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Apresentação

O curso de especialização em Atenção Básica
em Saúde da Família (CEABSF), na modalidade a
distância, é uma realização da Universidade Federal
de Minas Gerais, por meio do Núcleo de Educação
em Saúde Coletiva/Faculdade de Medicina, com
participação da Cátedra da Unesco de Educação
a Distância/Faculdade de Educação, Faculdade
de Odontologia e Escola de Enfermagem. Essa
iniciativa é apoiada pelo Ministério da Saúde –
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação
em Saúde (SGTES) –, Ministério da Educação –
Sistema Universidade Aberta do Brasil/Secretaria
de Educação a Distância (UAB/SEED) – e Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
Direcionado a médicos, enfermeiros e
cirurgiões-dentistas integrantes de equipes
de Saúde da Família, o curso tem seu sistema
instrucional organizado para a modalidade de
Educação a Distância. Esse sistema é composto
por um conjunto de cadernos de estudo e outras

mídias, disponibilizados tanto em DVD – no
formato de vídeos – como na internet – por meio
de ferramentas de consulta e de interatividade,
como chats e fóruns. Todos são instrumentos
facilitadores dos processos de aprendizagem e
tutoria, nos momentos presenciais e a distância.
Os cadernos de estudos são resultados
do trabalho interdisciplinar de profissionais da
Universidade e dos serviços de saúde. Os autores
são renomados especialistas em suas áreas e
representam tanto a experiência acadêmica,
acumulada pela UFMG no desenvolvimento de
projetos de formação, capacitação e educação
permanente em saúde, como a vivência
profissional.
A perspectiva é que esse Curso de
Especialização em Atenção Básica em Saúde
da Família cumpra seu importante papel na
consolidação da estratégia da Saúde da Família
e no desenvolvimento de um Sistema Único de
Saúde, universal e com maior grau de eqüidade.
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Introdução
“O que é sabedoria? A sabedoria... é um estado de conhecimento
pelo qual se é capaz de ver, ao mesmo tempo, a substancialidade
das coisas e o nexo em que estão unidas, isto é, a dinâmica da
existência. É contemplar os dois lados, é uma perspectiva mais
totalizadora, mais completa” (Hernandes, 1998, p.35).
Prezado tutor,
Este guia pretende situá-lo em relação ao Curso Especialização em
Atenção Básica em Saúde da Família e ao trabalho a ser desenvolvido.
Você, como tutor, é considerado um sujeito-chave para o êxito desta
proposta e merece um cuidado muito especial para se sentir seguro e
com as condições necessárias para efetivar as suas ações.
Ao longo do guia, apresentaremos informações objetivas quanto à
estrutura e ao funcionamento do curso, assim como elementos formativos
que possam nutrir e fortalecê-lo ao longo da sua vivência neste trabalho. Para
iniciar essa conversa, precisamos ter disponibilidade para construirmos,
juntos, os alicerces para a sua atuação, confiando na possibilidade de
identificarmos nossas reais necessidades, de modo a atendê-las. Partimos
do princípio de que este trabalho ocorre num coletivo que se estrutura
numa rede de aprendizagem. O fortalecimento dessa rede é que irá
garantir o fluxo de informações e o desenvolvimento de nossa capacidade
de comunicação e de avaliação dos processos desenvolvidos.
Esperamos desenvolver a nossa capacidade de escuta, sem julgamentos
prévios, de tal forma que possamos, de fato, incluir o outro num processo
permanente de educação. Nosso objetivo principal consiste em dialogar
com contextos reais de inserção profissional, constituindo um espaço
de interação e de implicação dos sujeitos, tendo em vista a melhoria
da qualidade dos serviços. Seja bem-vindo à nossa rede de educação
permanente em saúde.

Seção 1
O que é o Programa ÁGORA e o Curso de Especialização em
Atenção Básica em Saúde da Família
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O objetivo desta seção é situar historicamente, no cenário nacional
das políticas de saúde, a formulação do Programa Ágora. A partir desse
contexto, apresentamos a relevância, do Curso de Especialização em
Atenção Básica em Saúde da Família –CEABSF.

Parte

1

Programa Ágora
Ágora [do grego ágora] S.f. Praça das antigas cidades gregas, na qual
se fazia o comércio e onde se reuniam, muitas vezes, as assembléias do
povo (Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa).
Ágora é um programa interdisciplinar, interdepartamental, interunidades
e interinstitucional que articula ensino–pesquisa–extensão, implementado
pelo Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da
UFMG – NESCON. Também participam desse programa as faculdades de
Educação, Medicina e Odontologia, a Escola de Enfermagem da UFMG, a
Cátedra UNESCO de Educação Continuada e o Centro de Apoio à Educação
a Distância – CAED. Esse programa Integra o Sistema Universidade Aberta
do Brasil – UAB e a Rede Multicêntrica de Apoio à Especialização em Saúde
da Família – Rede MAES. É apoiado pelo Ministério da Saúde, Ministério
da Educação e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
– BNDES.
O Programa administra o Curso de Especialização em Atenção Básica
em Saúde da Família – CEABSF – na modalidade Educação a Distância. O
Curso atende à demanda de formação em educação permanente do SUS e
é oferecido aos profissionais médicos, cirurgiões-dentistas e enfermeiros
integrantes de Equipes de Saúde da Família – EPS.
O Ágora oferece, ainda, o Curso de Especialização em Epidemiologia:
Investigação de Surtos em Serviços de Saúde e apóia a oferta do Curso de
Especialização em Formação Pedagógica do Profissional de Enfermagem
– CEFPEPE – da Escola de Enfermagem, para enfermeiros vinculados à
docência de Educação Profissional, na área de saúde.
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Parte

2

Contextualizando o Curso de
Especialização em Atenção Básica em
Saúde da Família
A estratégia da Saúde da Família, proposta pelo Ministério da Saúde,
constitui-se em um passo importante para a reversão do atual modelo
de assistência, consolidando o Sistema Único de Saúde – SUS. A
priorização da atenção básica justifica-se por ser esse um nível de atenção
extremamente importante para o sistema de saúde como um todo. Além
de cuidar dos aspectos de prevenção de doenças e promoção da saúde,
é responsável pela assistência e atendimento de um grande número de
problemas de saúde. Quando bem estruturada, a atenção básica pode
ser resolutiva para 80% ou mais dos motivos da procura aos serviços.
Funciona ainda, ao lado das estruturas responsáveis pelo atendimento a
urgências e emergências, como principal porta de entrada no sistema. Sua
posição estratégica é tão grande que a avassaladora maioria das reformas
ocorridas nos sistemas de saúde dos países do Ocidente, nos últimos 30
anos, deram-se no sentido de implementar, entre suas principais ações,
melhorias e ampliação da participação relativa da atenção básica frente
aos demais níveis de atenção. Esse fato ocorreu como forma não apenas
de tornar mais próxima ao cidadão e mais humana a assistência, mas,
também, de reduzir os custos. Dessa forma, a melhoria da atenção básica
sempre foi tratada como uma forma de diminuir a utilização de hospitais
no sistema de saúde, sabidamente responsáveis por elevados custos na
assistência e nem sempre com a resolutividade esperada.
A reforma da atenção básica tem como base principal, iniciada há
mais de 15 anos, o Programa de Saúde da Família – PSF. Esse programa
consiste, basicamente, na estruturação de equipes financiadas com
recursos do Ministério da Saúde, estados e municípios para atender um
conjunto definido de famílias. Inicialmente, foi implementado com médicos,
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
Nos últimos anos, integra-se ao PSF a Equipe de Saúde Bucal. Têm sido
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também estimuladas outras inclusões, com profissionais especialistas
e equipes que atuam de forma complementar às equipes de Saúde da
Família, como equipes de Saúde Mental e equipes de Reabilitação. O
Programa de Saúde da Família, pelo nível de consolidação alcançado e
pelas projeções temporais e territoriais, passa a ser, no plano nacional,
mais que um programa, ou seja, é uma Estratégia de Saúde da Família.
Aproximadamente 140 milhões de brasileiros (cerca de 75% da
população geral) são assistidos exclusivamente pelo SUS, enquanto os
demais são assistidos pelo Sistema de Saúde Suplementar. Destes,
uma parcela substantiva recorre ao SUS, seja pelo fato de seu plano de
saúde ser parcial, seja em razão de dificuldades para receber um leque de
serviços que dêem conta da integralidade da assistência. Ao se considerar
todos os aspectos ligados à saúde, pode-se dizer que toda a população é
beneficiária do SUS, nos aspectos de vigilância sanitária e epidemiológica,
no controle de surtos, na política de medicamentos entre outros.

