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1. APRESENTAÇÃO 

 

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 próprias como gestoras do processo educacional ou mesmo em co-parceria com 

as secretarias de saúde de municípios e do Distrito Federal. Constitui-se como um espaço 

de organização para a educação permanente dos diferentes atores integrantes dos 

programas. 

Apresenta-se 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. 

A Fiocruz oferece 33 programas de Residências em saúde: 18 em área profissional 

(13 multi, 5 uni) e 15 médicas, sendo que 2 programas são em cooperação com SESAU-

MS – 542 vagas ofertadas anualmente (R1 a R4) e mais de 1000 pessoas na gestão, 100% 

de ocupação das bolsas MS e Fiocruz. A Fiocruz está presente em 10 estados e as 

residências são ofertadas em 3 estados e no DF, com 542 vagas anuais (médica, e em área 

profissional – uniprofissional e multiprofissional), em junho de 2021 atingiu 100% de 

taxa de ocupação, com mais de 10 candidatos por vaga. 

 Os Programas estão localizados nas seguintes unidades e estados conforme mapa 

abaixo:   

• Rio de Janeiro:  

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes 

Figueira – 16 programas; 

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas- 02 programas; 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde- 01 programa; 

Instituto de Tecnologia em Fármacos- 01 programa; 

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca- 03 programas. 

• Bahia: 

Instituto Gonçalo Muniz- 01 programa 

• Pernambuco: 

Instituto Aggeu Magalhães- 01 programa 

• Distrito Federal: 

Gerência Regional de Brasília- 06 programas 

• Mato Grosso do Sul:  

Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande em parceria com o Escritório 

Fiocruz Mato Grosso do Sul- 02 programas 
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 Observa-se que as ofertas de Programas de Residência nestas localidades são 

justificadas pelo compromisso de reconhecer os desafios das demandas e necessidade do 

SUS aliado à capacidade de gestão da unidade proponente. Deste modo, a Presidência 

não incentiva como meta institucional que todas as unidades técnicas científicas ofertem 

esta modalidade formativa, no entanto, fomenta que haja cooperação com a rede SUS 

loco regional para a qualificação da gestão educacional. 

 A Fiocruz tem realizado um importante investimento nesta modalidade de oferta 

educacional que se expressa tanto no apoio financeiro, quanto na mobilização da força de 

trabalho. É possível identificar parte deste investimento por meio do pagamento de bolsas 

de residentes de 24 programas, o que corresponde a 70,5% do total dos 33 programas, 

assim como a disponibilização e articulação de mais de 1000 trabalhadores envolvidos 

em funções de gestão educacional, preceptoria e supervisão como sustentação 

fundamental dos Programas.  

 Neste ano de 2021 a Coordenação Adjunta de Residências em Saúde/CGE-VPEIC 

em cooperação aos Programas de Residências da Fiocruz pode reafirmar mais uma vez 

suas diretrizes gerais como estratégicas para o desenvolvimento das suas ações de gestão 

educacional e apoio institucional: Formação para o SUS; Valorização das políticas 

nacionais e locais de saúde; Alinhamento ao marco legal e regulatório de órgãos 

competentes nacionais; Integração à 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 residente. 
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Deste modo, este relatório expressa parte do conjunto das atividades realizadas no 

ano de 2021 relativas às ações da Coordenação Adjunta de Residências-CGE/VEPEIC 

articuladas ao Fórum de Coordenadores da Residências em Saúde da Fiocruz. 

 

2. AÇÕES E RESULTADOS 

 

  

2.1. REUNIÕES DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO ADJUNTA DE 

RESIDÊNCIAS. 

 

 

 Com a ampliação da equipe no ano de 2021, agregou-se a possibilidade de 

expansão das atividades da coordenação, e para isso foi estabelecida a realização de 

reuniões semanais como modo de qualificar a gestão dos processos. 

  

As reuniões têm por objetivo ser um espaço de planejamento das ações, discussões 

e de acolhimento para o apoio a gestão das residências. Ocorrem as segundas feiras de 

8:30 as 12h de modo ordinário, deixando os demais horários livre para elaboração de 

documentos e atendimentos a outras demandas seja das coordenações e/ ou dos órgãos 

reguladores. 

 

 
  

Nestas reuniões participou por 3 vezes a coordenadora geral de educação-CGE 

contribuindo com a discussão de temas transversais e específicos da gestão das 

residências.  

 

2.2. REUNIÕES DO FÓRUM DE COORDENADORES DAS RESIDÊNCIAS 

 

 No ano de 2021 foram realizadas 10 reuniões ordinárias do Fórum de 

Coordenadores das Residências da Fiocruz e o II Seminário Integrado, conforme 

demonstrado na tabela a seguir. 
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 O cronograma de reuniões mensais ordinárias do Fórum é organizado e 

disponibilizado para todos os participantes ao final de cada ano, tendo as quartas feiras 

no período da tarde reservadas para essa atividade. As pautas das reuniões são pactuadas 

entre os participantes previamente e as reuniões são organizadas com temas de pauta e 

informes, com duração de 2 horas. Todas as reuniões são registradas em Atas e divulgadas 

aos participantes, todas as Atas de 2021 estão em anexo neste Relatório. 

DATA TEMAS Nº DE 

PARTICIPANTES 

24/02/2021 Sistema de Avaliação 16 

31/03/2021 Sistema SIEF- a proposta do SIEF no sistema 

stricto sensu e a apresentação do formulário de 

inscrição do processo seletivo, demonstrando a 

funcionalidade do sistema. 

17 

14/04/2021 Evolutiva do GT do Instrumental de Avaliação 

de residências; Proposta de Avaliação do 

Campus Virtual. 

17 

26/05/2021 Devolutiva do GT do Instrumento de Avaliação 

de residentes pelos preceptores; Gestão do 

Cuidado e Segurança do Paciente – Victor 

Grabois 

21 

30/06/2021 Currículo orientado por competências; Processo 

de Construção do Perfil de Competências- 

Valéria Lima  

22 

14/07/2021 Apresentação e Acolhimento dos Novos Vice-

Diretores de Ensino e Apresentação das 

residências em Saúde da Fiocruz. 

30 

25/08/2021 Apresentação do GT do TCC e TCR e do 

ARCA; Nota Técnica de Certificação; 

Apresentação dos Termos de Referência da 

Coordenação Adjunta e Termos de Referência 

do Fórum das Residências em Saúde da 

Fiocruz; Informes e vídeo das residências e as 

Novidades do MS. 

26 

29/09/2021 

 

 

Discussão e validação do Perfil de 

Competências das Preceptorias das Residências 

em Saúde da Fiocruz. 

25 

27/10/2021 Perfil de Competências de Preceptores 

finalizado; Levantamento de Competências de 

Coordenadores e Expectativas para o II 

Seminário do dia 14/12/2021. 

19 

24/11/2021 Iniciativas do Fórum de Coordenadores de 

Residências em Saúde; Levantamento de 

Competências de Coordenadores; Minuta da 

Nota Técnica sobre os TCC/TCR e Cronograma 

das Reuniões para 2022. 

20 

14/12/2021 II Seminário Integrado das Residências em 

Saúde da Fiocruz 

62 
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2.3.APOIO A GESTÃO 

 

A partir da incorporação de mais duas pessoas, com experiência prévia em 

residência e educação o para a Coordenação de Residência foi possível realizar uma série 

de encontros entre a coordenação e os programas a partir de junho de 2021 onde se deu 

início a estratégia de apoio a gestão com as características abaixo elencadas. 

 

Do ponto de vista das ações de apoio a gestão de programas de residências 

desenvolvidos em Unidades técnico-cientificas da Fiocruz, a coordenação de residências 

optou por iniciar no ano de 2021 a qualificação dos processos de gestão educacional, 

inspirados no método Paidéia de cogestão, visando a aumentar a capacidade critico 

reflexiva.  

 

Para tanto, tem buscado estabelecer que a relação da coordenação e a governança 

dos programas possa acontecer reconhecendo as necessidades, dificuldades e avanços 

apresentados pelos gestores educacionais, procurando contribuir na ponderação dos 

diferentes interesses em jogo, reflexão a partir do diálogo e a valorização da escuta entre 

os pares.  

 

Em alguns momentos essas atividades aconteciam voltadas a escutar e 

problematizar programas específicos que buscavam diálogo para apoio. Em outros 

momentos essas atividades aconteciam por meio da análise dos programas de residências 

oferecidos em conjunto pelas Unidades da Fiocruz. Esses apoios deram ênfase nos 

objetivos educacionais e no modo de estruturação curricular, partindo do princípio da 

análise e valorização do projeto pedagógico em curso. 

 

A metodologia seguiu de forma livre, mas centrada na apresentação dos 

programas pelos coordenadores, objetivando trazer os pontos fortes e as dificuldades 

identificadas além das expectativas traçadas.  Quando acontecia juntando diferentes 

coordenadores de uma mesma Unidade, foi possível perceber a integração e o 

aprendizado coletivo produzido na problematização com os diferentes atores. Com isto 
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promovia-se a conexão dos programas sem perder o componente singular. O que se 

identificou com o aprendizado coletivo da Unidade permitindo a implicação das vices de 

ensino, coordenações de COREMU e gestão da Unidade. Essas ações provocaram 

inovações pedagógicas com influências inclusive nas residências médicas a partir das 

residências multiprofissionais. Além disso, proporcionaram um mapeamento de cada 

realidade, além da valorização das residências em saúde da Fiocruz. As ações de apoio 

puderam acontecer por demanda ou por iniciativa da coordenação adjunta de residências 

dependendo das necessidades. 

 

Conquistas identificadas durante a prática do apoio foram: a realização da equipe 

neste processo ao identificar e preservar o lugar de protagonismo do fórum de residências 

mantendo a autonomia da coordenação de residências e a capacidade de lidar com as 

diferenças entre os programas. 

 

Como grandes dificuldades identificou-se temas como: ausência de políticas de 

fomento às residências por parte do MS; regulação ainda insipiente ocasionada pela falta 

de reuniões da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) 

que fragilizam os programas; ausência de editais frequentes tanto do MS quando do MEC 

e baixa possibilidade de oferta de novos programas ou financiamentos. 

Alguns pontos foram identificados por parte da Coordenação Adjunta das 

Residências da Fiocruz que podem ser objeto de organização para futuras ações: 

• Ausência de articulação temática entre os programas de residência que possuem 

o mesmo objeto de conhecimento e especialidade; 

• Indefinição do perfil de competência dos coordenadores; 

• O lugar do coordenado de programa é valorizado com ética acolhimento e 

aprendizado mútuo;  

• Exercitar a motivação, o valor de uso de construções cogestoras qualificando os 

processos de interação, autonomia, cooperação por parte dos programas de 

residência. 

• Proporcionar convite a especialistas, a valorização da ‘prata da casa’ como 

capacidade de governança de programas com experiência.  

• Como legitimamos e fomentamos ações de apoio para coordenadores de programa 

dentro das Unidades da Fiocruz? 

• Tornou-se necessário um levantamento dos desafios educacionais das residências 

no contexto da pandemia.  

