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Programa de estágio 
extracurricular implantado 

pela Secretaria da Saúde do 
Estado do Ceará (SESA) que 
representa a construção e 

troca de saberes 
sistematizados entre o serviço 

e as instituição de ensino. 

Assegura um espaço à 
comunidade acadêmica, que 

no contexto da rede de serviços 
de saúde, permite uma prática 

reflexiva, contribuindo na 
formação de alunos e educação 
permanente dos trabalhadores 

enquanto atores deste processo. 

INTRODUÇÃO 



• Contribuir  para a formação dos futuros 

trabalhadores do SUS, adequando suas 

competências profissionais ao contexto do 

Sistema de Saúde  e permitindo a reflexão 

do estudante acerca da sua prática, 

promovendo a integração ensino - serviço- 

comunidade. 

 

 

OBJETIVO GERAL: 



Promover a 
experimentação de um 

modelo de ensino-
aprendizagem que 

enseje a constância do 
diálogo entre o ensino e 

o serviço. 

Permitir aos graduandos 
a vivência de realidades 
e contextos dos usuários, 

reconhecendo as 
potencialidades de seu 

modo de vida. 

Oferecer aos estudantes 
a oportunidade de 
aprender a construir 
projetos terapêuticos 

compartilhados com os 
demais profissionais e 

com os usuários.  

Incentivar à pesquisa 
considerando as 

especificidades do serviço. 

Fortalecer a PEEPS (Política Estadual de 
Educação Permanente em Saúde) 
como estratégia fundamental às 

transformações do trabalho e 
educação no setor saúde para que 

venha a ser lugar de atuação crítica, 
reflexiva, propositiva, compromissada e 

tecnicamente competente.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 



Criado em 2010: No seminário de avaliação de Regulação das Práticas de Ensino 

na saúde,  foi identificado que os alunos que utilizavam as unidades da Rede SESA 

como cenário de praticas, apresentavam uma visão limitada no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e competências inadequadas ao processo de trabalho na saúde, 

nesse sentido decidiu-se criar um programa que aproximasse a universidade da 

realidade do SUS, sendo um projeto pioneiro no Estado e referência no país.  

 

 

Até o momento já ocorreram três processos seleção do programa:  

Em 2010 – 
projeto piloto, 

foram 
selecionados 47 

estudantes;  

Em 2013 o 
programa foi 

ampliado para 
150 vagas 

Em 2015 foram  
selecionados 115 

estudantes,  

Previsão de uma 
nova seleção 

para o 1° 
semestre de 

2018. 

DESENVOLVIMENTO 



A seleção dos estudantes ocorre por meio de edital de seleção a cada dois anos, 

tempo máximo que eles ficam no estágio.  

Os graduandos selecionados recebem uma bolsa para atuar durante 20 horas 

semanais, podendo ser dividida em 16 (dezesseis) horas presenciais e 4 (quatro) 

horas para atividades complementares.  

Os bolsistas atuam junto às Coordenadorias, Núcleos, Unidades Hospitalares, 

Unidades Ambulatoriais da Rede SESA, desenvolvendo atividades inerentes à sua 

formação acadêmica, voltadas para os objetivos da instituições envolvidas. 

 

Atuação dos Estudantes/Seleção: 

DESENVOLVIMENTO 



      DETALHAMENTO 

CURSO Nº DE VAGAS 

TOTAL AC PD 

BIBLIOTECONOMIA 02 2 _ 

DIREITO 02 02 _ 

ENFERMAGEM 33 30 3 

EDUCAÇÃO FÍSICA 02 2 _ 

FARMÁCIA 13 12 01 

FISIOTERAPIA 10 09 01 

FONOAUDIOLOGIA 02 2 _ 

HISTÓRIA 02 2 _ 

NUTRIÇÃO 09 09 _ 

ODONTOLOGIA 10 09 01 

PEDAGOGIA 02 2 _ 

PSICOLOGIA 11 10 01 

SERVIÇO SOCIAL 15 14 01 

TERAPIA OCUPACIONAL 02 01 _ 

TOTAL GERAL 115 107 8 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR CURSO DE GRADUAÇÃO – EDITAL 001/2015 