Políticas de Atenção à Saúde: Estratégia de Saúde da Família e Educação Permanente
em Saúde
De acordo com dados do Departamento de Atenção Básica - DAB - Ministério
da Saúde, o Brasil possui 28.051 equipes de Saúde da Família, com cobertura
de 92.11% dos municípios brasileiros, ou seja, dos 5.564 municípios, 5.163 possuem equipes. Isso equivale à cobertura populacional de 47.7 %, ou 89.9
milhões de pessoas num universo de 185.619.807 (abril de 2008).
O Programa Mais Saúde, lançado no final de 2007 pelo governo federal, prevê
ampliação do número de equipes de Saúde da Família de 27 mil, em 2007, para
40 mil, até 2011, alcançando 130 milhões de brasileiros.
Em Minas Gerais há 3.675 equipes, a cobertura é de 97,18 % dos 853 municípios, o que equivale a 833 cidades com Equipes de Saúde da Família (ESF). A
população alcançada é de 65,6 %, ou 12.665.820, no universo de 19.278.265
(abril de 2008).
Esses números, para o Brasil, implicam em mais de 80 mil trabalhadores de
nível superior que atuam em ESF. Só em Minas Gerais, são quase 10 mil.
Desde 1999 a UFMG participa de todo um esforço de adequação da formação
e capacitação de profissionais da saúde desenvolvendo experiências como o
Pólo de Capacitação, Formação e Educação Permanente em Saúde da Família,
o Projeto Veredas de Minas e o BH Vida Integral , além de outros projetos de
especialização para clientelas específicas.

O conjunto disponível dos cursos de especialização e de residências de
saúde e medicina de família não consegue capacitar, como especialistas,
mais do que 2.000 profissionais ao ano. Estes dados indicam que, ainda
que se amplie, em muito, a capacidade atual de formação, utilizando-se as
metodologias disponíveis, levar-se-á um tempo muito longo para capacitar

11

esses profissionais. Além disso, considerando-se, ainda, o caráter
eminentemente presencial desses cursos, cabe mencionar a dificuldade
de retirar os profissionais de seus ambientes de trabalho ou de deslocá-los
para outros centros, quando não se dispõe de cursos na mesma cidade.
Dessa forma, o desenvolvimento de um curso de especialização a
distância é uma alternativa estratégica de contribuição para a consolidação
do SUS. Portanto, o Curso de Especialização em Atenção Básica em
Saúde da Família/Educação a Distância – Programa Ágora tem por
objetivo a formação de profissionais de saúde vinculados ao Programa de
Saúde da Família como Especialistas em Atenção Básica em Saúde da
Família, atendendo a parâmetros de escala no atendimento à demanda de
formação.

Seção 2
Aspectos Gerais da Educação a Distância e a Estrutura do Curso
de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família –
CEABSF
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O objetivo desta seção é apresentar os aspectos gerais da Educação
à Distância, a estrutura e o funcionamento do CEABSF, assim como,
apresentar a UAB.

Parte

1

Contexto da Universidade Aberta do Brasil
A Universidade Aberta do Brasil é um instrumento da política de Educação
a Distância do Ministério da Educação, constituído por instituições públicas
de educação superior que ofertarão cursos com o suporte de Pólo Municipal
de Apoio Presencial à Educação Superior, da Universidade Aberta do Brasil
(UAB). A resposta a um edital público possibilitou que a Universidade
Federal de Minas Gerais participasse deste projeto, oferecendo diversos
cursos. Isso favoreceu a inserção do CEABSF nessa rede-pólos, com sua
proposta de formação dos profissionais de saúde.
Dessa forma, o curso está sendo oferecido pela UAB em oito pólos
de Minas Gerais, nesta primeira etapa, tendo 50 vagas para cada pólo,
destinadas aos profissionais em serviço das ESF dos municípios envolvidos.
O CEABSF está presente nos seguintes pólos: Araçuaí, Campos Gerais,
Conselheiro Lafaiete, Corinto, Formiga, Governador Valadares, Teófilo
Otoni e Uberaba.

Estratégia de Educação a Distância
A Estratégia de Educação a Distância se instituiu, no cenário internacional,
com base no princípio da democratização da educação, surgindo para
superar distâncias geográficas. Hoje, na sociedade complexa em que
vivemos, possibilita superar várias outras distâncias que se apresentam
em virtude da realidade do mundo do trabalho ou das desigualdades
econômicas e sociais.
No cenário nacional vivenciamos uma crescente expansão de cursos
a distância e maior institucionalização dessa modalidade educativa.
Atualmente, as atividades de sala de aula se ampliam, são complementadas
a distância, nos ambientes virtuais de aprendizagem, no espaço e tempo de
experimentação, de conhecimento da realidade, de formação permanente,