• Preparar-se para cenários mais progressistas em que a Fiocruz possa liderar 

processos formativos e de pesquisa no campo, articulando com outras instituições.  

 

 Em 2021 as Unidades que tiveram realizadas ações de apoio a gestão forma: INI, 

GEREB, INCQS, ENSP e Mato Grosso do Sul. 
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2.4. GRUPOS DE TRABALHO- GT 

A Coordenação adjunta de Residências, no seu modo de fazer gestão, afirma a 

cogestão como eixo central de atuação para a democratização institucional especialmente 

das relações de trabalho. Entendendo-se o prefixo “co” (coletiva, compartilhada, 

colegiada) como um conceito que reflete a experimentação da gestão em um duplo 

movimento: a adição de novas funções e adição de novos sujeitos. 

Neste sentido, a organização e coordenação de Grupos de Trabalho contempla 

essa diretriz fundamental da cogestão, de forma coerente e congruente com a Missão e 

Políticas Institucionais da Fiocruz e do SUS, valorizando a participação e favorecendo: 

• A criação e sustentação de espaços e processos que permitem a problematização 

dos modos de operar e agir institucional, favorecendo as mudanças na 

organização; 

• A formulação de projetos, textos, Notas Técnicas, Termos de Referência e outras 

produções, priorizando a participação de diferentes sujeitos implicados nos 

processos de trabalho, sendo assim um espaço de criação; 

• A afirmação de espaços legítimos de decisão técnica e política, ampliando a 

capacidade de realização e da força positiva e criadora; 
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• A criação e manutenção de espaços pedagógicos, de educação permanente, onde 

aprender e ensinar favorecem a aculturação, a produção e socialização de 

conhecimentos. 

Assim, os Grupos de Trabalho no contexto dos Programas de Residência em 

Saúde da Fiocruz são constituídos para a realização de tarefas especificas, com duração 

temporal alinhada aos prazos estipulados pelo coletivo e organizados pela tarefa em si. 

Portanto são organizações temporárias que produzem resultados previamente definidos, 

tais como a elaboração de Notas Técnicas, de Termos de Referencia, pesquisas, atributos 

e conceitos que apoiam a gestão educacional das Residências, contemplando dimensões 

de avaliação, planejamento, operacionalização e (re) organização de processos de 

trabalho. 

O funcionamento e resultados obtidos com os GT tem se demonstrado um 

dispositivo para fortalecimento de redes e vínculos e a corresponsabilização entre 

diversos atores institucionais, de forma a valorizar os diferentes sujeitos implicados no 

processo de produção de saúde.  

No ano de 2021, os Grupos de Trabalho organizados e coordenados pela 

Coordenação adjunta de Residências foram: 

GT Instrumentos de Avaliação de Residentes: criado a partir de demanda do Fórum de 

Coordenadores das Residências em Saúde da Fiocruz, visando contemplar a diversidade 

dos Programas de Residência ofertados na perspectiva de alinhamento de dimensões, 

critérios e conceitos de avaliação educacional de residentes pelos preceptores. Composto 

por coordenadores e secretarias acadêmicas. Finalizado com a produção da Nota Técnica 

01-2021 Instrumento de Avaliação de Residentes Fiocruz. 

GT Certificação de Programas de Residência: criado a partir de demanda do Fórum de 

Coordenadores de Residências em Saúde da Fiocruz visando a valorização da formação 

de Residentes no contexto das ofertas de formação lato sensu, de acordo com a legislação 

vigente. Composto por coordenadores, secretaria acadêmica e consultores externos. 

Finalizado com a produção da Nota Técnica 02-2021 Certificado de Residência. 

GT Fluxo de entrega TCC e TCR: criado para atender demanda do Fórum de 

Coordenadores das Residências em Saúde da Fiocruz visando a valorização dos 

Trabalhos de Conclusão de Residência e definindo um fluxo de entrega e armazenamento 

dessas produções no Repositório Institucional ARCA. Composto por Secretaria 

acadêmica, coordenadores, representantes da rede de bibliotecas, do Repositório 

Institucional ARCA e ICICT. Finalizado com a produção da Nota Técnica 03/2021, em 

processo de implantação para as turmas concluintes de fevereiro 2022. 

GT Ações Afirmativas: criado para a revisão da Nota Técnica de Ações afirmativas nas 

Residências em Saúde de 2019, visando contemplar a ampliação dessas ações conforme 

definido pela Portaria institucional da Fiocruz nº 491 de 20 de setembro de 2021. 

Composto por coordenadores de programas, representantes dos Comitês Internos de 

Equidade de Raça, Diversidade de Gênero e Pessoas com Deficiência, Procuradoria 

Interna. Minuta finalizada com a produção da Nota Técnica 01/2022. 
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GT SIEF Residências: orientado e organizado para a definição de requisitos do Sistema 

Integrado de Educação da Fiocruz no módulo específico das Residências, composto por 

coordenadores, secretarias acadêmicas e equipe da Coordenação de Gestão da Tecnologia 

da Informação (COGETIC). O trabalho consistiu em reuniões semanais ao longo de 4 

meses. Atualmente está suspenso a pedido da CGE, tendo em vista a prioridade na 

implantação do SIEF Stricto Sensu e Vigi Fronteiras. 

GT do IX Congresso Interno Fiocruz:  foi criado um grupo no Whatsapp para apoio a 

representação da residente na condição de observadores. Fizeram parte deste grupo além 

da coordenação adjunta de residências, as delegadas eleitas da Vpeic Eduarda Cesse , do 

IFF Márcia Castro e a residente observadora Laurianne da GEREB representante eleita 

de todos os residentes da instituição. 

https://www.instagram.com/p/CXUo7mrJqeR/?utm_medium=copy_link 

 

 

 

Participação da Equipe da Coordenação adjunta de Residências em outros GT. 

Durante o ano de 2021, a equipe participou dos seguintes Grupos de Trabalho 

institucionais: 

 

Câmara técnica de Educação.  

 Coordenada pela Coordenação Geral de Educação -VPEIC, composta por 

membros  como vice direções de ensino das unidades técnico cientificas e escritórios, as 

reuniões da CT ocorreram quase que mensalmente priorizando temas correlatos ao campo 

das residências . 

 A equipe da Coordenação Adjunta de Residências participou de todas as reuniões. 

 

Câmara técnica de Atenção. 

 Coordenada pela Vice-presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde- 

VPAAPS e composta por membros representativos das unidades assistenciais ou de áreas 

correlatas, observa-se que a Coordenadora Adjunta de Residências ocupa a representação 

https://www.instagram.com/p/CXUo7mrJqeR/?utm_medium=copy_link


12 
 

pela VPEIC.  Esta CT tem por objetivo tratar de temas relacionados ao cuidado com a 

saúde no âmbito da gestão; atenção básica e especializada; ações estratégicas na 

articulação com redes de atenção em saúde. No ano de 2021 tendo em vista que a 

coordenadora da área de atenção acumulou o cargo interinamente de vice-presidente, 

houve somente a realização de uma reunião da CT Atenção que ocorreu no mês de 

outubro com alguns desdobramentos e tendo como pauta contribuir para análise do 

Documento de Referência do IX Congresso Interno da Fiocruz 2021. 

 

GT Retorno às Atividades Escolares:   

 Este Grupo de Trabalho coordenado pela VPAAPS e  instituído pela Portaria 

Presidência/Fiocruz 5609, de 01/09/2020, é composto por: Adriana Coser Gutiérrez - 

Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação – VPEIC, André Reynaldo 

Santos Périssé - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/ ENSP, Hermano 

Albuquerque de Castro - Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde 

– VPAAPS, Ingrid D'avilla Freire Pereira - Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio, Márcio Fernandes Nehab - Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança 

e do Adolescente Fernandes Figueira – IFF, Maria Martha Duque de Moura - Instituto 

Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira – IFF,  

Patrícia Canto Ribeiro - Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde – 

VPAAPS. 

 Possui como objetivo dedicar-se a discutir e elaborar recomendações seguras para 

o ensino presencial frente ao contexto da Covid-19. Destaca-se que no ano de 2021 foram 

realizadas ao longo dos primeiros 6 meses reuniões semanais e no segundo semestre 

reuniões quinzenais e por vezes semanais com o objetivo de analisar cenários, convidar 

especialistas do tema o que acabou por resultar na produção de um grupo de pesquisa de 

Vigilância em Saúde nas Escolas com ênfase na intervenção no território da Maré e na 

produção de um novo documento com recomendações , 3 notas técnicas acerca do tema 

e uma live sobre a transmissibilidade do vírus no contexto escolar.  

✓ Recomendações para o planejamento de retorno as atividades escolares presenciais 

no contexto da Pandemia Covid 19, publicado em 28 de fevereiro de 2021 

https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-atualiza-documento-sobre-retorno-atividades-escolares  

 

✓ Nota técnica publicada em 26/03/2021 
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/nota_vpaaps_escolas.pdf 

 

✓ Nota Técnica 28/12/2021 http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/52614 

 

✓ Live organizada pelo nosso GT: A transmissão da Covid-19 em crianças e 

adolescentes. Em 16/04/2021  https://youtu.be/TLKoWrJXiJ0 

 

GT Política de Apoio ao Estudante -PAE 

 O grupo é composto por um conjunto de atores que da VEPEIC e de outros 

convidados de diferentes unidades e setores para a construção de uma Política de Apoio 

https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-atualiza-documento-sobre-retorno-atividades-escolares
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/nota_vpaaps_escolas.pdf
http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/52614
https://youtu.be/TLKoWrJXiJ0
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aos Estudante (PAE). A organização em grupo visa construir e desenvolver diretrizes 

gerais orientadas por princípios que possam refletir um conjunto de decisões e estratégias 

a serem desenvolvidas pelas unidades técnico assistenciais da Fiocruz como prioridades 

pactuadas e inseridas em eixos objetivando o apoio ao discentes no enfrentar problemas 

em seus processos educacionais ou de permanente na instituição.  

Até o presente momento foi debatido como objetivo geral, apoiar os discentes da 

Fiocruz, acolhendo a diversidade e suas necessidades, de modo a promover o acesso, a 

permanência e a conclusão de processos educacionais de qualidade, com equidade e 

justiça social.  

Foram identificados alguns eixos considerados estruturantes: Infraestrutura; 

Participação estudantil; Apoio pedagógico; Apoio acadêmico; Apoio psicossocial e 

Promoção à saúde; Inclusão Social.  Ficando o eixo Apoio pedagógico a Coordenação de 

residências a elaboração. 

 Foram realizadas 4 reuniões mensais este ano, sendo a primeira em 26 de agosto, 

27 de setembro, 5 de outubro e a última em 22 de outubro de 2021. A proposta é de 

apresentar o estado de construção da PAE na Câmara Técnica em janeiro de 2022 e dar a 

continuidade desta construção para o ano de 2022. 