1.245 inscrições 
deferidas no 

Edital 001/2015; 

12 Instituições de 
Ensino Superior; 

14 Cursos de 
Graduação na 

área de saúde e 
áreas afins; 

20 unidades da 
Rede SESA (07 

unidades 
hospitalares, 08 

unidades 
ambulatoriais, 05 
coordenadorias) 



Coordenação: responsável pela coordenação, planejamento, monitoramento e 
avaliação do programa – Coordenadoria da Gestão da Educação Permanente 
em Saúde - CGEPS; 

Supervisor institucional: profissional indicado pelo centro de estudos para 
coordenar o PROENSINO na unidade de saúde; 

Preceptor: profissional que atua no seu ambiente de trabalho, que presencia 
alguns requisitos como: experiência na área, disponibilização e disposição para 
esta tarefa, além de ter conhecimento sobre o SUS e seu funcionamento; 

Bolsista: graduando selecionado para desenvolver atividades inerentes à sua 
formação; 

Colaborador: profissional para atuar no fortalecimento do aprendizado do 
bolsista. 

EQUIPE ENVOLVIDA 



O processo formativo ocorre no contexto do SUS, através da construção de 

competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que são sistematizados nos 

serviços de saúde enquanto cenários de aprendizagem.  

Por meio de tecnologias em saúde, utiliza-se de infraestrutura disponível em 

diferentes cenários, contribuindo para uma formação diferenciada e humanizada. 

 Os estudantes desempenham atividades ligadas ao ensino, gestão, assistência, 

pesquisa e extensão.  

 

 

 

Atuação dos Estudantes/ processo formativo : 

 

DESENVOLVIMENTO 



Assistência 

Os estudantes 
desenvolvem 

atividades com 
atuação nas 

áreas 
específicas, de 
acordo com a 
competência 
acadêmica;  

DESENVOLVIMENTO 



Ensino 

Estimula-se o 
envolvimento no 

processo de 
formação e 
educação 

permanente, a 
participação em 

cursos de 
capacitação, em 
sessões clínicas e 
estudos de casos 

clínicos; 

DESENVOLVIMENTO 



Pesquisa 

Orientados no 
desenvolvimento 

de eventos 
científicos e do 

desenvolvimento 
de pesquisas a 

partir dos dados 
advindos da 

demanda do SUS, 
envolvendo a  
temática de 

saúde e 
educação;  

DESENVOLVIMENTO 



Extensão  

Os estudantes foram 
inseridos em projetos 

de extensão 
existentes no serviço 
e realizam visitas de 

campo e 
territorialização, 
promovendo a 

sensibilização da 
comunidade quanto 
a  hábitos saudáveis. 

Participação em 
eventos da SESA 

DESENVOLVIMENTO 



Gestão 

Incentivo ao 
conhecimento 

acerca das 
políticas vigentes 

do SUS;  

DESENVOLVIMENTO 



Atividades desenvolvidas pela coordenação do programa 

Mapeamento das 
necessidades da 

Rede SESA; 

Realização de 
Processo seletivo; 

Elaboração do Guia 
metodológico do 
PROENSINO SESA; 

Elaboração de 
instrumentos de 

Avaliação de Ensino 
aprendizagem;  

Realização de curso 
de formação 

pedagógica dos 
preceptores; 

Realização de curso 
de imersão no SUS 

para os estudantes; 

Elaboração do plano 
de atividades do 

bolsista com 
participação dos 

estudantes, 
preceptores, gestores 

das unidades de saúde 
e instituições de ensino; 

Realização de 
seminários de 
integração;  

Realização de 
reuniões do Grupo 

Condutor do 
PROENSINO; 

Oficinas de 
monitoramento e 

avaliação. 