15

o que implica em maior inserção nos ambientes profissionais e informais.
A educação passa a ser compreendida como diálogo aberto, do indivíduo
consigo mesmo, com os outros e com os instrumentos oferecidos pela
cultura e pelo ambiente. A meta é aprender a construir e comparar novas
estratégias de ação, novas teorias, novos modos de enfrentar e definir os
problemas.
É possível perceber que novas configurações estão sendo gestadas para
o processo de ensino–aprendizagem. Configurações que se fundamentam
em outros referenciais de aprendizagem, de conexões entre o mundo do
trabalho e o mundo da escola, assim como são outras as demandas de
formação dos sujeitos que já estão inseridos no campo da ação.
A aprendizagem em Educação a Distância (EAD) parte do contexto de
inserção do aluno adulto, capaz de ser sujeito de seu próprio processo
de aprendizagem, processo esse que desenvolverá ao longo de sua vida
e de forma colaborativa. Para que esse processo ocorra, é necessário
que o ambiente de ensino–aprendizagem proposto ofereça serviços de
apoio, estratégias interativas, integração de diversas mídias, articulação
dos sistemas instrucional, de tutoria, de avaliação da aprendizagem, de
monitoramento e avaliação do curso e de informação e comunicação.
Também deve considerar os contextos reais de inserção dos profissionais
em formação envolvidos.
Um traço distintivo da EAD consiste na mediação das relações
entre docentes e estudantes, o que implica na elaboração de materiais
instrucionais a partir de uma proposta pedagógica. Para isso é necessária
uma coordenação pedagógica que norteie as ações desde a elaboração
da matriz curricular, passando pela preparação da equipe de especialistas
responsáveis, pela elaboração das unidades temáticas, pela definição do
projeto gráfico do material, pela organização do fluxo de aprendizagem na
utilização dos diferentes suportes adotados, até a etapa de validação do
material produzido.
Além disso, não interessa uma informação em si mesma, mas uma
informação mediada pedagogicamente, que possa ser transformada em
conhecimento e sabedoria. Sendo assim, a ênfase é educar e não apenas
ensinar; é desenvolver as ferramentas cognitivas que possibilitam que os
estudantes interpretem e organizem o conhecimento pessoal de forma
contextualizada.
Dessa forma, quando projetamos este curso e buscamos sua
implementação, tivemos como propósito produzir materiais pedagógicos
que criassem desafios cognitivos, que promovessem atividades

16

significativas de aprendizagem, enfim, que permitissem o desenvolvimento
de novas competências, necessárias ao campo da ação e de redes de
aprendizagem.
Redes de aprendizagem – possibilitam trabalhar em equipes heterogêneas e
desenvolver a capacidade de sistematizar conhecimentos gerados no campo
da ação. Além disso, promove a aprendizagem ativa, pois ao formular questões
e ao receber comentários por parte dos companheiros, o aluno está desenvolvendo a aprendizagem colaborativa, está percebendo que o conhecimento, as
habilidades e os significados se elaboram de forma social.

O sistema instrucional desenvolvido no CEABSF procurou considerar as
necessidades e possibilidades tecnológicas de cada contexto de trabalho
e as mediações tecnológicas já incorporadas no cotidiano de formação
das pessoas envolvidas. Com isso, pretendemos que as atividades de
aprendizagem propostas se aproximem da sua realidade, seja por meio
das mediações tecnológicas utilizadas no curso, seja por meio de um
sistema de tutoria que garanta a articulação entre coordenação do curso,
contexto da ação e adequação das mediações utilizadas.
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Parte

2

Estrutura e funcionamento do curso
Tendo em vista a meta de atender a demanda ampliada de formação
de profissionais das ESF, o Curso de Especialização em Atenção Básica
em Saúde da Família/Educação a Distância – Programa Ágora oferta 400
vagas por semestre, distribuídas, inicialmente, em oito municípios-sede
de Pólo Municipal de Apoio Presencial à Educação Superior, vinculados à
Universidade Aberta do Brasil – UAB. Em cada Pólo foram formadas duas
turmas de 25 alunos, sob a responsabilidade de um tutor presencial para
cada uma, além de um tutor a distância responsável pelas duas turmas,
sediado na UFMG.

Módulos/disciplinas e carga horária
Este curso de especialização será desenvolvido em um período
mínimo de 12 e máximo de 24 meses, com funcionamento previsto
durante todos os dias da semana, para o atendimento a distância, e em
períodos programados, com antecedência, para atendimento presencial e
avaliações. Deverão ser cursadas disciplinas que integralizem 24 créditos,
o que significa 360 horas.
A matriz curricular do curso é composta por disciplinas que serão
apresentadas sob a forma de Módulos, que comporão as Unidades
Didáticas, conforme apresentado a seguir.
A Unidade Didática I, com duração de 135 horas, correspondendo a
nove créditos, compreende quatro módulos ou disciplinas de 30 horas
cada. Estes módulos ou disciplinas obrigatórias oferecem os conteúdos
estruturantes do modelo assistencial de atenção básica e serão cursados
por todos os profissionais em formação, constituindo a base do curso.
A Unidade Didática II terá duração de 225 horas, equivalendo a 15
créditos, compreendendo módulos ou disciplinas que serão cursados de
acordo com a escolha do profissional em formação num universo de 36
disciplinas optativas. Abordam áreas de atenção específicas da Atenção
Básica e conteúdos interdisciplinares abrangentes, como saúde da mulher,
saúde do idoso, saúde da criança, saúde do adulto, saúde do trabalhador
e saúde bucal.
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A Unidade Didática III refere-se ao Trabalho de Conclusão de Curso,
obrigatório para a emissão do Certificado.
Veja, a seguir, a estrutura geral do Curso de Especialização em Atenção
Básica em Saúde da Família, na qual estão apresentados dados das
disciplinas, tais como, classificação, carga horária, créditos e docentes
coordenadores, por Unidade Didática.

Unidade didática 1
Nome das disciplinas

Classificação
OB

OP

Carga
horária

Créditos

Coordenador

CH Total

Disciplina I - 1: Processo de Trabalho em Saúde

X

30

2

Horácio Pereira de Faria

Disciplina I - 2: Modelo Assistencial
e Atenção Primária à Saúde

X

30

2

Marcos Azeredo Furquim Werneck

Disciplina I - 3: Planejamento e
Avaliação da Ações de Saúde

X

45

3

Horácio Pereira de Faria

Disciplina I - 4: Tecnologias para
Abordagem do Indivíduo, da Família e da Comunidade - Práticas
Pedagógicas em Atenção Básica à
Saúde.

X

30

2

Maria José Cabral Grillo

Totais da Unidade Didática1

X

135

9
1 - Integralização das 135 horas/9 créditos
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Unidade didática 2
Nome das disciplinas

Classificação
OB

Carga
horária

Créditos

Coordenador

OP

CH Total

Disciplina II - 1: Saúde da Mulher

X

45

3

Suelene Coelho

Disciplina II - 2: Saúde do Adulto

X

60

4

Henrique Oswaldo da Gama Torres

Disciplina II - 3: Saúde da Criança
e do Adolescente - Ações Básicas
à Saúde

X

45

3

Cláudia Regina Lindgren Alves

Disciplina II - 4: Saúde da Criança
e do Adolescente - Agravos Nutricionais

X

45

3

Cláudia Regina Lindgren Alves

Disciplina II - 5: Saúde do Trabalhador

X

30

2

Andréa Maria Silveira

Disciplina II - 6: Saúde do Idoso

X

30

2

Flávio Chaimowicz

Disciplina II - 7: Endemias e Epidemias A

X

30

2

Silvana Spíndola de Miranda

Disciplina II - 8: Endemias e Epidemias B

X

30

2

Dirceu Bartolomeu Greco

Disciplina II - 9: Endemias e Epidemias C

X

30

2

Dirceu Bartolomeu Greco

Disciplina II - 10: Doenças Sexualmente Transmissivéis - SIDA/AIDS
e Hepatites Viróticas

X

30

2

Dirceu Bartolomeu Greco

Disciplina II - 11: Saúde Bucal no
Contexto da Atenção Básica à
Saúde - Aspectos Gerais

