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Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação – VPEIC 

Coordenação Adjunta de Residências em Saúde-VPEIC 

 

Termo de Referência 

Coordenação adjunta dos Programas de Residências da Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz  

Título: Coordenação adjunta dos Programas de Residência da Fundação Oswaldo Cruz-

Fiocruz, integrante da Coordenação geral de Educação da Vice-Presidência de Educação, 

Informação e Comunicação-VPEIC. 

Coordenação: Adriana Coser, integrante da Vice-Presidência de Educação, Informação 

e Comunicação-VPEIC. 

Equipe: Carmen Pagotto, Maria Alice Pessanha de Carvalho e Silvana Rossi. 

A Coordenação Adjunta de Residências faz parte da Coordenação geral de Educação da 

Vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação (VPEIC), teve início no ano de 

2019 como uma instância que permite potencializar, apoiar e integrar o conjunto dos 33 

Programas de Residências oferecidos pela Fiocruz, seja por suas unidades como gestoras 

do processo educacional ou mesmo em co-parceria com as secretarias municipais de 

saúde. Constitui-se como um espaço de organização para a educação permanente dos 

diferentes atores integrantes dos programas; 

Justificativa:  

A Fiocruz oferece 33 programas de Residências médicas e em área profissional da saúde 

(multiprofissionais e uniprofissionais), desenvolvidas em suas diversas unidades e 

presentes em 5 estados: BA, PE,DF,RJ e MS. Os Programas de Residências da Fiocruz 

visam qualificar profissionais da saúde para inserção no processo de trabalho da saúde, 

particularmente em áreas prioritárias do SUS, de forma descentralizada nas suas 

Unidades Técnico Científicas e Gerencias Regionais, estabelecendo parcerias com 

instituições de excelência e serviços de saúde, dentro e fora do país.   

Justifica-se a existência da Coordenação adjunta de Residências como ator estratégico 

na qualificação da educação e da gestão das ações e programas educacionais, 

favorecendo a visibilidade dos Programas de Residências e suas especificidades, no 

contexto das ofertas de lato sensu, aportando debates acerca dos princípios e diretrizes 

do SUS e sua intencionalidade técnica - ética - política – estética - pedagógica nas ações 

educacionais que priorizam a atenção à saúde como finalidade precípua, de forma 

integrada e indissociável à gestão, educação e trabalho.   

Os Programas da Fiocruz são orientados pelas seguintes diretrizes gerais: 
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• Formação para o SUS; 

• Valorização das políticas nacionais e locais de saúde; 

• Alinhamento ao marco legal e regulatório de órgãos competentes nacionais; 

• Missão e políticas institucionais da Fiocruz; 

• Parcerias com outras instituições de excelência; 

• Formação de profissionais especialistas, com desenvolvimento de competências 

que permitam reconhecer as necessidades sociais, valorizar e atuar nas redes de 

atenção em saúde; 

• Incentivo à pesquisa e à educação continuada do/a Residente. 

Os Programas estão de acordo com a legislação da Comissão Nacional de Residência 

Médica/Ministério da Educação (MEC) e da Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional/MEC, entidades também responsáveis por seu credenciamento e 

avaliação. 

   

Os objetivos específicos da Coordenação Adjunta de Residências em Saúde são: 

• Coordenar o Fórum de Coordenadores de Programas de Residência da Fiocruz; 

• Apoiar a gestão dos Programas de Residência oferecidos e desenvolvidos pela 

Fiocruz ou a ela vinculados; 

• Apoiar as estratégias formativas potencializadoras no desenvolvimento de 

Programas de Residências para o SUS;    

• Articular com as instâncias dos Ministérios da Educação e da Saúde de forma a 

cooperar na identificação das necessidades do SUS com vistas ao desenvolvimento de 

estratégias formativas; 

• Cooperar com a produção de regimentos, termos de referência, notas técnicas e 

diretrizes para avaliação dos Programas da Fiocruz; 