DESENVOLVIMENTO 



Promove o exercício do 
raciocínio crítico, além 

de contribuir com o 
processo de produção, 

socialização e 
democratização do 

conhecimento;  

Complementa o 
processo formativo 

do estudante  e 
promove o seu 

desenvolvimento 
profissional; 

Forma profissionais 
capacitados para atuar 
no ambiente de trabalho 

e para enfrentar as 
demandas atuais e do 

SUS;  

Permite a criação de 
uma rede-escola do 

SUS, com 
aprendizado 

permanente e 
ascendente;  

Fortalecimento da 
Política de Educação 

Permanente em 
Saúde; 

Promove a 
integração ensino-

serviço-comunidade; 

Transformações das 
práticas de atenção 

e gestão o SUS; 

Melhoria do serviço 
nas unidades de 

saúde; 

Incentiva a pesquisa 
e produção do 
conhecimento, 

entre outros.  

Resultados Alcançados 



Aproximação da 
universidade com o  serviço; 

Absorção dos estudantes no 
serviço após colação de grau; 

Aprovação dos bolsistas em 
programas de residência em saúde; 

Ampliação do número de vagas 
do programa; 

Inserção de novos campos de 
práticas e novos cursos; 

AVANÇOS 



Projetos de intervenção 
executados na unidade 

de saúde; 

Ao término do estágio para que 

o bolsista possa ser certificado 

ele deverá apresentar um 

Trabalho de Conclusão do 

PROENSINO, que deve ser um 

Portfólio, Artigo científico ou 

Projeto de Intervenção. 

AVANÇOS 



Curso de Imersão no 
SUS para bolsistas do 

PROENSINO; 

MÓDULOS CARGA HORÁRIA 

  

PRESENCIAL DISTANCIA TOTAL 

1. O SUS como um processo 

histórico e social; 

08h 02h 10h 

2. Redes de Atenção à Saúde 08h 02h 10h 

3. Ética Profissional no Contexto 

Hospitalar; 

08h 02h 10h 

4. Colaboração Interprofissional 

e Processo de Trabalho na 

Saúde ; 

08h 02h 10h 

5. Humanização do cuidado em 

saúde no SUS; 

08h 02h 10h 

6. Como Elaborar Projeto de 

Pesquisa;  

08h 02h 10h 

TOTAL GERAL 48h 12h 60h 

AVANÇOS 



Capacitação de 
Preceptores; 

MÓDULOS CARGA HORÁRIA 

  

PRESENCIAL DISTANCIA TOTAL 

1. Processo de ensino-

aprendizagem e a Preceptoria 

no  SUS 

24h 16h 40h 

2. Processo de Comunicação na 

preceptoria no SUS  

24h 16h 40h 

3. Planejamento do ensino em 

saúde  

24h 16h 40h 

4. Avaliação da aprendizagem 

na Preceptoria no SUS  

24h 16h 40h 

5. Humanização do cuidado em 

saúde no SUS 

24h 16h 40h 

TOTAL GERAL 120 h 80h 200h 

AVANÇOS 



O PROENSINO configura-se 
como importante estratégia 

para ampliar a troca de 
saberes entre o serviço, 

ensino e comunidade, além 
de fortalecer a Política de 
Educação Permanente, 

estratégia fundamental às 
transformações do trabalho 

no setor saúde. 

A formação dos profissionais que atuarão no SUS é um 
componente decisivo para a efetivação da política estadual 
de saúde, capaz de fortalecer e aumentar a qualidade de 

resposta do serviço às demandas da população. 

A proposta para 2018 é ampliar o programa, aumentando o 
número de vagas e inserindo novos campos de práticas, com 
as perspectiva de  unir docentes, estudantes e profissionais de 

saúde, tendo como foco central o USUÁRIO. 

CONCLUSÃO 



OBRIGADO! 
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