X

45

3

Efigênia Ferreira e Ferreira

Disciplina II - 12: Acidentes e Violência

X

30

2

Elza Machado de Melo

Disciplina II - 13: Saúde Mental

X

30

2

Paula Cambraia de Mendonça
Vianna

Disciplina II - 14: Protocolo de Cuidado à Saúde na Organização do
Serviço

X

15

1

Marcos Azeredo Furquim Werneck

Disciplina II - 15: Elaboração e Apresentação de Pôster e Trabalho de
Atenção Básica à Saúde em Evento
Científico

X

15

1

Mara Vasconcelos

Disciplina II - 16: Projeto Social Saúde e Cidadania

X

30

2

Celina Camilo de Oliveira

Disciplina II - 17: Formação Complementar A

X

15

1

Juliane Corrêa
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Unidade didática 2
Classificação

Nome das disciplinas

OB

Carga
horária

Créditos

Coordenador

OP

CH Total

Disciplina II - 18: Formação Complementar B

X

30

2

Juliane Corrêa

Disciplina II - 19: Saúde Bucal no
Contexto da Atenção Básica à
Saúde - Atenção à Criança e ao
Adolescente

X

30

2

Marisa Maia Drumond

Disciplina II - 20: Saúde Bucal no
Contexto da Atenção Básica à
Saúde - Atenção ao Adulto e ao
Idoso

X

30

2

Andréa Maria Duarte Vargas

Disciplina II - 21: Saúde Ambiental

X

30

2

Antônio Leite Alves Radicchi

Totais da Unidade Didática

X

225

1

15
1 - Integralização das 225 horas/15 créditos

Essa organização das disciplinas e de suas respectivas cargas horárias
foi pensada de maneira que o profissional em formação dedique no mínimo
seis horas semanais para estudo a distância. Nesse processo estão
previstos seminários e encontros presenciais, no início de cada unidade
temática, e avaliações presenciais ao final do estudo de cada disciplina,
que serão realizados pelo tutor presencial.

Coordenação do Curso
A coordenação do Curso de Especialização em Atenção Básica em
Saúde da Família/Educação a Distância – Programa Ágora será exercida
por uma comissão coordenadora. A Comissão Coordenadora será formada
por, no mínimo, cinco membros docentes do curso, sendo, no mínimo,
dois terços pertencentes aos quadros da Universidade Federal de Minas
Gerais – UFMG, e por representação estudantil, indicada por comum
acordo entre os diretórios acadêmicos das unidades proponentes.
Considerando as especificidades de um Curso a Distância, foram
constituídas uma Coordenação Pedagógica e uma Coordenação de
Monitoramento e Avaliação do Curso.Compete à Coordenação do Curso:
• indicar, dentre os seus membros um Coordenador Geral e um
Subcoordenador do Curso;
• orientar e coordenar as atividades do Curso, podendo recomendar
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a indicação ou substituição de docentes, obedecidas as Normas
Gerais da Pós-graduação;
• fixar diretrizes e acompanhar o desenvolvimento do Curso e
estabelecer procedimentos que assegurem ao estudante efetiva
orientação acadêmica;
• decidir as questões referentes a seleção, matrícula, rematrícula,
dispensa de disciplinas e aproveitamento de créditos, trancamento
parcial ou total de matrícula, bem como a representações e
recursos que lhe forem dirigidos;
• propor às chefias de Departamentos, à coordenação de órgão
complementar e à direção das Unidades as medidas necessárias
ao bom andamento do Curso;
• propor a criação, transformação, exclusão e extinção de disciplinas
do Curso, bem como alteração no número de vagas e modificações
estruturais;
• acompanhar o planejamento e execução orçamentária do Curso,
estabelecer critérios para a alocação de recursos e aprovar relatório
de avaliação do Curso ao término de cada turma;
• colaborar na elaboração e divulgação de resultados e informações
sobre o Curso.
Compete à Coordenação Pedagógica:
• coordenar o desenvolvimento do sistema instrucional, garantindo
a especificidade de cada mídia utilizada;
• elaborar um fluxo de produção e de validação de cada mídia
em específico, a partir do conteúdo encaminhado pelos
conteudistas;
• acompanhar o processo de produção dos materiais instrucionais
garantindo sua adequação à proposta pedagógica do Curso;
• promover a articulação entre as diferentes mídias utilizadas
de modo a garantir sua utilização do processo de ensino –
aprendizagem proposto;
• orientar o sistema de tutoria em relação à utilização do sistema
instrucional desenvolvido;
• subsidiar o sistema de avaliação e monitoramento do Curso em
relação às etapas e aos procedimentos do processo de ensino
aprendizagem.
Compete à Coordenação de Monitoramento e Avaliação:
• elaborar o projeto de avaliação do Curso;
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• elaborar e aplicar instrumentos de coleta de dados para
avaliação;
• elaborar relatórios analíticos sobre as várias etapas do
desenvolvimento do Curso e relatórios anuais das atividades
realizadas;
• subsidiar a coordenação do Curso e a coordenação pedagógica
para o melhor desempenho de suas competências.
As competências dos tutores presenciais e a distância e outros
aspectos do sistema de avaliação e monitoramento serão abordados em
outra seção deste Guia.

Seção 3
Organização dos Sistemas do Curso de
Especialização em Atenção Básica em Saúde da
Família – CEABSF
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A educação a distância, para garantir um processo de ensino–
aprendizagem de qualidade, necessita da estruturação e articulação dos
seguintes sistemas:
• instrucional;
• de tutoria;
• de avaliação do processo de aprendizagem;
• de monitoramento e avaliação do curso;
• de informação e comunicação.
Cada sistema, com sua especificidade, contribui para a efetividade da
concepção apresentada.
Nesta seção iremos apresentar como estão organizados estes sistemas
do CEABSF.

Parte

1

Sistema Instrucional
O sistema instrucional é o sistema que viabiliza a concepção pedagógica
do curso. Mediante sua matriz curricular multimidiática – material
impresso, DVD/vídeos e internet – permite a inclusão de diferentes fontes
de informação, inclusive de informações provenientes do próprio campo de
atuação do profissional. A flexibilidade incorporada em seu funcionamento
possibilita atender a percursos individuais, a percursos institucionais, ou
seja, a demandas específicas e diferenciadas. A sua estrutura e o seu
funcionamento ganham vitalidade à medida que se incorporam às redes
institucionais e tecnológicas do profissional em formação. Os momentos
presenciais também cumprem importante papel na viabilização da
concepção pedagógica do curso. Neles o profissional em formação terá
oportunidade de socializar seus conhecimentos e dialogar com você e
com os outros profissionais.
Você perceberá que a incorporação citada acima é enfatizada por
meio das atividades que implicam na elaboração do mapa contextual, na
discussão dos problemas vivenciados pelas equipes de saúde da família e
na elaboração do portfólio.
A matriz curricular se encontra no ambiente de ensino–aprendizagem
– www.nescon.medicina.ufmg.br/ceabsf – de modo que o profissional em
formação poderá clicar em cada disciplina, tendo acesso às informações
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necessárias para escolher adequadamente e compor o seu currículo. Nessa
interface, ele terá o conhecimento não só da ementa, dos profissionais
responsáveis, mas também das atividades e suportes utilizados para
acessar as informações referentes à temática em estudo. Esperamos que,
em decorrência das demandas identificadas nos contextos de atuação
profissional, tenhamos percursos diferenciados.
Cada grupo de 25 profissionais em formação tem um tutor presencial
como você, ou seja, um orientador de aprendizagem que o acompanha ao
longo de todo o processo de formação. Além disso, o curso conta com uma
equipe de tutores a distância, especialistas dos conteúdos abordados na
matriz curricular, para apoiá-lo no esclarecimento de questões decorrentes
do estudo dos módulos.