 

Cronograma de trabalho GT PAE para 2022 

Mês/2022 Atividade 

Janeiro 19 ou 21 (a confirmar): Reunião de escuta de representantes da APG 

25/01: Preparação para a CTE 

27/01: CTE 

Fevereiro 04: Discussão sobre princípios 

Março 2 reuniões quinzenais (a agendar): Apresentação de 2 eixos em cada 

Abril 2 reuniões quinzenais (a agendar): Apresentação de 2 eixos e revisão geral 

Maio Finalização e consulta pública 

Junho Ajustes e entrega 

 

Integrantes do Grupo:  

1. Etinete Nascimento (passou a coordenar o CAD em julho de 2021.  

2. Luciana Sepúlveda  

3. Paulo Carvalho  

4. Sandro Hilário  

5. Maria Carolina Souza  

6. Flavia Neves  

7. Tatiane Nunes  

8. Adélia Araújo  

9. Adriana Coser  

10. Idê Gurgel  

11. Joselice S. Pinto  

12. Lais Silveira  

13. Marta Moreira  

14. Eduarda Cesse  

15. Maria Alice Pessanha.   
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2.5. PRODUÇÃO NOTAS TÉCNICAS- NT  

 

A produção de Notas Técnicas tem sido uma ação estratégica para a afirmação, 

materialização e manutenção das diretrizes de participação e cogestão. Realizada de 

forma a documentar orientações de ações de gestão educacional no âmbito das 

Residências em Saúde, alinhadas e validadas pelas instancias institucionais da Fiocruz. 

Desta forma, contribuindo para a sistematização e organização dos processos de trabalho 

e a valorização da memória institucional. 

No ano de 2021 foram produzidas e finalizadas 3 Notas Técnicas: de avaliação 

dos residentes pelos preceptores e/ou supervisores e da emissão de certificados dos 

residentes. Esses documentos são fruto do trabalho coletivo organizado nos Grupos de 

Trabalho. Outras duas NT foram iniciadas em 2021 e estão em processo de elaboração, 

Ações Afirmativas e Fluxo de entrega de TCR/TCC. 

Esses documentos são validados pelo Fórum de Coordenadores das Residências 

em saúde da Fiocruz e pelos Colegiados da CGE e direção da VPEIC. 

 

Nota Técnica nº 1 /2021: Orientações sobre o instrumento de avaliação dos 

residentes pelos preceptores e/ ou supervisores: a partir de demanda do Fórum de 

Coordenadores, estabeleceu-se um GT com a participação de Coordenadores de 

Programas de Residência da GEREB, ENSP e Farmanguinhos, e foram analisadas as 

experiências e os instrumentos de avaliação aplicados pelos programas de residência do 

Instituto Fernandes Figueira (IFF) - Enfermagem e Médica, Escola Nacional de Saúde 

Pública Sergio Arouca (ENSP) - Saúde do Trabalhador e Saúde da Família, e da 

Secretaria de Saúde – SESAU Campo Grande em parceria com a Fiocruz Mato Grosso 

do Sul - Saúde da Família, buscando-se contemplar a diversidade de ofertas dessa 

modalidade de formação. A NT apresenta o processo de trabalho do GT, diretrizes e 
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orientações de avaliação, fundamentação conceitual e propostas de instrumentos de 

avaliação, que servem como exemplos/modelos orientadores e devem ser customizados 

pelos programas de acordo com os respectivos Projetos Políticos Pedagógicos. 

Documento em anexo. Disponível no ARCA: 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/51685  

Nota Técnica nº 2/ 2021 Orientações sobre a emissão de certificados dos residentes 

nos programas em Área Profissional de Saúde (multiprofissional e ou 

uniprofissional): produzida pelo Grupo de Trabalho formado por representante da 

coordenação pedagógica e da secretaria acadêmica da GEREB, equipe da Coordenação 

adjunta de Residências e especialistas convidados da CGE/VPEIC e UFRGS, o 

documento referenda a legislação vigente do MEC e da Fiocruz e propõe um modelo de 

certificado que valoriza os programas de residência como modalidade de formação para 

o SUS. Documento em anexo. Disponível no ARCA: 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/49079  

Nota Técnica nº 3/2021 -Fluxo de entrega TCC e TCR: Foi elaborada a partir da 

necessidade de reconhecer o trabalhos de conclusão das residências como produção 

científica, e para tanto estabelecer um fluxo de autoraquivamento na estrutura do 

repositório institucional ARCA, a semelhança do que já ocorre com as dissertações e teses 

do stricto sensu , essa demanda também partiu do Fórum de Coordenadores das 

Residências em Saúde da Fiocruz . Houve a colaboração de Secretarias acadêmicas, 

coordenadores, representantes da rede de bibliotecas, do Repositório Institucional 

ARCA-ICICT e CINCO/VPEIC. Documento em anexo. Disponível no ARCA: 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/51686  

 

2.6. PRODUÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA – TR 

Os Termos de Referência – TR são documentos produzidos pela Equipe da 

Coordenação adjunta de Residências em Saúde da Fiocruz com a finalidade de orientar 

ações e estratégias de gestão educacional no contexto das residências em saúde da 

Fiocruz, contemplando e valorizando a diversidade e a complexidade dessas ofertas 

educacionais e sua relevância para a consolidação do SUS. 

Tem por objetivo sistematizar os modos de funcionamento e os processos de 

trabalho; fornecer orientações técnicas e políticas de forma fundamentada e referenciada; 

divulgar as práticas em saúde e contribuir para a memória institucional.   

Todos os TR produzidos são validados e referendados pelo coletivo de 

Coordenadores e Adjuntos participantes do Fórum de Coordenadores das Residências em 

Saúde da Fiocruz, como instancia institucional consultiva e participativa. 

No ano de 2021 foram produzidos 3 Termos de Referencia: TR Fórum de 

Coordenadores das Residências em Saúde da Fiocruz; TR Coordenação adjunta das 

Residências/CGE/VPEIC; TR perfil de Competências de Preceptores de Residências em 

Saúde. 

Termo de Referência Fórum de Coordenadores das Residências em Saúde da 

Fiocruz: este TR descreve objetivos e modo de funcionamento do Fórum das Residências 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/51685
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/49079
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/51686
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da Fiocruz, instancia de cogestão, de caráter consultivo, composta pelo coletivo de 

Coordenadores e Adjuntos de todos os Programas de Residência em Saúde e pela equipe 

da Coordenação adjunta de Residências da Fiocruz. O Fórum cumpre a função de gestão 

compartilhada e se constitui importante espaço participativo e de ações de educação 

permanente em saúde. Por meio do registro sistematizado de reuniões e evento, tem 

contribuído para a gestão do conhecimento e preservação da memória institucional, 

agregando informações relevantes para a gestão educacional. Documento em anexo. 

Disponível no ARCA: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/51687  

 

Termo de Referência Coordenação Adjunta dos Programas de 

Residência/CGE/VPEIC/Fiocruz: descreve e contextualiza a organização e modos de 

funcionamento da Coordenação adjunta na CGE e VPEIC, cujo propósito é potencializar, 

apoiar e integrar o conjunto dos 33 Programas de Residências em Saúde oferecidos pela 

Fiocruz, constituindo-se como um espaço de organização para a educação permanente 

dos diferentes atores integrantes dos programas. Dentre seus objetivos e modos de 

funcionamento destacam-se a organização e coordenação dos Grupos de Trabalho, 

elaboração e publicação de Notas Técnicas e Termos de Referência, coordenação do 

Fórum de Coordenadores, a realização de eventos de gestão e educação tais como o 

Seminário Integrado, além de prestar apoio institucional aos programas nas demandas por 

qualificação da gestão educacional. Documento em anexo. Disponível no ARCA: 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/51629  

 

Termo de Referência Perfil de Competências para Preceptores e Supervisores dos 

Programas de Residência em Saúde da Fiocruz: participaram da elaboração deste TR 

Preceptores e Residentes, além dos Coordenadores e Adjuntos, com o propósito de 

orientar e apoiar os processos de formação e de avaliação educacional dos programas. 

Realizado num processo participativo, crítico e reflexivo de construção coletiva chegou-

se à definição de 5 macroproblemas relacionados à Preceptoria e Supervisão em Saúde 

no SUS; Perfil de competência do Preceptor e Supervisor de Residência em Saúde e 

Desempenhos Esperados: 13 desempenhos Transversais/Gerais, 11 desempenhos da 

Gestão, 9 desempenhos da Atenção à Saúde, 9 desempenhos da Educação/Formação. 

Documento em anexo. Disponível no ARCA: 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/51688  

 

2.7. EVENTOS/ATIVIDADES EXTERNAS   

 

• Semana de acolhimento de Novos Residentes – Participação na semana de início 

do ano letivo dos programas onde a Coordenadora adjunta das Residências pode 

fazer um momento de boas-vindas e acolhimento aos novos residentes que 

chegam a Fiocruz.  

 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/51687
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/51629
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/51688
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Também disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YIQvltcB51U 

 

• Semana de integralização e apresentação dos TCC/TCR organizado pelas 

unidades. 

 

• Participação na elaboração e construção da PL 504 que versa sobre a Política 

Nacional de Residências em Saúde em tramitação na câmara dos deputados. 

Atuação na elaboração: Maria Alice Pessanha de Carvalho e Adriana Coser. 

 

• Participação no XI ENCONTRO NACIONAL DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE 

na mesa – “Saúde e Democracia: residências em saúde como espaço de formação 

no e para o SUS” na mesa "PL 504/2021 e Plano nacional de Fortalecimento das 

Residências em Saúde", realizada em 17/11/2021, carga horária de 03 horas. 

Atuação como palestrante Maria Alice Pessanha de Carvalho.  

Evento disponível em : https://youtu.be/7juTc_FgTLE 

 

• Desenvolvimento e realização do II Seminário integrado das Residências da 

Fiocruz no dia 14 de dezembro de 2021. Toda equipe da Coordenação Adjunta de 

Residências. 

 

• Participação na Roda de Conversa: Ações Afirmativas na Residências em Saúde: 

Experiência da Fiocruz. Evento realizado pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) em 24/11/21, foi apresentada a experiência institucional 

de adoção de ações afirmativas nos editais de seleção dos programas de 

Residência em saúde e a normatização interna por meio de Portarias e Notas 

Técnicas orientadoras. Palestrante Silvana Rossi (Duda). Apresentação em 

anexo e evento disponível em : https://youtu.be/1PPMPLGjt5A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YIQvltcB51U
https://youtu.be/7juTc_FgTLE
https://youtu.be/1PPMPLGjt5A


19 
 

 

 

• Participação no Coletivo de Pesquisa Paideia- Departamento de Saúde Coletiva 

da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp em 01/09/21. Evento para 

apresentação da experiência desenvolvida pela Coordenação Adjunta de 

Residências da Fiocruz na prática de Apoio a gestão de programas de residências.  

Toda equipe da Coordenação Adjunta de Residências. 

 

 
 

• IX Congresso Interno da Fiocruz que aconteceu nos dias 8, 9 e 10 de dezembro. 

A participação se deu na elaboração de propostas de diretrizes para as teses a 

serem discutidas; na construção da viabilidade da representação estudantil no 

evento; a definição dos critérios de participação dos residentes; inclusão da 

residente em grupo para organização da VEPEIC no Congresso Interno e na 

discussão sobre a inserção das residências com questão transversal no tema 

educação.  

