
Relato de experiência – GT 1 

 

 O Grupo de Trabalho 1 teve uma postura de acompanhamento do processo de 

realização e implementação do Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde 

(COAPES) como uma de suas atividades mais frutíferas até o momento. O COAPES nasce 

no de ano de 2015, sendo retomada sua discussão por parte do Ministério da Saúde em 

2017. visando potencializar e organizar as atividades de estágio no âmbito do Sistema 

Único de Saúde por meio de uma contratualização direta entre o ente público, por meio 

das secretarias estaduais e municipais e as universidades e faculdades interessadas em 

utilizar o SUS como campo de atividade.  

 No município de Goiânia, a discussão relativa à execução do COAPES teve forte 

início no ano de 2018, capitaneado pela SMS - Goiânia, coordenando a discussão com as 

diversas instituições de ensino atuantes no referido município. O processo de discussão 

teve como resultado uma primeira normativa de regulamentação publicada no final do 

ano de 2018. Contudo, não houve nenhuma formatação do Comitê Gestor Local do 

COAPES.  

 O projeto Pet-Saúde Interprofissionalidade se insere no contexto de execução 

de suas atividades nesse período pós formatação dessa primeira portaria municipal e a 

formatação do Comitê Gestor.  

 O Grupo de Trabalho 1 inseriu-se com uma proposta de acompanhamento da 

implementação do COAPES e da formação do Comitê Gestor Local.  

 Os passos iniciais desses movimentos foi a abertura de uma discussão sobre o 

COAPES e suas funções entre os participantes do GT 1, tutores, preceptores e alunos. 

Foram feitas duas reuniões de discussão e interação de todos os participantes com a 

temática, tomando domínio do conteúdo das portarias interministeriais.  

O segundo movimento foi a organização do grupo entre duas atividades: Um 

primeiro grupo, discutindo ações de intervenção junto a Escola Municipal de Saúde 

Pública, com o intuito de compreender o lapso de encaminhamento pós redação da 

portaria de 2018, e, um segundo grupo, que buscou elaborar uma apresentação sobre 

o COAPES, de uma forma geral, para os demais grupos do PET – Interprofissionalidade, 

em momentos  de discussão do grupo geral interno, como as reuniões PET-Goiânia.  

Dando seguimento a essa proposta, o grupo tentou o diálogo com a Escola 

Municipal de Saúde Pública a fim de buscar a compreensão da estase no movimento de 

implementação do COAPES. Nesse sentido, tivemos dificuldade de estabelecimento de 

um diálogo, com problemas para a marcação de uma reunião de esclarecimento.  



Das discussões relativas ao grupo que preparou a apresentação do tema no 

cenário do PET, surgiu a ideia de levar a discussão do COAPES a um grupo maior de 

interessados, resultando na elaboração de uma oficina dentro do Congresso de Pesquisa 

e Extensão (COMPEEX) da UFG, movimentando toda o grupo na elaboração dessa 

oficina. Para isso o grupo foi dividido entre tarefas diversas como a divulgação e criação 

de folhetos, leitura de mais materiais do COAPES, criação de apresentação de Power 

Point, levantamento de perguntas e criação de atividades a serem realizadas na oficina 

(Diagrama de Ishikawa).  

Ainda no panorama de discussão com a Escola Municipal de Saúde Pública foi 

informado ao grupo que acabara de ocorrer a publicação de uma nova portaria de 

regulamentação do COAPES, datada de 22 de agosto de 2019, sem a possibilidade de 

discussão anteriormente com o grupo.  

Foi executada a oficina de discussão do COAPES no contexto do COMPEEX, 

aberta a estudantes, profissionais do SUS, técnicos e professores da UFG. Os objetivos 

da oficina incluíram a compreensão da relação ensino-serviço-comunidade, o 

funcionamento do COAPES na prática e o estabelecimento de soluções imediatas para 

os problemas levantados. A oficina deu com um acolhimento inicial, seguido de um 

diagnóstico do panorama atual da relação ensino-serviço-comunidade, discussão de 

problemas levantados, uma aula expositiva sobre o COAPES e no final uma oitiva sobre 

as propostas para soluções e levantamento de problemas.  

Na ação supracitada tivemos a participação de 23 alunos, 3 professores e 16 

pessoas do serviço de saúde municipal.  A discussão foi bastante profícua, 

proporcionando um cenário de discussão entre os atores envolvidos (ensino-serviço – 

comunidade). Tivemos a oportunidade de fala da Escola Municipal de Saúde Pública no 

momento expositivo do evento, colocando questões relativas as dificuldade de 

implementação do COAPES e a necessidade de uma nova portaria, embora esse ponto 

tenha sido pouco referenciado.  



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 Além da realização da oficina, uma avaliação on line também foi proposta. 

Foram obtidas 15 respostas desse processo, todos de membros pertencentes ao PET de 

alguma forma. O evento teve boa avaliação e foi apresentado como um bom cenário 

para a discussão do tema, proporcionando um bom espaço para a discussão do COAPES 

e de suas contribuições.  

Além da realização da oficina o tema foi pautado também no Conselho Local de 

Saúde e os alunos foram convidados a participar da reunião do conselho nessa 

oportunidade. Se configurou em um excelente momento de convivência com esse 

espaço de exercício cívico.  

O tema COAPES foi largamente trabalhado em todo o grupo, permeado por todas 

essas atividades em diversos cenários diferentes, proporcionando experiência em 

diversas linguagens e com diferentes pessoas.  

Embora o tema tenha sido largamente trabalhado, é necessário salientar que não 

foi finalizado. Salienta-se que o Comitê Gestor Local do COAPES continua sem ter sido 

estabelecido e o acompanhamento dessa tarefa continua em aberto e necessária de 

acompanhamento.  
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