• Fomentar a grupalidade dos Coordenadores e adjuntos dos Programas de 

Residência da Fiocruz, potencializar a participação e fortalecer o desenvolvimento dos 

programas de residências nas unidades; 

• Criar espaço de acolhimento, troca de experiências e fomento de parcerias 

internas e solidárias; 

• Estabelecer uma rede de compromisso onde todos os atores envolvidos possam 

colocar suas demandas e se comprometerem com a permanente qualificação dos 

programas;  

• Apoiar o cumprimento das diretrizes gerais orientadoras estabelecidas na 

legislação e normas para os programas de residência. 
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Para além desses objetivos, a Coordenação se coloca aberta para novas demandas na 

medida em que ela se constitui em um espaço de construção coletiva. 

Modo de gestão e funcionamento: 

Compreende-se o modo de se fazer a gestão como a práxis da coerência com os 

princípios e diretrizes do SUS e da Fiocruz, valorizando a articulação co-gestora, 

priorizando a dimensão da participação expressa na interação, dialógo e cooperação por 

meio de reuniões semanais da equipe da coordenação, grupos de whatsapp e contatos 

frequentes conforme demanda.  

Deste modo, incorpora-se como prática o apoio institucional como um referencial que 

valoriza o protagonismo das equipes gestoras dos programas nas singularidades dos 

contextos concretos de suas unidades e de acordo com os desafios que o segmento 

educacional residências apresenta nos eixos de educação, gestão, atenção e trabalho.  

Destacam-se algumas iniciativas: 

1-Elaboração de documentos orientadores das ações, estratégias e princípios 

norteadores dos Programas de Residências da Fiocruz tais como Termos de Referência 

(TR Coordenação adjunta e TR Fórum) e Notas técnicas. Com vistas a qualificação de 

processos da gestão educacional; 

2- Definição de fluxo para repositório e divulgação dos Trabalhos de Conclusão de 

Residências, em parceria com as equipes do ARCA e Rede de Bibliotecas; 

3- Organização de Seminários Integrado de Residências da Fiocruz; 

4- Elaboração e atualização permanente do Perfil de competência para Preceptores e 

demais atores da gestão das residências;  

5- Apoio institucional a gestão dos Programas, visando a permanente qualificação da 

gestão educacional e gestão do trabalho; 

6- Apoio aos Programas na elaboração dos Editais de seleção conforme a demanda; 

7- Qualificação das Ações Afirmativas visando a ampliação do acesso, inclusão e 

permanência dos Residentes optantes por vagas em cotas de raça/cor e pessoas com 

deficiência; 

8- Criação de espaços de compartilhamento de ações exitosas e desafios desenvolvidos 

pelos Programas; 

9 – Participação em Grupos de Pesquisa, Seminários, Congressos, Câmaras técnicas 

internas de educação e atenção à saúde dentre outros, com temáticas de gestão 

educacional e qualificação da atenção sob o tema residências em saúde; 

10- Gestão de Grupos de Trabalho temáticos pertinentes à qualificação dos programas, 

tais como: Elaboração dos requisitos necessários para o novo sistema integrado de 

educação da Fiocruz (SIEF) no âmbito das residências, legislação, ações afirmativas, 
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Instrumentos de avaliação, pesquisa de egressos, padronização das certificações dos 

residentes dentre outros; 

11- Fomento as iniciativas de comunicação e divulgação, tais como a elaboração de um 

vídeo institucional das residências e de um Inter programa da sala de convidados em 

parceria com o canal saúde da Fiocruz, qualificação das informações de divulgação do 

campus virtual; 

12- Monitoramento das informações dos processos seletivos das residências, tais como 

taxas de ocupação, relação candidato por vaga incluso as ações afirmativas com vistas 

ao desenvolvimento de possíveis de indicadores das residências. 

13-Elaboração de Relatório anual de atividades; 

 

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2021 

Elaboração: Adriana Coser Gutiérrez, Carmen Pagotto, Maria Alice Pessanha de 

Carvalho e Silvana Rossi. 

 