 

• Participação em reuniões de COREME e COREMU de algumas unidades para 

discussão de temas como bolsas ou gestão de processos internos. 
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• Organização e participação de reuniões junto ao MEC e MS com vistas a 

discussão de processos como ENARE, bolsas, SIGResidência e possibilidades de 

cooperação.  

 

 

 
 

• Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde de Campo Grande- 

Laboratório de Inovação de Atenção Primária da Fiocruz / Fiocruz Mato 

Grosso do Sul: 

Oficinas de Formação de preceptores em Campo Grande: 

 As oficinas de formação de preceptores em Campo Grande possuem o objetivo de 

apoiar o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família SESAU-Fiocruz 

desenvolvido no âmbito do projeto laboratório de Inovação na Atenção Primária a Saúde 

Fiocruz Mato Grosso do Sul – INOVAAPS FIOCRUZ MS - APS FORTE no 

fortalecimento e desenvolvimento da oferta educacional. Para tanto tem como objetivos 

específicos: apoiar o planejamento matriz curricular do programa de residência 

multiprofissional; apoiar o planejamento ferramentas pedagógicos; apoiar a elaboração 

de instrumento de monitoramento e avaliação; apoiar no acompanhamento, orientação e 

avaliação dos alunos quanto ao desenvolvimento do curso e atividade requerida com 

apoio as necessidades; apoiar no planejamento e acompanhamento das diversas atividades 

de ensino; apoiar na organização de conteúdo pedagógico e apoiar na capacitação de 

profissionais; apoiar na supervisão das atividades do curso na perspectiva de sua 

coerência com os objetivos formativos propostos. 

 No período de janeiro a dezembro de 2021 várias atividades desenvolvidas tais 

como:  

1-Participar processo seletivo elaborando questões para prova e gabarito; 

2-Desenvolver de atividades pedagógicas de forma remota para os alunos em formato de 

aulas estruturadas de forma online: Avaliação, interprofissionalidade, mediação de 

conflito.  

3- Reuniões de planejamento com a coordenação do programa para a reestruturação 

da matriz curricular em decorrência dos efeitos da pandemia e desenvolvimento de nova 
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programação das atividades desenvolvidas em EAD (sincrônicas e não sincrônicas) e as 

práticas presenciais nas unidades de saúde. Aula por meio da plataforma tema 

interprofissionalidade para o PRMSF.  Desenvolvimento de ferramentas de 

monitoramento e avalição dos integrantes do programa. Datas: 6 de julho; 16 de agosto.  

 

18/10/21 online – Discussão sobre a preceptoria; Gestão pedagógica; Relação com a 

gestão da SESAU CRAB 

22/11/21 presencial – Avaliação do processo; Planejamento das atividades. 

 

26/11/21 presencial – Planejamento para as atividades de 2022. 

 

 
 

4-Oficinas de Educação Permanente junto aos Preceptores Multiprofissionais e 

acompanhamento dos preceptores de categoria de forma online - em andamento. Datas 

09/03/21; 6/04 M e T; 18/05; 27/05; 01/06, 30/06 M e T; 01/07 M e T; 03/07; 10/09; 

18/09; 29/09; 04/11/20, 10/11/20, 11/11/20, 30/11/20 e 01/12/20 e 23/11/21 presencial – 

Acolhimento e discussão de competências para novos preceptores 

 

24/11/21 presencial – Residências em Saúde da Família em Campo Grande (Desafios e 

Perspectivas) 

 

25/11/21 presencial - Técnicas de preceptoria 

Temas abordados ao longo deste período: análise do processo do ano passado e 

planejamento; Boas-vindas e Acolhimento; Discussão sobre Metodologias ativas; 

Apresentação dos recursos pedagógicos desenvolvidos pelos preceptores. Estratégias 

pedagógicas de metodológicas ativas para os preceptores Instrumento de avaliação aos 

preceptores; Dar e receber críticas, processo de avaliação, instrumentos de avaliação e 

mediação de conflitos, técnicas de preceptoria. 
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5-Manual dos residentes e orientações do trabalho de conclusão da Residência TCR; 

Seminário Avançado II. Disponível em: 

https://labinovaapsfiocruz.com.br/portal/docs/residenciaMulti/Manual_do_Residente.pdf  

 

6-Atividades de Orientação de TCR para os residentes de forma remota: Acolhimento aos 

novos preceptores 

Acompanhamento junto aos coordenadores de forma remota em reunião do fórum de 

coordenadores 

 

7- Orientação de Trabalhos de Conclusão da Residência TCR 

 

• Fórum Escola de Governo para discussão dos TCC. 

Com o intuito de compreender iniciativas diversas de produção de TCC , a 

coordenação adjunta de residências participou a convite do Fórum  Escola de 

Governo na reunião de 10/2021. 

 

• Experiência da Residência Multiprofissional de Farmanguinhos. 

Organizado pelo Centro de Estudos de Farmanguinhos, no dia 07/07/201 com o 

objetivo de discutir e divulgar a primeira iniciativa da unidade na oferta 

educacional em modalidade de residência.  

Participaram deste evento a coordenação do programa, a coordenação da 

COREMU e a coordenação adjunta de residências -CGE/VPEIC. O evento foi 

realizado online e está disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=_ZGvOBQ3C9I 

 

https://labinovaapsfiocruz.com.br/portal/docs/residenciaMulti/Manual_do_Residente.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_ZGvOBQ3C9I
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II SEMINÁRIO DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE DA FIOCRUZ: Desafios da gestão 

educacional dos Programas de Residências em Saúde foi produzido pela coordenação 

adjunta com o objetivo de produzir reflexões e produzir um debate com o Fórum de 

coordenadores, gestão da Fiocruz e convidados especialistas sobre o tema educação e 

residências em saúde. O evento aconteceu no dia 14 de dezembro de 2021 de 8:30h às 

17h, pela plataforma Zoom, com transmissão online pelo Canal Saúde da Fiocruz na 

plataforma Youtube – link aberto ao público, chat online: https://bityli.com/xoQNDB 

No dia do evento foram identificadas 541 visualizações. 

Foi promovido pela Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação por meio 

Coordenação Adjunta de Residências em Saúde-CGE e do Fórum de Coordenadores de 

Residências em Saúde como modo de dar continuidade ao debate iniciado no I Seminário 

de Residências em Saúde da Fiocruz realizado em 2019. Esses atores identificam a 

necessidade de aprofundar o debate sobre os desafios da gestão educacional dos 

Programas de Residências em Saúde que foi objeto e proposito da realização deste II 

Seminário Desafios da gestão educacional dos Programas de Residências em Saúde. 

O evento teve como objetivos: 

• Refletir a indissociabilidade sobre a atenção, gestão, educação e controle social 

nos programas de residências;  

• Analisar o lugar das Residências em Saúde como oferta educacional: entre o lato 

sensu e o stricto sensu; 

• Identificar os desafios da gestão educacional das residências na Fiocruz.  

• Definir possíveis contribuições da Fiocruz de qualificação da gestão educacional 

das residências. 

A escolha deste tema se faz necessária frente a uma demanda crescente que configura 

uma tendencia nacional pela qualificação de quadros para Gestão Educacional de 

Programas de Residências. As residências em saúde se conformam como a formação 

https://bityli.com/xoQNDB
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prioritária para o desenvolvimento da integração ensino-serviço-comunidade no SUS que 

se caracterizam como oferta educacional. 

 

 

Os temas foram discutidos em dois painéis separados, realizados no período da manhã, 

com acesso aberto, transmitido pelo Canal Saúde no Youtube: 

Painel 1- O Lugar das Residências em Saúde como oferta educacional: entre o lato 

sensu e o stricto sensu.  

Convidados: Deivisson Vianna Dantas dos Santos (ABRASCO), Vinícius Ximenes 

(ESCS DF) e Ricardo Ceccim (UFRGS). 

Moderadora: Cristina Guilam- CGE\VPEIC- Fiocruz. 
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Partimos da compreensão que a residência é uma oferta educacional titulada como lato 

sensu, no entanto, dada a sua complexidade no que se refere à organização curricular que 

integra a formação e o trabalho ao mesmo tempo, além da carga horária mínima de 5760 

horas, torna importante o reconhecimento e valorização das residências. Pretendemos, 

deste modo, iniciar o debate interno nas instituições ofertantes de residências em saúde 

com vistas a amadurecer futuramente essa pauta junto ao MEC. 

Sugerimos o debate de uma futura titulação específica, nem lato e nem stricto sensu sob 

o argumento de reconhecer um movimento já presente quando se observa uma tendência 

nos processos seletivos de prefeituras, dentre outros, que já realizam pontuação 

diferenciada para egressos de residências. 

Ao propormos esse debate de futura titulação específica não se quer almejar o lugar do 

stricto sensu, nem tampouco diminuir a relevância das ofertas de especializações, pois 

sabemos que essa discussão demanda definições legais junto aos órgãos reguladores, logo 

o entendimento de iniciar essa reflexão, para se que escute os prós e contras dos 

Debatedores e do público participante, é importante para amadurecermos eventuais e 

futuros debates. 

 

Painel 2: A indissociabilidade entre gestão, atenção, educação e controle social nos 

programas de residências.  

Convidados: Laura Camargo Macruz Feuerwerker (USP), Paula Cerqueira (UFRJ) 

e Grace Fátima de Souza Rosa (SES BA) 

Moderadora: Patrícia Canto -VPAAPS-Fiocruz  
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Partimos do princípio de que esse quadrilátero é qualificador para o processo formativo, 

no entanto, nem sempre valorizado para além dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP). 

É comum identificarmos programas de residências que possuem PPP bem construídos 

com base em referências coerentes com as políticas de educação e formação em saúde. 

Mas no momento do seu desenvolvimento estas aplicações e vivências se aproximam da 

fragmentação entre teoria e prática. 

A gestão educacional dos programas de residência pressupõe mudança no modo de 

funcionamento da equipe de desenvolvimento do programa, de forma coerente e 

congruente com o PPP.  Os desafios colocados são decorrentes das dificuldades da 

formação dos coordenadores, supervisores, preceptores e tutores e da não articulação da 

estrutura educacional com o cenário de práticas.  

Uma outra questão é a dificuldade de os cenários de práticas contemplarem os processos 

formativos em articulação com o PPP. Neste sentido, como desenvolver uma gestão 

educacional que possa aplicar, na prática, esse conceito de indissociabilidade entre 

atenção, gestão, educação e controle social nos programas de residências, em especial a 

inserção dos movimentos sociais e não somente o controle social regimental? 

 

No período da tarde foram realizadas duas Oficinas de Trabalho voltadas ao público 

interno, em 2 grupos de Coordenadores de Residências da Fiocruz, com o apoio de 

facilitadoras Maria Alice Pessanha e Marcia Castro no grupo 1, e Duda Rossi no grupo 

2.  

A plenária final foi composta pelos Relatores de cada grupo: Eduardo de Farmanguinhos 

e Etinete do CAD, e pelos debatedores Cristina Guilam - CGE/VEPEIC e Hermano 

Castro –VPAAPS. 

