
Oficina de Avaliação e Planejamento Integrado Ensino-Serviço na 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.  

 

No ano de 2019 foi designado um grupo de trabalho com a intenção de 

organizar e estruturar as ações de planejamento e avaliação, em especial de 

estágios e atividades práticas, entre as Instituições de Ensino Superior e a 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS). 

Esta ação, ampliada e com a participação de diferentes atores destas 

instituições foi planejada a partir das experiências anteriores (que se 

reservavam a ser por áreas/curso) em momentos organizados pela Escola 

Municipal de Saúde Pública de Goiânia (EMSP). Considerando, portanto, além 

destas experiências anteriores de planejamento, o advento da instituição do 

COAPES (Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde) em 2019 na 

SMS  e a portaria de instituição da Política Municipal de Educação Permanente 

em Saúde (PMEPS) no município. 

A comissão de trabalho contou com a participação de participantes do PET-

Saúde Interprofissionalidade, que prevê em suas ações esse processo. Nos 

encontros de organização da atividade ficou claro que o planejamento até 

então existente ainda é pouco integrado, muitas vezes unilateral: a 

universidade demanda seu campo conforme os projetos pedagogicos do curso 

e planos de ensino e a SMS fornece aqueles disponíveis. A releção professor-

campo-preceptor é construída e fortalecida mediante esforço pessoal dos 

professores e adesão (compromisso) dos preceptores com o ensino, nem 

sempre refletida por toda sua equipe e gestão. As ações de planejemento, de 

fato integrados, são incipientes.  

Uma outra consideração do grupo de trabalho foi entender que, para haver um 

planejamento mais efetivo, deveriámos realizar uma avaliação das atividades 

de ensino envolvendo os estágios e práticas até então desenvolvidas na SMS. 

Para tanto, o grupo se preparou com leituras e com um consolidado anterior 

produzido pelo Pró-Pet Saúde (2016) e também outros relatórios produzidos 

pela EMSP. Uma forma também de valorizar todos os processos e tentativas 

anteriores de diagnóstico da Integração Ensino-Serviço-Comunidade (IESC) 

realizadas com seus atores, em especial, preceptores e professores. 



Entre os principais problemas que impactam a articulação ensino-serviço 

indentificadas nesse material e apresentadas aos participantes da Oficina 

foram:  

1) Recursos Físicos, equipamentos, materiais e tecnologia: Falta de espaços 

adequados para receber os estudantes (espaço físico e condições de 

segurança e acesso/distancia); infraestrutura precária, incluindo acesso à 

internet e sistemas de informação 

2) Recursos Humanos: insuficiencia de preceptores para as demandas de 

campo; falta de reconhecimento e autonomia do preceptor; quantidade 

insuficente de projetos e bolsas remunerada para esta função de preceptoria; 

insuficiencia de formação e perfil para a função; falta de apoio institucional e da 

gestão; despreparo técnico e ético dos alunos. 

3) Dinâmica do ensino/aprendizagem em serviço: Demora nos processos de 

pactuação institucional (COAPES); faltas  na devolutiva das atividades 

acadêmicas de de pesquisa para o campo; baixa presença dos professores em 

campo, distanciamento; falta de integração de estágios  e atividades de ensino 

entre diferentes cursos em um mesmo campo; ausência de programação ou 

plano de atividades dos estágios nas unidades; falta de uniformidade das 

ações (cada preceptor produz isoladamente suas ações); impopsição da 

demanda (o serviço não opina no plano de atividades e não participa dos 

processos de decisão); entrada tardia dos alunos em campo (ultimos anos); 

agenda e demandas das unidades não programadas ineerferindo ou 

interrompendo as atividades de ensino. 

4) Integração profissionais-estudantes-usuários: baixa integração com ações e 

instâncias do controle social; baixa valorização da preceptoria no serviço e 

resistências com a presença do estudante; falta de comprometimento do 

estudante com o campo; falta de planejamento local (região de saúde) 

incluindo as ações de IESC; limitação de estágios e atividades em serviços 

específicos. 

5) Resultados: diferenças nas satisfação de padrões e expectativas; baixa 

capacidade de planejamento e baixo impacto das ações na formação do 



estudante (muitos chegam aos serviços no final do curso ou depois como 

profissionais sem conhecer questões básicas sobre a rede e o SUS). 

Em relação a esses problemas levantados pelo atores em diferentes 

momentos, já haviam sido indicadas algumas hipóses de solução e 

intervenção, entretanto, poucas delas foram implementadas ou tiveram baixo 

impacto na modificação da realidade. 

A Oficina de Avaliação e Planejamento de Estagios na SMS ocorreu nos dias 

17 e 18 de dezembro de 2019, tendo como público convidado:             

                                                                            

                                                                          

                                                                            

                                                                        

                                                                                

                                                                    

                                                                 

O primeiro momento (17 pela manhã) foi, então, a apresentação da proposta e 

do diagnóstico (citado anteriomente). Os participantes foram distribuídos em 

pequenos grupos de trabalho que tiveram como objetivo a priorização de um 

problema e proposta de intervenção, na plenária, as diferentes discussões e 

propostas, deram origem a um plano de ação no sentido do fortalecimento da 

IESC. O consenso do grupo foi a necessidade de formação e valorização da 

preceptoria, um dos caminhos para viabilizar a proposta seria a implementação 

do Manual da Preceptoria na SMS, um documento que já havia sido produzido 

em decorrência de um projeto de intervenção de um Curso de Preceptoria no 

SUS, realizado com trabalhadores da SMS, mas que ainda não foi 

implementado. 

No período vespertino e no dia seguinte, as instituições de ensino que realizam 

estágios e atividades práticas de ensino tiveram a possibilidade de discutir seus 

planos de atividades com preceptores e gestores as unidades e instâncias da 

SMS onde são realizadas essas atividades. 



Além de favorecer as pactuações e o planejamento integrado dos estágios e 

atividades práticas com os atores, o momento possibilitou que diferentes 

unidades acadêmicas pudessem conhecer o que as outras estavam 

desenvolvendo em campo, um início de possibilidade de trabalho mais 

integrado no interior de unidades que recebem diferentes cursos. 

Para a Universidade Federal de Goiás, foi um momento importante  para refletir 

sobre suas atividades em campo. Houve um envolvimento expressivo de 

professores e coordenações de estágios. Observou-se, entretanto, ainda uma 

baixa participação dos preceptores, em especial aqueles não envolvidos com o 

PET-Saúde, o que foi atribuído à deficiências na comunicação com os serviços. 

Houve o convite, mas a mobilização e planejamento da rotina da unidade para 

participação nesses momentos ainda deixam a desejar, assim como, a 

sistematização do que foi produzido na ocasião dos planejemantos integrados 

e seu monitoramento. 

Os objetivos do PET-Saúde Interprofissinalidade UFG/SMS vêem ao encontro 

desta necessidade de integração, sejam nos processos de avaliação ou de 

planejamento e os seus participantes estão engajados nesse processo  

 

  

  

 



 

Registros da Oficina de Avaliação e Planejamento Integrados de Estágios na SMS, 17 e 18 de 

dezembro de 2019. 

 

 

 

 