Fluxo do sistema instrucional
O profissional em formação receberá um conjunto de materiais
referentes aos módulos das disciplinas que compõem as unidades didáticas,
composto por Caderno de Estudo e um DVD, e o Guia do Profissional em
Formação. Receberá, ainda, as formas de estabelecer contato com o tutor
presencial e a senha e o login para o acesso ao ambiente on-line.
Todos os materiais instrucionais possuem como centralidade
a relação entre sujeito e contexto, ou seja, entre profissionais em
formação e os serviços de saúde. Além disso, os materiais são utilizados
pedagogicamente de forma complementar, pois cada mídia possui seus
limites e especificidades, de modo que buscamos apropriar o potencial
de cada um.

Figura 1: Fluxo do Sistema Instrucional
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O sistema instrucional foi desenvolvido numa estrutura hipermidiática,
o que possibilita gradativamente, ao longo do curso, incorporar a produção
dos profissionais em formação – por meio de suas críticas, sugestões e
relato de experiências – aos materiais videográficos, ao ambiente on-line
e, inclusive, ao material impresso. Além disso, com a inclusão da produção
dos profissionais em formação, de diferentes contextos, teremos um
banco de dados significativo que poderemos acessar de acordo com a
temática de interesse.
As mediações pedagógicas utilizadas possuem as funções apresentadas
a seguir.
Material impresso: consiste no material que direciona o processo de
ensino–aprendizagem e estabelece relação com os demais materiais do
curso. É composto por:
• Guias didáticos: constituem o material impresso de orientação;
temos o Guia do Profissional em Formação e o Guia do Tutor,
que é este que você está explorando agora. Esses guias foram
elaborados para que estudantes e tutores possam compreender o
curso no qual estão se inserindo.
• Cadernos de estudo: são cadernos elaborados por profissionais
experientes e especialistas nas áreas abordadas e têm como
objetivos oferecer o subsídio teórico e orientar as diversas
atividades a serem desenvolvidas ao longo do curso. O caderno
de estudo é o articulador dos materiais instrucionais e possibilita
a interação entre profissionais em formação, tutor e ambiente online.
Material videográfico: este material é apresentado no formato de
DVD e está associado aos cadernos de estudo das Unidades Didáticas
I e II. Os conteúdos desse material foram produzidos com exclusividade
para este curso, em sua maioria. Neles gravamos experiências e relatos
de profissionais de equipes de saúde da família de diferentes regiões do
Brasil.
A estruturação dos vídeos teve como princípio a aproximação aos
contextos e aos sujeitos envolvidos na estratégia Saúde da Família. Nosso
objetivo, com essa aproximação, não foi avaliar ou julgar a prática dos
profissionais, mas sim possibilitar a ampliação do nosso campo perceptivo
relativo aos dilemas e possibilidades vivenciados por esses. Na Unidade
Didática I temos três blocos temáticos, de aproximadamente cinco minutos
cada. Na Unidade Didática II temos 12 blocos temáticos associados às
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disciplinas. Nas duas unidades, os vídeos estão articulados às atividades
propostas nos cadernos de estudo.
A organização dos vídeos no DVD busca atender a dois momentos
específicos do curso: momento presencial e momento a distância. No
momento presencial o objetivo do conteúdo do DVD é promover a
problematização do campo da ação a partir dos relatos de atores da Saúde
da Família, e podem ser assistidos nos encontros presenciais de acordo
com as prioridades e opção das turmas. No momento a distância o
objetivo é promover a interlocução entre o mapa conceitual e as diferentes
perspectivas apresentadas pelos sujeitos do campo da ação.
Ambiente on-line: é um espaço exclusivo para este curso e é acessado
na Internet, no endereço http://nescon.medicina.ufmg.br/ceabsf, por
meio de senha individual. Conta com ferramentas de interação (fórum,
chat – acesso específico para coordenador, tutor, alunos), ferramentas
de informação (mural, agenda – acesso comum para todos), ferramentas
de armazenamento (biblioteca virtual) e o portfólio (acesso pessoal,
coordenador, tutor, alunos). O ambiente on-line tem como objetivo propiciar
interações coletivas mais contínuas e dinâmicas com o tutor e os demais
colegas do curso, para trocas de saberes e informações
Nessa interface, o profissional em formação poderá acessar a relação
das disciplinas, assim como a etapa em que se encontra em cada uma,
por exemplo, concluída, em andamento etc. e, inclusive, o seu próprio
processo avaliativo. Além do monitoramento de todo o seu processo de
formação de forma on-line, o ambiente possibilita a inserção do profissional
em formação numa rede de aprendizagem, seja com sua turma, seja com
diferentes grupos temáticos de acordo com sua área de interesse.

Atividades propostas ao longo do módulo
Ao longo do módulo, existem diversas atividades que exploram estudo
de casos, análises de conceitos, análise de rotinas e procedimentos,
contextualização da prática, entre outras. Algumas dessas atividades
aparecem em todos os módulos, pois contemplam a concepção pedagógica
do curso que visa articular teoria e prática. Entre elas estão as atividades
que envolvem a elaboração de mapa contextual e mapa conceitual,
participação em fórum e chat e assistência a vídeo. Vamos compreender o
que são estas atividades:
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Elaboração de mapa conceitual: os mapas conceituais são atividades
nas quais o profissional em formação, ao longo da leitura do módulo, deverá
destacar conceitos contidos no texto e identificar possíveis relações entre
eles.

Figura 1: Mapa Conceitual

Ele pode ser sistematizado em forma de organograma ou por meio de
Processo podemos
de trabalho ver
em saúde
sínteses interligadas, conforme
a seguir:
estrutura,
insumos e
tecnologias

utiliza

agentes

meios

que podem ser
conhecimentos
e habilidades

atuam sobre

objetos

resultando

produtos

que são a

dimensão
técnica do
processo
de trabalho

que é a

dimensão
política do
processo
de trabalho

que geram
resultados
indivíduo,
família e
comunidade
Fonte: Faria, 2008

valores,
comportamentos
e hábitos
individuais e
coletivos

determinantes e
condicionantes
de saúde

que têm uma
finalidade (s)

Figura 2: Exemplo de Mapa Conceitual - Processo de trabalho em saúde

Elaboração de mapa contextual: essa atividade exigirá uma reflexão
sobre o cotidiano do trabalho do profissional em formação, tanto no aspecto
macro quanto nos aspectos micros. Ao estudar a Unidade Didática I, por
exemplo, o estudante será orientado a elaborar um diagnóstico situacional
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e uma proposta de intervenção. Nos conteúdos da Unidade II, serão
elaborados diagnósticos, conforme o tema de cada módulo, relacionando-o
ao contexto de atendimento.
Participação em fórum e chat: durante o curso você, tutor, ira lançar
temas para debates no ambiente on-line, estimulando a participação ativa
dos estudantes. O material impresso contém orientações para que o
profissional em formação possa se preparar para o momento em que você
abrir a discussão on-line.
Análise dos vídeos: ao longo dos módulos, o profissional em formação
será orientado a assistir aos vídeos e analisá-los. O resultado da análise
deverá ser registrado para que você avalie.
Além dessas, os profissionais em formação terão outras atividades de
fixação ou de reflexão com suas devidas especificidades e, no conjunto de
cada módulo, pelo menos três atividades virão com indicação para serem
anexadas no portfólio e avaliadas.
O sistema instrucional depende dos demais sistemas para efetivar
a sua proposta educativa. Um sistema de tutoria bem estruturado, que
proporcione condições ao profissional em serviço de apropriar-se das
mediações pedagógicas, é essencial. Precisamos, também, de um sistema
de monitoramento e avaliação eficiente, que acompanhe passo a passo,
avalie e intervenha nos momentos adequados, solucionando problemas
identificados ao longo do processo.
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Parte