As Oficinas tiveram como objetivos: Identificar os desafios da gestão educacional das 

residências na Fiocruz; definir possíveis contribuições da Fiocruz de qualificação da 
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gestão educacional das residências. Foi utilizada a ferramenta Jamboard, do Google, para 

a construção coletiva de painéis, cujos produtos estão apresentados a seguir. 

 

Produto da Oficina de Trabalho – grupo 1: 
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Produto da Oficina de Trabalho - grupo 2: 

 

 

 

 

A relatoria completa das Oficinas está em anexo. 

 

AVALIAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE DA FIOCRUZ 

541 reproduções. 62 participantes online em média no período da manhã. 

No período da tarde, exclusivo para membros do Fórum de Coordenadores das 

Residências em Saúde da Fiocruz, a participação foi de 20 Coordenadores, organizados 

em 2 grupos simultâneos para a Oficina de Trabalho. Os produtos dessas Oficinas foram 

sistematizados de forma coletiva por meio da ferramenta digital jamboard google e 
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refletem os principais problemas identificados na gestão educacional e as possíveis 

contribuições da Fiocruz para a qualificação dos Programas de Residência. Esses 

produtos foram apresentados pelos grupos na plenária final e foram debatidos pela 

CGE/VEPEIC e VPAAPS. 

Ao final do evento foi disponibilizado um Questionário de Avaliação online, pelo google 

forms. 8 participantes responderam a avaliação: 

 

Formulário de Avaliação do II Seminário de Residências em Saúde da Fiocruz: 8 

respostas 

 

 

Comentários do Painel 1: foi muito interessante e esclarecedor; mais tempo para o 

debate. 
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Comentários do Painel 2: participei somente de partes pois a internet no laboratório é 

muito ruim e acabei caindo. Consegui participar de parte do fechamento e achei 

interessante; mais tempo para o debate; trouxeram questões reais que precisam ser 

enfrentadas. 

 

 

 

Comentários da Oficina de Trabalho: o encontro com o grupo de coordenadores foi 

muito proveitoso; mais tempo para a discussão dos grupos; foi um espaço para trocas de 

ideias e compartilhar pressões, desafios comuns aos coordenadores e residentes, 

propiciou soluções para alguns problemas, apontou o que temos consolidado e 
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conquistado; foi um espaço muito rico de trocas, fortalecimento e visibilidade entre as 

Coordenações, muito potente, podemos pensar em mais encontros como este; interessante 

a ferramenta utilizada, tornou a oficia mais dinâmica, muito importante a participação da 

Atenção e Ensino. 

 

 

 

Você tem propostas de temas para o próximo seminário? 

Burnout da gestão; sugestão de trabalharmos sobre desenhos de projetos políticos 

pedagógicos, em uma linha de compartilhar ideias e alinhar desenhos de Programas. 

 

2.8.DIVULGAÇÃO 

 

2.8.1. Vídeo. 

Na parceria com o canal saúde da Fiocruz foi elaborado um vídeo interprograma de 

divulgação das residências em saúde da Fiocruz. O roteiro foi discutido com os membros 

do Fórum e pelo contexto da pandemia as imagens foram captadas somente no munícipio 

do Rio de Janeiro. 

O vídeo está disponibilizado em:  https://vimeo.com/586512186/49b7cca1fa 

Disponível no ARCA: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/51694 

  

2.8.2.  Matérias divulgadas: 

https://revistareacao.com.br/acao-movida-pelo-mpf-quer-garantia-de-reserva-de-vagas-

para-pessoas-com-deficiencia-em-programa-de-residencia-medica-no-pais/ 

https://vimeo.com/586512186/49b7cca1fa
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/51694
https://revistareacao.com.br/acao-movida-pelo-mpf-quer-garantia-de-reserva-de-vagas-para-pessoas-com-deficiencia-em-programa-de-residencia-medica-no-pais/
https://revistareacao.com.br/acao-movida-pelo-mpf-quer-garantia-de-reserva-de-vagas-para-pessoas-com-deficiencia-em-programa-de-residencia-medica-no-pais/
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http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/52592 

http://informe.iff.fiocruz.br/noticia.php?id=238 

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/62723&utm_source=campusvirtual 

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=evento/60945&fbclid=IwAR2_CNtLaWMBd

v8BpSASkRy8LlHczYhrjxnKH5QXhbmFaaI2a-0V70vaPe8 

https://www.facebook.com/watch/?v=576839006878730 

https://www.facebook.com/658442304293462/posts/2042826332521712/ 

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/60427 

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/60256 

https://www.ini.fiocruz.br/programas-de-resid%C3%AAncia-do-ini-recepcionam-

alunos-das-turmas-2021 

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/62043 

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/61848 

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/62835 

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/60979#:~:text=%E2%80%9CAs%20r

esid%C3%AAncias%20buscam%20qualificar%20jovens,de%20parcerias%20com%20i

nstitui%C3%A7%C3%B5es%20de 

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/60552 

  

2.8.3. Artigo publicado. 

https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/quinze-anos-da-residencia-

multiprofissional-em-saude-da-familia-na-atencao-primaria-a-saude-contribuicoes-da-

fiocruz/17898?id=17898 

 

3. PERSPECTIVAS E PLANEJAMENTO PARA 2022. 

➢ Realização das reuniões do Fórum de Coordenadores das Residências da Fiocruz, 

com a possibilidade de reuniões presenciais no segundo semestre. 

Cronograma de reuniões mensais do Fórum em 2022, sempre as 4ª feiras a 

tarde, das 14h às 16h. 

MÊS DIA 

JANEIRO -------- 

FEVEREIRO 16 

MARÇO 23 

ABRIL 20 

MAIO 18 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/52592
http://informe.iff.fiocruz.br/noticia.php?id=238
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/62723&utm_source=campusvirtual
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=evento/60945&fbclid=IwAR2_CNtLaWMBdv8BpSASkRy8LlHczYhrjxnKH5QXhbmFaaI2a-0V70vaPe8
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=evento/60945&fbclid=IwAR2_CNtLaWMBdv8BpSASkRy8LlHczYhrjxnKH5QXhbmFaaI2a-0V70vaPe8
https://www.facebook.com/watch/?v=576839006878730
https://www.facebook.com/658442304293462/posts/2042826332521712/
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/60427
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/60256
https://www.ini.fiocruz.br/programas-de-resid%C3%AAncia-do-ini-recepcionam-alunos-das-turmas-2021
https://www.ini.fiocruz.br/programas-de-resid%C3%AAncia-do-ini-recepcionam-alunos-das-turmas-2021
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/62043
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/61848
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/62835
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/60979#:~:text=%E2%80%9CAs%20resid%C3%AAncias%20buscam%20qualificar%20jovens,de%20parcerias%20com%20institui%C3%A7%C3%B5es%20de
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/60979#:~:text=%E2%80%9CAs%20resid%C3%AAncias%20buscam%20qualificar%20jovens,de%20parcerias%20com%20institui%C3%A7%C3%B5es%20de
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/60979#:~:text=%E2%80%9CAs%20resid%C3%AAncias%20buscam%20qualificar%20jovens,de%20parcerias%20com%20institui%C3%A7%C3%B5es%20de
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=noticia/60552
https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/quinze-anos-da-residencia-multiprofissional-em-saude-da-familia-na-atencao-primaria-a-saude-contribuicoes-da-fiocruz/17898?id=17898
https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/quinze-anos-da-residencia-multiprofissional-em-saude-da-familia-na-atencao-primaria-a-saude-contribuicoes-da-fiocruz/17898?id=17898
https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/quinze-anos-da-residencia-multiprofissional-em-saude-da-familia-na-atencao-primaria-a-saude-contribuicoes-da-fiocruz/17898?id=17898


33 
 

JUNHO 22 

JULHO 20 

AGOSTO 31 

SETEMBRO 28 

OUTUBRO 19 

NOVEMBRO 30 

DEZEMBRO 14 

 

 

➢ Manutenção do grupo de whatsapp dos membros do Fórum. 

➢ Elaboração de oferta para formação de gestão educacional de programas de 

residências em saúde da Fiocruz. 

➢ Visitas técnicas aos Programas de Residência Fiocruz com oferta de ações de 

educação permanente. 

➢ Eventos: Seminário Ações Afirmativas; III Seminário Integrados das Residenciais 

em Saúde Fiocruz. 

➢ Ampliação da oferta de apoio a gestão dos programas. 

➢ Fomento a publicação cientifica: publicação sobre estudos de egressos nas 

residências, análise de submissão de uma edição na Coleção Temas da Editora 

Fiocruz. 

➢ Produção de Notas Técnicas e Termos de referência com depósitos no Arca. 

➢ Implantação do fluxo de autoarquivamento de TCC/TCR no ARCA. 

➢ Apoio financeiro pela Presidência de 17 bolsas para residentes dos programas 

multiprofissionais da ENSP, INI e Farmanguinhos. 

➢ Estabelecer uma sala física para a coordenação adjunta de residências em saúde-

CGE-Fiocruz. 

 

ANEXOS 

 

Atas das reuniões do Fórum e do II Seminário de Residências da Fiocruz 

Notas Técnicas (3) 

Termos de Referências (3) 

Lista de contatos 

Ofícios encaminhados 

Apresentação Ações Afirmativas - UFRGS 
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ATAS DE 2021 
 
 

ATA DA REUNIÃO FÓRUM DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE DA FIOCRUZ 
 
 
Dados da Reunião: 

Data: 24 de fevereiro de 2021, às 14 horas, 

Local: Reunião realizada por web conferência (Zoom Meeting) 

Tema principal: Sistema de Avaliação 

Participantes: Eduarda Cesse (VPEIC), Adriana Coser (Coordenadora dos Cursos de 

Residências em Saúde-VPEIC), Carmen Pagotto (VPEIC/EGF), Giselle Goulart (ENSP), 

Armando Raggio (GEREB), Maria Ferraz (INI), Tânia Barroso Barreto (IFF), João 

Henrique Almeida (IFF), André Guerrero (Gereb), Maria Alice Pessanha (ENSP), 

Eduardo Sousa (Far), Margareth Rose (ENSP),Vanessa (MS), Grace Rosa (IGM/BA), 

Rodrigo Balejo (MS) e Gabriela (MS) . 

