas pelo GT, encontram-se as reuniões periódicas para a elaboração do plano de 
ação e as rodas de conversa com as IES para a realização de uma escuta qualificada sobre o assunto.

GRUPO DE TRABALHO TCM/PTT

Adriana Figueiredo - UFOP
Antônio Cardoso - UFSB
Cleson Moura - UNIR
Diana Gutierrez - FIOCRUZ
Fátima Antero - FIOCRUZ CE
Helena Cortes - UFSC
Jane Mary Guimarães - UFSB

Equipe técnica:
Kênia Azevedo

Docentes:
Katia Moreira - UNIR
Leila Göttems - ESCS
Márcio Moyses - UFMA
Marta Quintanilha - UFCSPA
Michael Machado – UFAL
Sharmênia Nuto - FIOCRUZ CE
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A turma 4 iniciou suas atividades acadêmicas 
em agosto, acontecendo, entre outras, os três 
encontros presenciais programados para o 
primeiro semestre letivo. A turma é formada 
por 239 mestrandos vinculados às 26 IES da 
rede que atuam em 161 municípios de 24 
estados das cinco regiões do país.

TURMA 4 – PROFSAÚDE

Encontro presencial UFRGS - UFCSPAEncontro presencial UFPELEncontro presencial Fiocruz RJ

Encontro presencial UFJFEncontro presencial Fiocruz AMEncontro presencial UNIR

Encontro presencial UFRBEncontro presencial Fiocruz CEEncontro presencial Fiocruz MS

Encontro presencial UFR

Em continuidade aos encontros nacionais, aconteceram a 11ª e a 12ª 
“Sessão Temática PROFSAÚDE”, trazendo importantes debates e 
reflexões relacionados aos eixos pedagógicos do programa: Atenção, 
Educação e Gestão em Saúde da Família; além de apresentar relatos de 
experiência dos mestrandos que atuam na Atenção Primária à Saúde 
(APS) nos Territórios.

A 11ª Sessão Temática, intitulada 
“Informação em Saúde e transfor-
mação digital do SUS: Desafios e 
Perspectivas”, aconteceu no dia 19 de 
maio e teve como mediador o docente 
da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL), Prof. Dr. Carlos Dornels Freire 
de Souza.

A 12ª Sessão Temática, intitulada 
“Gestão do cuidado na APS: desafios e 
possibilidades”, aconteceu no dia 25 
de agosto e teve como mediadora a 
docente da Fiocruz Mato Grosso Sul 
(Fiocruz MS), Profa. Dra. Débora Dupas 
Gonçalves do Nascimento.

SESSÕES TEMÁTICAS DA REDE NACIONAL

Com objetivo de dar suporte 
para o backup e o aperfeiçoa-
mento na navegação e no 
domínio do Moodle da Turma 
4, foram desenvolvidas diversas 
estratégias formativas dirigidas 
a docentes e técnicos de 
informática (Tis) das IES da rede:

O tema do PROFSAUDE está 
disponível para a versão 4 do 
Moodle, o download pode ser 
realizado pelos TIs das IES no 
repositório dos materiais do 
curso, no endereço:
� https://cursos.campusvirtual.fi-
ocruz.br/course/view.php?id=371.

TREINAMENTO MOODLE

Duas Oficinas Regionais de 
Treinamento Moodle para Tis, 
realizadas em 24 e 26 de maio, 
antes da realização do backup 
do Moodle T4.
Duas Oficinas Regionais de 
Treinamento Moodle para 
docentes, realizadas em 7 e 14 
de junho, antes da realização do 
backup do Moodle T4.
Uma Oficina Nacional Tira-dúvi-
das para Tis, realizadas em 8 
julho, após a disponibilização do 
backup do Moodle T4.

Duas Oficinas Regionais 
Tira-dúvidas para docentes, 
realizadas em 28 de julho e 3 de 
agosto, após a disponibilização 
do backup do Moodle T4.

Elaboração e divulgação do 
� Tutorial Coordenadores e 
Docentes do PROFSAUDE 2022 - 
YouTube™
Elaboração e divulgação do 
� Tutorial do Moodle para os 
Mestrando - YouTube™
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REVISTA APS 
Encontra-se disponível no site da Revista de APS, vinculada à Universi-
dade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a terceira edição do Suplemento 
Temático PROFSAÚDE, resultado da parceria do programa com a Revista 
de APS para a publicação de artigos produzidos por mestrandos, 
egressos e docentes da rede. 
As três edições – publicadas em 5 de abril, 6 de maio e 16 de agosto, 
respectivamente – apresentam 44 artigos abordando pesquisas/inter-
venções nos campos que orientam o Projeto Pedagógico do Curso: 
Atenção, Gestão e Educação.

