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Contextualização
O Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) foi
concebido pelo Ministério da Saúde no ano de 2010, com o
propósito de atender à necessidade de capacitação e
educação permanente entre os profissionais de saúde que
atuam no Sistema Único de Saúde (SUS). Até o ano de
2013 o Sistema era composto por 18 IES e, após o
chamamento do Edital 57 de 23/10/2013, passou a contar
com 35 integrantes – entre elas a Universidade Estadual de
Londrina (UEL). No presente trabalho, relata-se a
experiência de incorporação da UNA-SUS/UEL ao Sistema
UNA-SUS.

Uma das atividades propostas foi a produção de materiais
instrucionais para formação e educação permanente a
distância, e a pesquisa e cooperação técnica com demais
instituições integrantes da Rede, visando o fortalecimento
do Sistema. Entre os avanços alcançados no decorrer do
processo em andamento, destacam-se as oficinas de
capacitação técnica da equipe UNA-SUS/UEL pela equipe
UNA-SUS/UFMA, a produção de material instrucional e, de
parte da equipe UNA-SUS/UEL, o incremento da
qualificação pedagógica da equipe UNA-SUS/UFMA, por
meio de oficinas.

Desenvolvimento
Como parte de um movimento de incorporação qualificada
das novas instituições à Rede e, na perspectiva do
estabelecimento de cooperação técnica, a UNA-SUS/UEL foi
acolhida pela UNA-SUS/UFMA em uma parceria de
desenvolvimento e compartilhamento de conhecimentos e
tecnologias em Educação em Saúde, no âmbito da expertise
de cada uma das instituições. A formalização da parceria
deu-se por meio da assinatura de um Termo de Cooperação
entre as duas instituições, em dezembro de 2014, com a
definição de ações a serem desenvolvidas.
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Resultados e perspectivas
Equipe da Universidade Estadual de Londrina (UEL) conhece processo de trabalho
da UNA-SUS/UFMA

UNA-SUS/UFMA e UEL discutem oferta de cursos em reunião

A cooperação apresenta como resultados práticos até o
momento, a qualificação de ambas as equipes e a
produção de material instrucional para um curso de
planejamento e gestão para trabalhadores do SUS. A
experiência tem demonstrado que o trabalho integrado
tem um resultado sinérgico, configurando-se como uma
ação estratégica para a implantação e fortalecimento da
UNA-SUS/UEL e a consolidação da UNA-SUS/UFMA
como referência nas ações do Sistema UNA-SUS.