Iniciando a reunião Adriana, antes de começarmos com a pauta dessa reunião vamos 

dar alguns informes: Eduardo comunica que a Universidade de Larvas (UFLA/MG), 

através do diretor do curso de Veterinária entrou em contato com a coordenação de 

residentes de Farmanguinhos para participar de uma mesa redonda e apresentar a 

residência em Tecnologias aplicadas a Indústria Farmacêutica. Foi de muito interesse do 

grupo, entusiasmados em participar e trocar experiências. Notícias com relação aos 

outros cursos que estão iniciando suas atividades os informes são: Semana que vem 

vamos ter a semana de abertura dos programas de residências. Já temos algumas 

agendas, IFF, MS, Brasília. Nesse ano, Giselle Maria Alice (ENSP), Eduardo 

(Farmanguinhos) não terão ofertas. Maria (INI) vai ter uma palestra na 5ª. Feira, dia 4, 

às 14h, com o Dr. Paulo Buss. Grace (IGM/BA) estão no período de matrículas, 

planejando para a próxima semana atividades online e apresentação do programa e 

avaliação, uma atividade de oficina e atividade de acolhimento serão nos Municípios 

(Camaçari e Salvador). A situação está bem difícil com a pandemia, principalmente com 

o curso de odontologia, que estão com as salas de atendimentos fechadas. Mesmo 

assim, estamos caminhando. Margareth (ENSP) teve a abertura nos dias 20 e 22 de 

fevereiro, junto com à UFRJ e na próxima semana começa o curso. Primeiro com 

atividades online e depois trabalhos em equipe das 6 unidades que fazem parte das 

residências. Com relação as bolsas não temos informações, é preciso ter um contato 

permanente com o Ministério da Saúde e o MEC, principalmente com as residências 

multiprofissionais. Compartilhamos recentemente, o arquivo com as atividades 

realizadas no ano 2020, onde juntamos todas as atas, notas técnicas, que foram 

produzidas, construção de GT e outras memórias mais que no relatório, desafios e 
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planejamento. Recomendo que guardem e sugiro que vocês também façam, para 

acumular a memória do programa e as atividades que fizeram durante o ano. Outra 

questão, a análise de ocupação de vagas, é válido que façamos durante esse ano 

também. É importante que todos façam o monitoramento para vermos essa distribuição 

e o comportamento do processo seletivo. Com esse material preenchido podemos 

apresentar e analisar todos os programas na próxima reunião. A Maria Eduarda Cessi, 

da vice-presidência de Educação está presente para dar alguns informes sobre o SIEF, 

uma discussão na educação, o cronograma e as perspectivas. Eduarda traz a questão 

sobre essa oferta da VPEIC. Os cronogramas e as perspectivas de como está a questão 

do SIEF das residências, dentro da Educação, com a expectativa de passarmos a usar o 

SIEF. O SIEF teve início no stricto sensu e agora esse mês de março, vamos colocar em 

prática como teste assistido desde o acesso ao formulário de inscrição, a todo o processo 

seletivo nas residências. Uma oferta educacional da VPEIC, diferenciada teve início com 

a Vigilância em Saúde nas Fronteiras, em Brasília. Essa oferta específica, conta com um 

consórcio de 4 programas de stricto sensu, 3 da Saúde Pública, Saúde Pública e Meio 

Ambiente e PPG de Saúde e Condições de Vida do IRD, vão se consorciar para fazer essa 

oferta. Uma oferta internacional, com candidatos brasileiros e sul americanos. Pela 

primeira vez que é usado como teste assistido, e se trata do mestrado e doutorado em 

Vigilância em Saúde nas fronteiras. Estamos bastante otimistas, aparecendo o contato 

com candidatos sul americanos. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver alguma 

postagem nas redes sociais, no facebook e no instagran. É a primeira vez que o SIEF vai 

ser testado de verdade. Vai entrar como teste assistido com a assistência da COGETIC, 

passo a passo, durante todo o período, que é remoto. Desde o acesso ao formulário, 

todos os documentos solicitados, todo o processo seletivo e até o resultado das provas, 

tudo vai ter um espaço específico dentro do sistema. O aluno vai poder ver todo o seu 

caminho acadêmico pelo sistema SIEF. Com isso, houve uma demanda de Brasília, da 

GEREB, para que se otimizasse a equipe de informação junto a COGETIC, acelerando 

esse processo, colocando-se à disposição e na conversa com Geraldo Sorte, que ficou 

muito animado para partir em outra utilização na sequência. A agenda é uma discussão 

que vai envolver nesse início um grupo: Adriana, o pessoal da GEREB, o pessoal da 

coordenação geral da VPEIC para fazer uma reunião nos primeiros 10 dias de março para 

uma aproximação de todos e discussão para se otimizar essa autorização com parceria 

da GEREB junto a COGETIC, para acelerar esse processo, mais uma vez voltado para uma 

especificidade. Tão logo se resolva, iremos participar para todos, a data oficial. Seria 

muito bom, o comparecimento do Geraldo Sorte na próxima reunião do Fórum no dia 

31 de março, colocaríamos como pauta da reunião a apresentação do SIEF. A reunião 

com o grupo menor no início de março, veríamos a demanda para implantar o SIEF nas 

residências. Hoje, vamos seguir com a nossa pauta, sobre os instrumentos de avaliação. 

Alguns coordenadores têm esse instrumento para residentes e outros não têm para 

preceptores, ou tem para os dois. Sabemos que alguns programas já aplicam esse 

instrumento. Maria Alice Peçanha vai apresentar a experiência da ENSP, o João do IFF, 

Tânia e Ana Lúcia, da Enfermagem do IFF e temos também Gabriela e Rodrigo do MS, 

que recentemente incorporaram esse referencial. Primeiro, vamos assistir à 

apresentação da experiência da ENSP pela Maria Alice. A ideia do sistema de avaliação 
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é entender que os instrumentos fazem parte, que estão buscando atender 

determinados referenciais, algumas orientações, fundamentos que validem o programa. 

Todos os itens têm que somar 100 pontos e posteriormente é que se transforma em 

conceito. É importante ter um referencial numérico para depois conceituar. A primeira 

ficha de avaliação mensal para o curso de residência Multiprofissional de Saúde da 

Família, é do orientador pelos residentes. É dividida em 5 itens de avaliação: a 

frequência das orientações; diários reflexivos; teoria/prática; capacidade de diálogo e 

trabalho de conclusão de curso. Podem ser justificadas ou discutidas notas abaixo da 

máxima em cada tópico com o orientador a fim de promover reflexão sobre o processo 

de ensino-aprendizagem. Uma segunda ficha é de avaliação mensal do preceptor pelos 

residentes. O objetivo dessa ficha é monitorar e avaliar a ação dos preceptores da 

Residência Multiprofissional em Saúde da família visando a qualificação de sua prática. 

Está dividida em três tópicos de avaliação do preceptor: Integração dos residentes com 

a equipe saúde da família (ESF) e Unidade Básica de Saúde (UBS) / Clínica da Família; 

Produção e problematização da prática e Organização do processo de trabalho. Também 

todos os itens têm que somar 100 pontos e posteriormente é que se transforma em 

conceito. Da mesma forma que o residente é avaliado, o preceptor também é. Adriana 

sugere a sequência das apresentações. O próximo é o João que quer mostrar a ficha de 

avalição da residência médica do IFF. João começa e fala sobre a avaliação dos 10 

programas que existem. O instrumento de avaliação já existe, e a avaliação geral da 

residência médica do I FF é baseada em 3 pontos: primeiro a avaliação de desempenho, 

que inclui uma série de itens, segundo a frequência, assiduidade nas atividades práticas 

assistenciais, mas também no canal teórico comum dos residentes, que são obrigados a 

participar, tem por objetivo dar informações gerais sobre vários aspectos em relação a 

elaboração de trabalhos científicos, ao Trabalho de Conclusão da Residência, que vai 

instrumentalizar esse residente a raciocinar, a pensar na construção desse projeto e no 

período em que estiver na residência, ele vai construir com orientação e supervisão para 

apresentar ao final do treinamento. O terceiro ponto é exatamente o trabalho de 

conclusão do curso, que pode ser de vários formatos e inclui o preceptor, que vai 

orientar o residente na construção, na análise, na metodologia e na discussão desse 

trabalho, que precisa ser apresentado. Até 2019, não precisava apresentar, bastava 

entregar e ser avaliado pelo orientador. Essa apresentação, agora é obrigatória, a partir 

de 2020. Com a apresentação, tivemos um ganho muito grande, a capacidade dos 

residentes em construir esses projetos, trabalhos científicos e de pesquisa. Da mesma 

forma, mostrou o potencial de nossos preceptores na orientação dos trabalhos. Nessa 

ficha, mais detalhada, temos 6 itens: cuidado do paciente; conhecimento de habilidades 

práticas; habilidades de relacionamento interpessoal e de comunicação; 

profissionalismo; conhecimento do sistema de saúde e conhecimento médico. Cada um 

desses itens tem uma pontuação. A frequência também é discriminada ao longo dos 

meses. O residente é avaliado mensalmente pelo preceptor. No caso especificamente 

da pediatria que circula externamente, o supervisor do local é que avalia e passa para o 

preceptor responsável. O residente também assina uma folha de ponto. Qualquer falta, 

licença ou afastamento tem que ser registrado na folha de ponto. No final da planilha 

temos uma nota final, a avaliação do TCC e avaliação média do desempenho e cuidados 
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e respeito com os pacientes. Todos os pontos são avaliados em conjunto com os 

residentes. Esse documento fica arquivado na Secretaria Acadêmica do IFF, com os 

dados de desempenho, junto com a frequência e o TCC apresentado e aprovado. 

Adriana passa para a fala de Gabriela do Mato Grosso do Sul. Gabriela se apresenta, 

fazendo parte juntamente com Vanessa e Rodrigo Balejo do programa de residência em 

Saúde da Família de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como um programa novo, 

fizemos nossa ficha de avaliação do residente e do preceptor, baseados na ficha de 

avaliação da ENSP, que Maria Alice compartilhou conosco. Primeiramente a ficha de 

avaliação do residente. Ela acontece bimestralmente, dividimos em habilidades, 

conhecimentos e atitudes/valores. Nos conhecimentos, dividimos em 6 itens, com 

valores atribuído de 0 a 4. O outro segmento, as habilidades, estão divididas em 12 itens 

e o 3º seguimento, atitudes/valores em 7 itens, perfazendo um total de 25 itens a serem 

avaliados. Todos com valores de atributo de 0 a 4. Esses valores são somados e tem-se 

a equivalência nota/conceito: A (excelente) 89,0 a 75,0; Conceito B (bom) de 74,0 a 60,0; 

C (regular) igual ou inferior a 59,0; e conceito D (insuficiente). Também colocamos a 

relação de frequência se foi 100% e nas faltas, se apresentou atestado. Depois desse 

instrumento feito, além da nota e conceito final, trabalhamos com eles um 

feedback/pactuação, com o objetivo de melhorar a qualificação do residente e se houve 

progresso, a qualificação do ensino aprendizagem. O preceptor também faz esse 

feedback e depois, no final o residente assina e o preceptor também. Isso é importante 

porque na próxima avaliação, é verificado se houve melhoras nas indicações anteriores. 

Lembramos que antes do residente ser avaliado pelo preceptor, ele faz uma 

autoavaliação. Como nosso programa é novo, os preceptores ainda estão sendo 

formados. Marcamos com os preceptores, e orientamos cada avaliação por itens. 

Pontuamos com ele, item por item, para que pudesse ser uma avaliação bem 

considerada. Posteriormente, construímos uma avaliação dos preceptores, e como eles 

são novos, estão ainda em formação, essa avaliação está sendo feita pela coordenação 

com os supervisores. A avaliação dos preceptores é trimestral e não colocamos notas. 

