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Fundamentação 
 
O desenvolvimento das TICs transformou a maneira como atualmente aprendemos e 
ensinamos. Da mesma forma, em nossos sistemas de saúde, as necessidades ligadas à 
transformação dos processos de trabalho exigem um olhar estratégico sobre como 
promover processos de aprendizagem inovadores para adultos no complexo campo dos 
serviços de saúde. 
 
A Oficina  tem como objetivo oferecer um espaço para refletir e construir, de forma 
colaborativa, projetos voltados à formação de coordenadores e tutores de propostas 
educacionais virtuais. 
 
 
Objetivos 
 

• Conhecer e analisar a experiência do Campus Virtual de Saúde Pública 
(CVSP) regional na vinculação entre desenvolvimento virtual e a gestão dos 
processos de capacitação e mudança nos sistemas de saúde; 

• Revisar experiencias nacionais e internacionais na gestão de processos educativos 
virtuais no marco dos processos de transformação dos serviços de saúde; 

• Construir colaborativamente recomendações estratégicas no contexto dos projetos 
destinados a acompanhar a transformação dos sistemas de saúde. 
 

  



PROGRAMAÇAO 
 
21 de agosto de 2018 
 

Hora TEMA RESPONSAVEL 

08:30 – 9:00 Registro de participantes  

 
09:00-10:00 

 
Boas vindas e apresentação de objetivos 
Educação permanente e sua expressão no 
CVSP 

 
Dra Mónica Padilla 
Lic. Gabriel Listovsky 

10:00-11.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30 - 13:00 

Base conceitual para o desenho de projetos 
de capacitação 

• O marco da Educação Permanente 
em Saúde na história do trabalho da 
OPAS / OPAS Brasil. 

• TICs e os desafios da cooperação 
técnica do CVSP 

 
 
Debate guiado sobre as experiências dos 
participantes  
 

Coordenação: Maria 
Alice Fortunato  
Mónica Padilla 
 
 
 
Gabriel Listosvsky 
 
 
Coordenação: Gabriel 
Listovsky 

13:00 -14:00 Almoço  

14:00 – 17:00 
 
 

Painel de Experiências na formação e 

trabalho com tutores virtuais 

 

• A experiência do curso de Especialização 

em Saúde da Família 

• A experiência do curso  de Apoio Matricial 

na Atenção Básica com ênfase nos Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família (Nasf) 

• A experiência da Formação de tutores e 

APS no Peru 

• A experiência do INSP México e na 

coordenação e tutoria de cursos de CVSP 

• A experiência do Pent Flacso da Argentina  

 

Debate 

Coordenação: Mônica 

Durães 

 

Luiz Augusto Facchini 

 

Eliane Chaves Vianna 
 

 

Zully Acosta Evangelista 

 

Cynthia Magallanes 

 

Valeria Odetti 

 

17:00 Coffee Break  

 
 



 
22 de agosto de 2018 
 

Hora TEMA RESPONSABLE 

09:00-11:00 Do treinamento à gestão estratégica de 
processos de trabalho.  
 

• Portais e salas de aula virtuais 

• A experiência do CVSP no Moodle e 
no Drupal. 

• Apresentação dos módulos do curso 
de formação de tutores para 
aprendizagem online. CVSP-OPS 

• Pesquisas de qualidade do CVSP 
 
Debate 
 

Gabriel Listovsky 
Carlos León 
Cynthia Magallanes 

11:00-13:00 Trabalho de produção em grupo e síntese em 
plenário. 
 
Revisão de boas práticas para: 
1. Projeto do curso 
2. Coordenação 
3. Tutoria  
 
As produções em subgrupos serão 
apresentadas em um mural virtual para 
discussão e síntese 
 

Coordenação: Gabriel 
Listovsky 
 
 

13:00-14:00 Almoço  

14:00-17:00 Apresentação de produções em grupo e 
troca. 
 
Síntese de recomendações e boas práticas 
 
Acordos de acompanhamento e continuidade 
 

Carlos León 
Gabriel Listovsky 
 
 
 
Mónica Padilla 

17:00 Coffee Break  

 
 