Acesse as edições através dos links abaixo

v. 24 (2021): 
Suplemento 1 �

v. 25 (2022): 
Suplemento 1 �

v. 25 (2022): 
Suplemento 2 �

A Coordenação Nacional do Estudo Multicêntrico PROFSAÚDE está 
organizando um livro temático com o objetivo de divulgar as 
diversas experiências e/ou resultados da pesquisa “Prevenção e 
controle da COVID-19: estudo multicêntrico sobre a percepção e as 
práticas no cotidiano das orientações médico-científicas pela 
população dos territórios de abrangência da Atenção Primária à 
Saúde”.  O livro será publicado na modalidade e-book pela Editora 
Rede Unida. Após Chamada Pública para submissão de manuscri-
tos, foram aprovados 19 capítulos.

LIVRO DO ESTUDO MULTICÊNTRICO PROFSAÚDE
Um representante por IES contou com apoio financeiro para a 
participação (inscrição e deslocamento) no evento, que aconteceu 
de 21 a 24 de novembro em Salvador, Bahia. Vinte e três (23) 
trabalhos foram aprovados e apresentados.
Para mais informações sobre o evento, acesse o link: 

13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA

13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva 
(saudecoletiva.org.br)

�

PARTICIPAÇÃO DOS MESTRANDOS EM EVENTOS
O mestrando Adolfo Oscar 
Gigglberger Bareiro, da Turma 3 da 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), foi convidado pela Direção 
do Departamento de APS do 
município de São José dos Pinhais, 
PR, a apresentar seu Trabalho de 
Conclusão de Mestrado intitulado: 
“Abrindo as portas para o 
atendimento remoto em uma 
Unidade de Saúde da Família: a 
experiência dos usuários”. 

A participação em eventos e as aproximações com a gestão viabilizam o impacto das produções dos nossos alunos.

A partir da sua inserção no 
PROFSAÚDE, o mestrando Fernando 
Braz Piuzana, da Turma 3 da 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), foi convidado para discutir a 
integralidade do cuidado em saúde 
bucal no 3o Encontro Mineiro de 
Administradores e Profissionais da 
Atenção no SUS/MG. O aluno 
participou da Mesa: “Acesso 
universal à saúde bucal, como 
garantir equidade?”

A mestranda Núbia Mara Mattos, da Turma 3 da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), apresentou 
duas experiências exitosas selecionadas entre 415 
trabalhos, na Mostra “Paraná mostra o SUS que dá 
certo!”, que aconteceu durante o XXXVI Congresso 
Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, 
nos dias 18 e 20 de outubro, em Foz do Iguaçu, PR.
As experiências exitosas foram: 
– Estratégias para fortalecimento da Atenção Primária à 
Saúde no município de Cambé, PR
– Fortalecimento da assistência prestada à mulher na 
Atenção Básica: relato de experiência extra muro.
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No período de 15 a 18 de maio, aconteceu a premiação David Sackett na 43º reunião anual da 
Society for Clinical Trials (SCT). O grupo de pesquisa The TOGETHER Trial, que inclui pesquisa-
dores da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), recebeu o prêmio. O professor Leonardo 
Savassi, do Departamento de Medicina, é um dos responsáveis pela pesquisa. O The TOGETHER 
Trial é resultado de uma parceria entre Brasil e Canadá que analisa o efeito de diversos 
remédios em pacientes com Covid-19. 

PRÊMIO INTERNACIONAL AO PROFESSOR LEONARDO SAVASSI

PARTICIPAÇÃO NO 8º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE
O PROFSAÚDE esteve presente na 8ª edição do Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, entre os dias 
3 e 5 de novembro, na cidade de Aracaju, SE. No evento, Carla Pacheco Teixeira, da Coordenação Nacional, apresentou,  o 
programa no Seminário “Residências Municipais em Saúde, uma discussão necessária”, atividade que contou com riquíssimos 
debates dos participantes, entre os quais estava o egresso Celso Marcos da Silva, da Turma 1 da Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL), atual Coordenador Médico da APS do município de Arapiraca, AL. Entre outras atividades, a Coordenação 
Nacional participou da oficina “Avaliação: O Aprendizado das Mostras de Experiências” e da oficina “Mostras de Experiências e 
Educação Permanente em Saúde, onde e como se conectam?”.