Os itens de avaliação seguem a mesma divisão: Conhecimentos (4 itens), Habilidades 

(10 itens) e Atitudes (10 itens). Todos os itens têm conceitos de A à D. Também no final 

da avaliação tem um conceito final e o feedback para preencher. Esse formulário é 

assinado pelo preceptor e a coordenação. Os preceptores também realizam a 

autoavaliação antes de completar a ficha de avaliação. Muitas vezes, há divergências 

entre os conceitos, mas é discutido e conversado para tentar melhorar. Adriana 

agradece e procura saber se tem mais alguém que queira apresentar. Eduardo pede o 

compartilhamento dessas fichas e Adriana solicita aos que apresentaram a consultarem 

seus pares e depois informarem a Carmen para esse compartilhamento. Tânia pede para 

falar e comenta que no ano passado fizeram um curso para preceptores pelas 

apoiadoras pedagógicas Eliana e Paula Cerqueira. Ficaram de construir um documento 

de avaliação dos preceptores que os residentes vêm solicitando, para os preceptores 

que acompanham os residentes no campo de prática. Ultimamente, temos um rodízio 

de profissionais contratados como preceptores. Temos contratado, mas eles não estão 

preparados para exercer esse papel, principalmente se ele tem conhecimento de todo 

o fluxo e de acolhimento ao residente no campo. Discutimos muito a necessidade dessa 
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avaliação, essa contratualização, do que é esperado desse residente no campo. Nossa 

ficha não está fechada, mas tem muitas coisas interessantes e que são importantes na 

avaliação. João compartilhou conosco a ficha da residência médica e elas são muito 

semelhantes. Ainda não colocamos em prática as habilidades do preceptor. Os 

residentes têm também uma avaliação na questão da saúde, como gestor, a educação 

na promoção da saúde, treinamento e cuidado com o paciente, saúde da criança, na 

saúde da mulher, aplicando o PTS, não é só na competência do serviço, mas também 

com atividades de gestor. Tudo é acompanhado pelo coordenador e pelo tutor, visando 

a oportunidade da melhoria do serviço. Vamos compartilhar com vocês, na tela o 

instrumento de serviço da Enfermagem Pediátrica. Resolvemos colocar todas as 

atividades técnicas, um apanhado de habilidades, para avaliar se o residente está apto, 

precisa melhorar, não realizado. Primeiro uma autoavaliação, seguida da avaliação dos 

enfermeiros. São 42 itens nessa avaliação para o residente de enfermagem pediátrica. 

No Instrumento de avaliação do residente de Enfermagem, no campo prático, temos 

indicadores avaliativos, que são: Primeiramente a atitude profissional: assiduidade; 

pontualidade; relacionamento interpessoal; senso ético; senso crítico e autonomia (1 

ponto para cada item, total de 6,0). A segunda parte quanto ao domínio 

psicomotor/cognitivo: habilidade/destreza/agilidade; motivação/iniciativa/interesse; 

domínio do conhecimento científico; aplicação do conhecimento científico (1 ponto para 

cada item, total de 4,0). O somatório dos pontos dos indicadores avaliativos é registrado 

e assinado pelo preceptor e pelo residente. Além disso, tem a parte teórica em que 

algumas disciplinas dão prova ou dão trabalhos. Tem outros formulários, porém não 

estou com eles aqui. Adriana comenta que é importante que tenhamos vários 

instrumentos para compartilhar. Alice se prontifica em compartilha os instrumentos que 

apresentou. Eduardo pede o compartilhamento aos seus colegas para servir de ponto 

de partida para construção do seu instrumento, já que seu curso é novo e ainda não 

tem. Tem mais uma questão que é sobre os preceptores. Deseja saber se os preceptores 

recebem alguma remuneração ou não. Se não, como esse preceptor é avaliado? Como 

abordar essas pessoas e fazer essa avaliação sem problemas? Margareth, a próxima a 

fazer seus comentários, fala que está inserida no processo da residência médica. 

Estamos pensando numa avaliação de processos aberto, utilizando indicativos. A 

maioria dos instrumentos de avaliação é mais de controle do que de aprendizagem. 

Aquilo que foi compactuado, é que tem que ser cobrado, pensamos num instrumento 

mais aberto, mais objetivo. Adriana pede se alguém quer falar, de forma breve, devido 

ao tempo que está finalizando. Maria pede a palavra e comenta que as falas do Eduardo 

e da Margareth, foram muito boas e até onde eu sei o preceptor não é pago. Os 

supervisores têm uma questão de responsabilidade com a formação das pessoas, de 

colaborar com a coordenação, muitos já passaram por isso. O que a Margareth propôs 

acho excelente, a indicação de não fazer uma avaliação mais tradicional com os 

supervisores, com os preceptores e tutores. Eu não gostaria de me submeter a uma 

avaliação de alunos, a não ser que fosse muito bem trabalhada. O ideal era fazer dessa 

avaliação uma coisa menos pesada, mais participativa e também lutar pelo pagamento 

e carga horária de trabalho extra para a supervisão da preceptoria. Uma questão de 

encaixar o trabalho com a supervisão. Maria Alice comenta que a avaliação é algo difícil 
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e complexo na nossa cultura e entendemos que sempre é algo punitivo. A avaliação 

temos que entender é para a melhoria de qualidade e é com esse intuito que se 

desenvolve estratégias de avaliação. Ela também não pode ser única, porque não dá 

conta da diversidade, da pluralidade das relações que aparecem no programa da 

avaliação da residência. Por isso, estamos tentando fazer diferentes formas de 

avaliação. Nosso programa tem 16 anos e anualmente sofre variações. Um instrumento 

só, não é suficiente. Nós temos reflexões no campo da observação, temos a 

possibilidade, a oportunidade de detectar outros pontos que podem agregar na 

avaliação. Na nossa vivência, essa experiência pode ser replicada? Não sei. O 

instrumento não é uma via de mão única. É sempre uma autoavaliação primeiro e depois 

o coletivo, sempre pensando na melhoria da aprendizagem. E nesse sentido, as questões 

são negociáveis. Nosso preceptor é da rede e é diferente do preceptor da Fiocruz. Nosso 

preceptor já sabe que como funcionário, o nosso código de ética do serviço público 

entende que dentro do processo de trabalho, faz parte o tripé: envolve pesquisa, ensino 

e assistência. O preceptor do Município do Rio, ele não se vê como profissional 

educador, e por isso ele precisa de uma formação permanente de preceptor. Estamos 

sempre reforçando esse processo de melhoria de qualidade com ele. Por isso, nosso 

programa é na Prefeitura do Rio, os programas da residência médica, corroboram com 

isso, nos possibilitando de receberem uma bolsa pequena, mais como incentivo, na 

carreira, uma carga horária para preceptoria, porque é uma atividade que dá trabalho. 

Um preceptor ao se colocar na preceptoria, ele já sabe que vai ser avaliado. Por isso 

entendemos que se tenham vários instrumentos de avaliação. Adriana agradece a Maria 

Alice. Tânia faz mais um comentário que os preceptores do seu programa também não 

são remunerados. Tendo uma bolsa como incentivo, a preceptoria teria um outro olhar, 

mesmo que fosse financeiramente pouco, porque o desgaste é muito grande do 

preceptor. Adriana comenta sobre a questão da bolsa, que temos situações diferentes. 

Na prática não recebem nenhuma gratificação, partindo do princípio que preceptoria é 

docência. Temos variações quando se trata de cooperações com determinadas 

instituições que se faça assistência. No caso de Mato Grosso (do Sul?), eles têm 

cooperação direta com o Ministério da Saúde em projetos. Depende muito dos 

convênios que são estabelecidos. Não há regra, é um pleito antigo que os preceptores 

tivessem uma gratificação. Temos nos últimos anos, a Medicina em Família e 

Comunidade, a gratificação porque é uma especialização prioritária, de qualificação do 

SUS. Adriana - Alguém quer fazer mais algum comentário? Adriana primeiramente que 

é uma alegria ver esses relatos, a dimensão do trabalho que está por trás de cada um 

desses instrumentos. Tem algumas variações, mas vejo eixos comuns. Antes de qualquer 

comentário, precisamos ter clareza, reafirmar os objetivos educacionais, identificar o 

conjunto de competências, a metodologia de abordagem educacional, métodos 

educacionais que temos, a dinâmica dos diferentes serviços onde o residente e 

preceptor estão inseridos. Não adianta cobrar algumas coisas, atividades, ter uma 

perspectiva, quando na verdade não tem condições e o quanto estamos preparados 

como gestor, para lidar com esse conjunto de informações que vão servir para 

replanejar, reconduzir e qualificar as residências. Margareth traz uma questão que 

também me surtiu alguma dúvida. Nós pouco pensamos em indicadores para isso e se 



7 
 

tem essa necessidade, podemos tentar avançar nisso. Tem uma parte muito comum 

nesses instrumentos, a residência médica, pelo relato específico do João, a abordagem 

muito comum da enfermagem, que pode servir para outras Unidades que também tem 

enfermagem, a Maria Alice que traz a questão da interdisciplinaridade, preocupação 

com a competência no campo e não só no núcleo, e MS também a partir da experiência 

da ENSP. Pensar em indicadores para isso é um desafio para nós, não podemos tomar 

isso como um instrumento de avaliação do programa, tem outras variáveis, mas pode 

no futuro vir a compor. A prática da gestão é aprimorar os instrumentos já desenvolvidos 

e quem ainda não desenvolveu, pensar nas possibilidades avaliativas nesse sentido de 

ficar mais claro para a gestão, o residente e preceptor. Temos que ter essa transparência 

de como se avalia o outro, um exercício a se pensar. Nos últimos anos, a novidade de 

avaliação 360, principalmente se incorporando a avaliação a si próprio. A pessoa se 

autoavalia. Isso é uma tendência desde a avaliação infantil e todo o processo, ensino 

fundamental, ensino superior e para nós não pode fazer diferença. O que ela está 

atendendo as expectativas que ela tem sobre ela e o curso também tem. Avançando 

mais, tem a avaliação de pares, aluno que avalia aluno, residente que avalia residente, 

uma dinâmica de rotatividade, o que você tem a fazer, essa avaliação, como foi 

construída, o PTS, para não ficar só no campo do residente e preceptor. Quero fazer 

uma sugestão: quem tiver alguma referência de novo instrumento, como a Margareth 

vai trazer uma referência americana, que tragam para nosso GT, que poderíamos marcar 

principalmente para os que ainda não tem seu instrumento de avaliação e que estão 

com cursos novos. Apreciaríamos os que já existem, para criar para o seu programa. 

Giselle comenta que tem uma ficha bimestral, com os residentes e tem interesse de 

participar do GT. Vamos trocando as informações. André, também se manifestou com 

interesse para participar do GT, visando a melhoria do programa de Saúde Mental. 