2

Sistema de tutoria
O papel da tutoria
O sistema de tutoria tem a seguinte estruturação: coordenação de
tutoria, tutor a distância, tutor presencial e central de atendimento. Em
todo o sistema de tutoria, temos ações voltadas ao desenvolvimento de
competências de conteúdo, associadas aos temas do curso e à atuação
do tutor; competências tecnológicas, associadas ao uso adequado das
mediações utilizadas no curso; competências comunicativas, associadas
às estratégias de interação próprias de momentos presenciais e a distância
e, por fim, competências colaborativas, associadas à troca de experiências
e à formação de uma rede de aprendizagem.
Coordenação de tutoria: esta coordenação será exercida pelo
coordenador e pelo subcoordenador do curso. Compete à coordenação
de tutoria:
• acompanhar o trabalho desenvolvido pelos tutores;
• apoiar os tutores no desenvolvimento de suas competências;
• promover reuniões dos tutores para avaliação do processo de
ensino–aprendizagem;
• coordenar as discussões para preparação dos momentos
presenciais;
• responder a questionários e elaborar relatórios periódicos de
acordo com o fluxo estabelecido pelo sistema de monitoramento
e avaliação.
Tutor presencial: é aquele que tem contato direto e constante com o
profissional em formação, orientando a aprendizagem. Cabe a ele:
• acompanhar o desenvolvimento das atividades de ensino–
aprendizagem de 25 profissionais em formação de um pólo;
• orientar o processo de aprendizagem nas várias mídias;
• organizar e realizar os encontros presenciais;
• organizar e realizar o plantão semanal de atendimentos aos
profissionais em formação;
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• orientar o processo de escolha das disciplinas optativas;
• intermediar as relações institucionais no município (Secretaria de
Saúde, Coordenação do Pólo);
• responder a questionários e elaborar relatórios periódicos de
acordo com o fluxo estabelecido pelo sistema de monitoramento
e avaliação;
• realizar avaliação da aprendizagem (monitoramento das atividades
propostas) e lançamento de notas;
• planejar o processo de recuperação dos estudantes, quando
necessário;
• participar do processo seletivo de estudantes para o curso;
• participar da capacitação permanente dos tutores.
Tutor a distância: é aquele que vai apoiar o processo de aprendizagem,
de acordo com a demanda que for apresentada pelo tutor presencial. Cabe
a ele:
• acompanhar o desenvolvimento das atividades de ensino
aprendizagem dos 50 profissionais em formação de um pólo;
• orientar o tutor presencial na resolução dos problemas pedagógicos,
tecnológicos e administrativos;
• acompanhar o processo de aprendizagem nas várias mídias;
• apoiar a organização dos momentos presenciais;
• apoiar a organização do momento de avaliação presencial;
• participar da capacitação permanente dos tutores;
• responder a questionários e elaborar relatórios periódicos de
acordo com o fluxo estabelecido pelo sistema de monitoramento
e avaliação;
• acompanhar a avaliação de aprendizagem (monitoramento das
atividades propostas), o lançamento de notas e o processo de
recuperação;
• participar do processo seletivo de estudantes para o curso;
• participar das reuniões com a coordenação de tutoria.
A central de atendimento do curso é responsável pelas questões
operacionais, tais como:
• lançamento de dados no ambiente on-line: agenda, mural etc;
• informações acadêmicas: senha, matrícula etc;
• distribuição dos materiais pedagógicos;
• manutenção do banco de dados atualizados;
• apoiar os tutores e a coordenação do curso no que for de sua
competência.
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Parte

3

Sistema de avaliação do processo de
aprendizagem
A proposta avaliativa tem como princípio a compreensão da avaliação
como um processo contínuo e cumulativo que visa a fortalecer o
aprendizado dos profissionais em formação.
A avaliação da aprendizagem será realizada por disciplinas, sendo
distribuídos 100 pontos em cada uma. Essa avaliação se dará a partir dos
seguintes instrumentos e terão os respectivos pesos e concepção:
1. Prova presencial: 40% dos pontos para a prova presencial que inclui
a dimensão teórica e prática. Será elaborada pelo especialista que produziu
o módulo estudado e será aplicada pelo tutor presencial, no momento
presencial. Ela será sem consulta e terá como base o conteúdo do módulo
e sua relação com a prática.
2. Portfólio: 20% dos pontos para a sistematização do portfólio que
será construído ao longo do processo e avaliado pelo tutor presencial. O
portfólio será constituído pelas atividades indicadas ao longo do módulo,
as quais deverão ser elaboradas, destacadas e anexadas no fichário. A
síntese dessas atividades é que será transferida para o portfólio on-line
para ser avaliada pelo tutor presencial.
O acúmulo dessas atividades, por si só, não torna o portfólio avaliativo;
ele só será considerado como tal a partir da elaboração de uma síntese
conclusiva e avaliativa ao final de cada módulo, que deverá ser transferida
para o portfólio no ambiente on-line. Esta sistematização implica uma
reflexão sobre todas as atividades realizadas e a elaboração de uma síntese
avaliativa cuja orientação estará disponível no próprio módulo.
3.Atividades: 30% dos pontos para a realização das atividades propostas
a serem anexadas e avaliadas no portfólio. Estas podem ser estruturadas
articulando diferentes mídias, mas ainda assim podem constituir uma
única atividade (fórum/chat, vídeo, mapa contextual e mapa conceitual).
Com o objetivo de auxiliar o profissional em formação, um check-list será
oportunamente entregue ao aluno para orientar as atividades realizadas,