Nos dias 18, 19 e 20 de outubro, aconteceu o XXXVI 
Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do 
Paraná, em Foz do Iguaçu, PR. Os professores Sabrina 
Stefanello e Rafael Ditterich, da UFPR, participaram do 
evento divulgando o PROFSAÚDE e apresentando 
contribuições na Mesa “Integração Ensino Serviço e 
Comunidade: formação para a defesa e sustentabilidade 
do SUS”. 

PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CONGRESSO 
ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DE SAÚDE DO PARANÁ

RODA DE CONVERSA PARA 
RECONHECIMENTO DE NECESSIDADES 
PROFSAÚDE/UNIR
Para fortalecer o desenvolvimento de Trabalhos de 
Conclusão de Mestrado e da Produção Técnica/Tecnológi-
ca com aplicação ao campo profissional dos mestrandos, a 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR) organizou uma 
roda de conversa com a gestão estadual, a gestão 
municipal, o controle social e o corpo acadêmico da IES. O 
objetivo do encontro, realizado no dia 8 de agosto, em 
formato virtual, foi discutir as possibilidades de projetos de 
intervenção do programa alinhados às necessidades da 
APS em Rondônia.
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Coordenação Nacional
Luis Augusto Facchini (Abrasco)
Maria Cristina Rodrigues Guilam (Fiocruz)
Carla Pacheco Teixeira (Fiocruz)

Assessoria da Coordenação Executiva 
Nacional
Diana Paola Gutierrez Diaz de Azevedo

Secretaria Executiva
Flávia Sanchez

Revisor
A. M. Abib
aloisio.abib@gmail.com

Diagramação
Bruno Oliveira
bruno@krotedev.com.br

VISITE O NOSSO SITE
https://profsaude-abrasco.fiocruz.br/�

CONTATOS
profsaude@fiocruz.br
Tel. (021) 3882-9027

�

�

Encontro Nacional PROFSAÚDE 
Nos dias 8 e 9 de dezembro, a Coordenação Nacional realizará o Encontro Nacional do 
PROFSAÚDE, que terá como participantes os Coordenadores Locais das IES, os 
Responsáveis Nacionais das Disciplinas e os integrantes do Grupo de Trabalho sobre 
Trabalho de Conclusão de Mestrado e Produção Técnica/Tecnológica. A pauta da reunião 
possibilitará importantes discussões e reflexões sobre perspectivas, desafios e estratégias 
para o programa. O evento acontecerá na Fiocruz Ceará.

Chamada de Manuscritos para Suplemento Temático
A Revista Comunicação em Ciências da Saúde (CCS) da 
Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS-DF) e a 
Coordenação Nacional do PROFSAÚDE divulgaram a 
chamada para submissão de trabalhos desenvolvidos pelos 
docentes da rede para a publicação de um suplemento 
especial.
A publicação desse suplemento visa incentivar a difusão da 
produção científica realizada, preferencialmente, no 
programa, no campo da Educação na Saúde. A ênfase do 
suplemento serão as práticas de ensino e aprendizagem 
inovadoras utilizadas na pós-graduação stricto sensu.
A submissão estará aberta no período de 15 de dezembro 
de 2022 a 16 de fevereiro de 2023.

TOME NOTA

Frutos do apoio às propostas da Coordenação Nacional para o fortalecimento e intercâmbio entre as IES associadas ao 
PROFSAÚDE, foram realizados quatro eventos interinstitucionais entre agosto e outubro, promovendo atividades de produção 
e troca de conhecimentos e experiências entre diversos atores no âmbito do SUS e da Saúde Coletiva.

EVENTOS INTERINSTITUCIONAIS

Modalidade: presencial
Nº de inscritos: 30
Nº de participantes: 40

Modalidade: on-line
Nº de inscritos: 929
Nº de participantes: 1.222 
(visualizações somadas dos vídeos)

Modalidade: on-line
Nº de inscritos: 1.000
Nº de participantes: 331

Modalidade: on-line
Nº de inscritos: 2.052
Nº de participantes: 1.748
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