33

explicitando seu objetivo e o encaminhamento a ser feito no ambiente de
aprendizagem.
Na avaliação do mapa conceitual serão considerados os conceitos
destacados e a apresentação correta da inter-relação dos mesmos.
Na elaboração de mapas contextuais será avaliado se o mapeamento
está completo e se apresenta uma análise consistente de diagnóstico e
proposta de intervenção.
Nos fóruns e chats serão avaliadas a participação e a argumentação ao
longo dos debates. Em relação à análise de vídeos, você será avaliado(a)
quanto a natureza e a consistência dos seus argumentos em relação ao
conteúdo apresentado.
4. Auto-avaliação: 10% dos pontos para a auto-avaliação dos
momentos de participação e a realização das atividades. Ao final de cada
módulo, o profissional em formação deverá se auto-avaliar em relação ao
desempenho no curso, descrevendo e atribuindo uma nota global. Para
tanto, deverá levar em consideração os seguintes aspectos:
• participação em encontros presenciais;
• participação on-line;
• realização das atividades;
• elaboração do portfólio.
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é individual e obrigatório e
será avaliado quanto à aprovação ou não-aprovação. No início do terceiro
semestre do curso, a Comissão Coordenadora indicará um orientador para
cada profissional em formação, para acompanhá-lo na elaboração do TCC.
Os créditos relativos a cada disciplina só serão conferidos ao estudante
que lograr na mesma, pelo menos, o conceito D, e que comparecer a, no
mínimo, 75% das atividades presenciais programadas, sendo vedado o
abono de faltas.
Os créditos obtidos em qualquer disciplina só terão validade durante
o prazo máximo de dois anos, contados a partir da primeira matrícula no
Curso. Caso o profissional em formação interrompa o curso por qualquer
motivo, sem trancamento de matrícula, esse é o prazo que ele tem para
retornar ao curso e garantir os créditos já cursados, desde que ocorra
oferta de novas turmas no respectivo período. Caso não ocorra reoferta
dentro desse prazo, ele terá direito somente a uma declaração relativa às
disciplinas que cursou.
O rendimento escolar de cada estudante será expresso em notas e
conceitos, de acordo com a seguinte escala (Art.22 do Regulamento do
Curso):
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De 90 a 100 – A (Excelente);
De 80 a 89 – B (Ótimo);
De 70 a 79 – C (Bom);
De 60 a 69 – D (Regular);
De 40 a 59 – E (Fraco) e
De 0 a 39 – F (Rendimento nulo).
No caso de obter conceito inferior a D, o estudante terá direito a uma
segunda oportunidade para cumprir atividade acadêmica, ou seja, um
exame especial. O estudante que obtiver conceito inferior a D mais de
uma vez na mesma ou em diferentes disciplinas será excluído do Curso.
Para cada disciplina, o tutor receberá uma matriz de correção das
atividades propostas nos cadernos de estudo, para que possa valorar as
atividades realizadas pelo profissional em formação.
Para o processo de avaliação, o sistema de tutoria conta com uma
interface no ambiente on-line que permite: dar retornos das atividades;
orientar os aspectos necessários para a superação das dificuldades;
armazenar as informações numa base de dados; visualizar na web os
resultados da avaliação da sua turma em específico. Isso permitirá identificar
profissionais em formação em situações de risco que necessitam de um
acompanhamento mais intensivo e, inclusive, casos de recuperação. As
atividades de recuperação serão planejadas pelos tutores presenciais
em comum acordo com os tutores a distância.
A UFMG permite trancamento de matrícula nas seguintes
modalidades:
• Com a anuência do tutor presencial, o profissional em formação
poderá solicitar ao Colegiado o trancamento parcial da matrícula
(em uma ou mais disciplinas) dentro do primeiro terço do período
letivo. O trancamento da matrícula será concedido apenas duas
vezes na mesma disciplina durante o curso;
• Trancamento total pode ser concedido até o último dia do
semestre letivo, por tempo determinado, a critério do Colegiado
do curso. Se estiver diante de motivos relevantes, o Colegiado
poderá conceder trancamento total de matrícula por mais de dois
períodos letivos, não sendo o período de trancamento computado
para efeito de integralização do tempo máximo do curso.
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Sistema de monitoramento e avaliação do
curso
O Sistema de Monitoramento e Avaliação do Curso tem como objetivo
principal contribuir para o seu aperfeiçoamento permanente. Será
operacionalizado por meio de coleta e análise de dados, questionários,
relatórios, sugestões e reclamações enviadas por escrito. A concepção
de avaliação se refere a um processo iluminativo, ou seja, que existe para
integrar diferentes visões, experiências e relatos, com a finalidade de
possibilitar ao coletivo uma visão negociada e ampliada de um processo
cuja totalidade não se enxerga no cotidiano.
As principais ferramentas do sistema de monitoramento e avaliação
são:
• os questionários, postados no ambiente on-line, para avaliação de
eventos, processos ou materiais instrucionais;
• relatórios periódicos sobre as atividades de coordenadores e
tutores solicitados, também, no ambiente;
• críticas ou sugestões formais encaminhadas diretamente ao
sistema de monitoramento e avaliação;
• dados quantitativos gerados durante processos seletivos e outros
durante o curso;
• entrevistas semi-estruturadas aleatórias;
• grupos focais.
A todas as pessoas envolvidas diretamente com o Programa Ágora –
sejam elas coordenadores, tutores, alunos ou outros – será solicitado, em
alguns momentos, o preenchimento de questionários ou relatórios. Essas
pessoas também podem ser convidadas a dar entrevistas e a participar de
grupos focais.
O sistema procurará trabalhar de forma abrangente, mantendo coerência
com o plano institucional de avaliação do Programa Ágora. Várias categorias
relacionadas a diferentes processos e estruturas serão analisadas.
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Sistema de informação e comunicação
A informação e a comunicação, bases da interatividade desempenham
um papel estratégico num curso a distância. No CEABSF elas foram
pensadas levando-se em conta que cada disciplina terá momentos
presenciais e, permanentemente, a distância, para a aprendizagem dos
conteúdos e interação com a realidade de atuação dos alunos, momentos
esses intermediados pelos tutores.
Os momentos presenciais serão organizados no Pólo Municipal
de Apoio Presencial à Educação Superior. Alunos e tutores terão à sua
disposição, nos pólos, laboratório de informática, com acesso à Internet,
em velocidade adequada. Alunos e tutores poderão, entretanto, interagir
utilizando equipamentos de seus domicílios ou locais de trabalho, exceto nas
atividades obrigatoriamente presenciais – encontros mensais, avaliações
e atividades coletivas programadas. Assim, os alunos participarão de
atividades programadas de acordo com os objetivos do Curso: plantões
pedagógicos, videoconferências, acompanhamento da prática profissional,
fóruns de discussão e avaliações da aprendizagem.
Com relação aos plantões pedagógicos presenciais, os tutores locais
disponibilizarão horários semanais para atendimento personalizado ou em
pequenos grupos de alunos. Os horários serão estabelecidos em função
das necessidades destes e de suas disponibilidades de tempo de estudo.
Durante os plantões pedagógicos, presenciais, os tutores não terão como
função “dar aulas”. Eles deverão orientar os alunos visando ajudá-los a
superar as dificuldades que se lhes apresentam quanto à aprendizagem
dos conteúdos, inserção no curso, organização do tempo de estudo,
realização das atividades de estudo programadas etc.
Além do plantão, em outros horários disponibilizados pelos tutores
presenciais, os alunos poderão realizar consultas por meio de e-mail,
telefone e fax. Para aqueles que dispuserem de um computador conectado
à rede, o atendimento também será efetuado via correio eletrônico. Da
mesma forma, tutores a distância programarão um tempo, fixo na semana
– plantão a distância – para atendimento aos tutores presenciais.
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Além disso, poderão participar de sala de bate-papo (chat) para se
comunicarem com os colegas, quando o desejarem. Finalmente, os alunos
poderão ter acesso aos serviços on-line que a UFMG já disponibiliza para
os alunos dos cursos presenciais (www.ufmg.br).
Alunos e tutores contarão com dois guias – Guia do Tutor e Guia do
Profissional em Formação – de orientação da proposta pedagógica e
a dinâmica do curso, cadernos de estudo, abordando os conteúdos
específicos. Além disso, será disponibilizado um kit multimídia contendo
material videográfico e audiográfico sobre os temas curriculares, um banco
de dados para consulta referente aos temas estudados, uma biblioteca
virtual e um ambiente on-line para as discussões temáticas. A coordenação
do Curso disponibiliza, ainda, para orientação à elaboração de conteúdos,
um Guia do Especialista.
Os processos de comunicação que garantem a interação entre alunos,
tutores e coordenação são:
1.
http://www.nescon.medicina.ufmg.br/agora
–
Sítio
público, na Internet, com apresentação geral, política de
saúde, cursos – entre eles o CEABSF, sobre o qual há
informações gerais, estrutura do curso e regulamento –,
notícias e o Boletim Informativo Educação Permanente em
Saúde: Oportunidades. Esse Boletim é enviado a todos
que se inscrevem em uma lista de distribuição, acessível
nesse sítio.
2.
http://www.nescon.medicina.ufmg.br/ceabsf – Sítio de
acesso restrito na Internet (ambiente virtual, de interação
do CEABSF), por meio de login e senha passível de
alteração – ver acesso/alterar senha. Acessado o ambiente,
em MEU ÁGORA disponibiliza-se uma Agenda, um
Mural de notícias, um Portfólio, um local para postagem
de Atividades, um Fórum com acesso diferenciado
para coordenação, tutores e alunos, e uma Biblioteca
Virtual, com sistema de busca. O ambiente lista os
participantes e estabelece os mecanismos de interação.
Seu desenvolvimento é processual, de modo a atender às
necessidades de coordenação, tutores e alunos.
3.
Telefone 31-3409 9685 ou agora@nescon.medicina.ufmg.br
– Central de Atendimento, com plantão telefônico, para
informações e encaminhamentos administrativos.

Seção 4
Organização do Processo de Trabalho
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Nesta Seção vamos tratar da organização do seu processo de trabalho
enquanto tutor deste curso de Especialização, abordando os momentos
presenciais e os momentos a Distância

Parte

1

Organização dos momentos presenciais
Os momentos presenciais representam momentos estratégicos do
curso, que não podem ser perdidos em informes ou ações que podem
ser realizadas a distância. Este é o momento do grupo se fortalecer
enquanto grupo, interagir em relação aos conhecimentos abordados nos
cadernos de estudo, socializar suas experiências profissionais e descobrir
a possibilidade de continuar aprendendo ao longo da vida.
Será disponibilizado mensalmente, no ambiente on-line, uma proposta
de desenvolvimento do encontro presencial. Esta proposta deverá ser
construída pelos tutores presenciais e a distância, coordenação de tutores
e coordenação pedagógica. Para tanto, cada tutor deve avaliar o momento
de seu grupo, no que se refere às etapas de entrosamento do grupo,
quanto aos temas prioritários a serem abordados. As adequações que se
fizerem necessárias, em respeito às especificidades dos grupos, deverão
ser acordadas entre os tutores e a coordenação, sendo devidamente
registradas.
A realização dos momentos presenciais deverá seguir um cronograma
geral de modo que todos os pólos tenham acesso às mesmas informações,
garantindo homogeneidade no funcionamento do curso nos pólos.
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Organização dos momentos a distância
Os momentos a distância também são estratégicos no curso
quando utilizados adequadamente, ou seja, quando ocorrem com uma
intencionalidade pedagógica. O momento individual – para leitura,
elaboração das atividades dos cadernos de estudo, assistir ao vídeo,
pesquisa na biblioteca virtual – possibilita o desenvolvimento de
competências necessárias ao processo de aprendizagem, tais como:
capacidade de busca e seleção da informação, capacidade de registrar
– de forma clara e coesa – as idéias, capacidade de analisar criticamente
uma informação, recuperar dados do contexto de atuação. O momento de
interação on-line, via fórum ou chat, potencializa a capacidade de síntese,
de argumentação, assim como o desenvolvimento das competências
tecnológicas e comunicativas.
Inicialmente, o tutor precisa ter conhecimento do fluxo da aprendizagem
e das mediações pedagógicas a serem utilizadas. Os tutores presenciais e
os tutores a distância devem se apropriar do material produzido, não apenas
como fonte de informação, mas como mediação construída, escolhida
e negociada ao longo do processo. O processo de conhecimento não
acontece por meio de nenhuma forma direta de recepção de informações
ou de representações mentais, ou seja, não existe a possibilidade do
acesso direto; é necessário construir as mediações, apropriar-se delas
para ser possível fazer as conexões necessárias. Dessa forma, os tutores
podem avaliar as inadequações do material, de modo a ser aprimorado,
e auxiliar o profissional em formação a também se apropriar destas
mediações, de modo a se sentir seguro na realização das ações previstas
para os momentos a distância.

Seção 5
Formação Permanente dos Tutores
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Formação permanente dos tutores
Um curso de formação será oferecido a todos os tutores. Baseia-se
numa concepção de formação em processo, articulada com a prática, com
a vivência de ser tutor. Consideramos que não basta uma formação inicial,
não basta um workshop intensivo, pois é a partir do momento em que se
apresentam as situações desafiadoras é que, de fato, desenvolvemos um
processo significativo de aprendizagem. Portanto, procuramos elaborar um
processo de formação que ocorra ao longo da experiência, que dialogue
com os impasses do campo da ação, que construa junto com cada tutor as
estratégias e alternativas adequadas ao seu contexto de atuação.
A formação de tutores terá a mesma estrutura e funcionamento do
Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, de
modo que os tutores vivenciem as mesmas situações de aprendizagem
propostas para o curso. Portanto, temos o seguinte plano de estudos:
1.

formação pedagógica e teorias de aprendizagem – esse
módulo aborda a organização do processo de ensinoaprendizagem e o papel do tutor;
2.
tecnologias e comunicação educativa: mediações
pedagógicas – esse módulo aborda a compreensão
e o desenvolvimento de competências associadas às
tecnologias de informação e comunicação;
3.
contextualização e legislação da Educação a Distância –
esse módulo aborda a EAD no cenário nacional, enfatizando
seu processo de institucionalização;
4.
dilemas da tutoria I – esse módulo aborda estratégias
de produção de texto e a utilização de metodologias de
produção científica;
5.
dilemas da tutoria II – esse módulo aborda diferentes
práticas avaliativas e, em especial, o uso do portfólio.
O material videográfico, nesse processo de formação, será construído
com os próprios profissionais, promovendo o relato de experiências e a
formação de uma rede colaborativa. O ambiente on-line conta com as
mesmas ferramentas disponibilizadas no curso de especialização e possui
um orientador de aprendizagem associado a cada tópico de estudos.
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O próximo passo, após a leitura deste Guia é realizar a leitura do Guia do Profissional em Formação. É importante que você saiba quais foram as informações
que os profissionais receberam – mesmo que algumas sejam idênticas às que
você recebeu. Além disso, naquele Guia você terá mais detalhes sobre as ferramentas que estão disponibilizadas e sobre alguns aspectos mais específicos
da Educação a Distância.
Bem vindo a mais este projeto da UFMG que, na perspectiva de construção do
Sistema Único de Saúde, conjuga excelência acadêmica com relevância social.