Finalmente, nossa próxima reunião, 31/3, talvez tenhamos pauta o SIEF, mas depender 

da confirmação da COGETIC, com o Eduardo Sorte. Adriana comenta sobre uma 

iniciativa da cooperação com o MEC e a Fiocruz, que já está em curso, programa mais 

médicos, manifestou interesse em pensar numa formação em Gestão de Programas de 

Residências, que foi uma iniciativa. Tivemos uma reunião, e eles querem que o curso 

seja EAD, que tenha facilitador e um curso mais curto. Já chegamos até a conversar com 

a ENSP, que tem mais experiência, pensando que o nosso Fórum fosse um grupo 

privilegiado para ser aluno, fazer tutoria e se poder fazer parcerias com outras 

instituições, até porque o curso seria muito breve, como colocaram. Que todos os 

programas ficassem mobilizados. O MEC ficou de fazer uma reunião ampliada, mas 

estamos na expectativa, sobre os objetivos, se vai ser elaborado agora e se vai ter 

dinheiro para financiar. Continuamos aguardando. Maria Alice divulga o seu livro com 

outros colegas, “De Casulo às Borboletas”, sobre as residências, incluindo os 

instrumentos de avaliação. Assim encerramos a reunião às 16:30 horas. 
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ATA DA REUNIÃO DO FÓRUM DAS RESIDÊNCIAS DA FIOCRUZ 
 

 
Dados da Reunião: 

Data: 31 de março de 2021 às 14 horas, 

Local: Reunião realizada por web conferência (Zoom Meeting) 

Tema principal: Sistema SIEF - a proposta do SIEF no sistema stricto sensu e a 

apresentação do formulário de inscrição do processo seletivo, demonstrando a 

funcionalidade do sistema. 

Participantes: 

Adriana Coser (Coordenadora Adjunta dos Cursos de Residências em Saúde-VPEIC), 

Carmen Pagotto (VPEIC/EGF), Eduarda Cesse (VPEIC), Armando Raggio (GEREB), Tânia 

Barroso Barreto (IFF), André Guerrero (GEREB), Suzana Wuillaume (IFF), Bruna Cordeiro 

(ENSP), Mirna Teixeira (ENSP), Eduardo Sousa (Far), Luciana Sepúlvida (GEREB), Isabella 

Delgado (Coordenação Lato Sensu), Jaqueline Assis (GEREB), Cássia Andrade (GEREB), 

Taisa Lessa (SECA – GEREB), Luciana Sepúlveda (GEREB) e Silvana Rossi 

(PEIC/Residências) 

Equipe da COGETIC: Geraldo Sorte, Paulo Cortez, Leandro Morais e Marcela Machado. 

A reunião deu início com a Adriana, dando informes gerais e destacando a importância 

de avançar na iniciativa de implantação do sistema SIEF, para a gestão dos programas 

de residência. Informa a presença do Geraldo Sorte e sua equipe que vai ajudar-nos, 

apresentando o SIEF e ouvindo as nossas necessidades na gestão dos programas de 

residência e no processo seletivo. Em seguida, Geraldo Sorte apresentou as estratégias 

de levantamento de requisitos aos participantes do Fórum, destacando a importância 

de um ponto focal. Em seguida Luciana Sepúlveda destacou seu papel de gestora 

demandante, que se sensibilizou e se disponibilizou para compartilhar todo seu 

conhecimento para o andamento desse projeto e por isso tomou a iniciativa. Entretanto, 

salientou que o ponto focal deverá ser uma pessoa com um conhecimento mais 

abrangente os programas de residência. Recomenda-se que seja em Brasília, para as 

ações de desenvolvimento do SIEF, contando com o perfil da TI local. A apresentação 

pela equipe da COGETIC iniciou com o Leandro fazendo uma revisão sobre os conceitos 

básicos do Sistema SIEF. Em seguida, os analistas iniciaram a navegação no sistema 

através do formulário de inscrição para o processo seletivo. Durante a apresentação 

surgiu algumas dúvidas pelos participantes (inclusão de itens; possibilidade de inclusão 

de documentos, comprovantes e outras questões) e esclarecidas pelos analistas do 

projeto. Na sequência Taísa Lessa fez uma apresentação de todo o processo seletivo dos 

programas de residência, da sua experiência em Brasília, exibindo tópicos e as 

necessidades de uma chamada pública por programa. Fez uma abordagem bem 

completa, dando detalhes de todo o processo seletivo, matrícula, declarações gerais, 
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frequência, as considerações sobre o Trabalho de Conclusão da Residência (TCR), sobre 

COREMU e COREME. Destacou que o controle de frequência que é atualmente realizado 

em planilhas das atividades remotas, e das atividades no campo, a frequência é 

controlada por uma folha de ponto e atestada pelo coordenador, o que só dificulta a 

gestão das atividades dos residentes, destacando a transferência de alunos para outros 

programas, que pode ocorrer. Também deu continuidade sobre os dados dos 

programas, dados dos Coordenadores, Tutores, Docentes e Preceptores, a lista dos 

residentes com suas informações cadastrais dos egressos e matriculados, além do 

Projeto Político Pedagógico e Manual dos Residentes, mostrando a importância para 

realizar a gestão das disciplinas teóricas, ementas, aulas, materiais didáticos e avaliação 

do residente. Taísa destacou a necessidade de cadastrar todos os residentes no SIG 

Residências, a necessidade de um sistema que facilite a emissão das declarações de 

escolaridade, aquisição de créditos estudantis, bolsas, atuação profissional, e a 

necessidade de facilitar a busca de todas as informações sobre os dados dos 

coordenadores, tutores, docentes, preceptores de programa, listagem de residentes por 

ano, entre outras. Taísa finalizou a apresentação e mais outros tópicos foram 

discutidos. 

Propostas e Encaminhamentos: 

- Recomenda-se que cada programa faça sua descrição passo a passo do processo de 

seleção e gestão acadêmica, a exemplo da SECAD Brasília. 

- Indicação de um ponto focal, que deverá ser uma pessoa com um conhecimento mais 

abrangente aos programas de residência. 

- Continuidade da discussão do SIEF nas próximas reuniões do Fórum. 

- Fazer gestão junto ao MEC para cadastrar os residentes dos programas que ainda não 

conseguiram esse cadastro em função do SINAR estar fora de funcionamento, por meio 

de comunicação com a Diva e envio de ofícios ao MEC. 



10 
 

ATA DA RUNIÃO DO FÓRUM DAS RESIDÊNCIAS DA FIOCRUZ 
 

 
Dados da Reunião: 

Data: 14 de abril de 2021 às 14 horas 

Local: Reunião realizada por web conferência (Zoom Meeting) 

Temas principais: 

- Evolutiva do GT do Instrumento de Avaliação de Residentes 

- Proposta da avaliação do Campus Virtual 

Participantes: 

Adriana Coser (VPEIC), Silvana Rossi - Duda (VPEIC/Residência), Carmen Pagotto 

(VPEIC/EGF/Residência); Suzana Wuillaume (IFF); João Henrique Almeida (IFF); 

Armando Raggio (GEREB); Andréa D’Avila (INI); Maria Ferraz (INI); Cássia Andrade 

(GEREB); Margareth Garcia(ENSP), André Fenner (GEREB); Eduardo Sousa 

(Farmanguinhos); Oswaldo Bonetti (GEREB); Tânia Barreto (IFF); Carlos Pereira (IFF); 

Rodrigo Balejo (SESAU/Fiocruz MS); Oswaldo (GEREB); Andréa Freitas (INI). 

Relatoria: Carmen Pagotto 

 
Primeiramente a Adriana tira dúvidas de alguns coordenadores e dá informes. 

Começando a reunião Adriana informa que hoje temos dois temas para discussão: um 

é a discussão do Instrumento Avaliação de Residentes pelo Preceptor/Supervisor, 

realizado a partir das apresentações realizadas no Fórum, com a participação dos 

seguintes Programas de Residência: SESAU (Secretaria da Saúde -SESAU Campo Grande 

em parceria com a Fiocruz do Mato Grosso do Sul – Saúde da Família); IFF (enfermagem 

e médica); ENSP (Saúde do Trabalhador e Saúde da Família). Estudamos esses 

trabalhos e instrumentos de avaliação apresentados e organizamos para elaborar uma 

Nota Técnica, ficando assim nossa contribuição para novas instituições, caso necessite. 

Também temos caminhado com reuniões semanais com Geraldo Sorte e sua equipe da 

COGETIC, nas reuniões semanais do GT do SIEF, coletando todos os dados específicos 

de cada programa, unificando as terminologias, acomodando num sistema único de 

gestão educacional das residências, com as suas necessidades. Temos nos encontrado 

nas sextas-feiras, caminhamos mais nesse processo seletivo, no controle da frequência. 

O outro tema, discutido no final do ano passado, sobre o Campus Virtual, quando 

discutimos as informações encontradas. Não pudemos avançar muito naquela época, 

mas agora podemos retornar ao assunto. Seriam basicamente, esses dois temas que 

queremos apresentar para vocês. Adriana informa que vamos começar pelo Instrumento 

de Avaliação, no mesmo formato das notas técnicas anteriores, e que estamos 

interessados em colocar no repositório da ARCA. Na primeira parte, falamos sobre os 

instrumentos básicos que trabalhamos, disponibilizados pelos programas acima 

descritos. Um instrumento de avaliação de residentes pelos preceptores/supervisores 

a subsidiar os programas que ainda não têm seus próprios instrumentos de avaliação. 
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Nesse sentido é que se propõe um instrumento comum que contemple os diferentes 

programas com a intenção de alinhar diretrizes e formas de aplicação e realização da 

avaliação formativa e da somativa. Adriana passa a palavra para Duda Rossi que vai 

apresentar a nota técnica e falar sobre o que precisa ser melhorado. Essas duas 

dimensões formativa e somativa da avaliação requer a adoção de conceitos do tipo 

adequada/satisfatória ou é precisa melhorar (dimensão formativa), e o conceito final de 

satisfatório ou insatisfatório ao final do curso. A avaliação formativa é a dimensão que 

ocorre durante todo o processo educacional e permite evidenciar os ganhos de 

aprendizagem e oportunidades de melhorias durante o programa, onde se aplica o 

instrumento de avaliação. Por ser continua e permanente, a avaliação pode ser 

realizada de maneira informal. O instrumento de avaliação permite a visibilidade do 

processo formativo. A avaliação somativa é evidenciada pelos ganhos de aprendizagem 

dos residentes e o seu desempenho. Essa avaliação é a final, que conceitua o residente 

como aprovado (satisfatório) ou reprovado (insatisfatório). Essas seriam as 2 

dimensões da avaliação educacional, e também temos algumas diretrizes, que 

norteiam o processo avaliativo, em qualquer nível, seja do residente, seja do 

preceptor, seja do programa. Continuando, Duda Rossi fala das diretrizes que apoiam, 

sustentam e auxiliam o processo de avaliação: Critério-referenciado, Contínua, 

Dialógica, Processual, Ética, Democrática e Corresponsável. Duda segue explicando todas 

as orientações para aplicação do instrumento de avaliação. Adriana retoma a palavra 

dizendo que estamos fazendo sugestivos de uma ficha que pode ser para todos os 

programas ou não. Na sequência, é como podemos aplicar esse instrumento. Adriana 

se propõe a ler, com alguns esclarecimentos e sugerem que depois todos comentem. 

A Nota Técnica nº 1/2021, segue em anexo para acompanhamento. Na sequência 

temos sugestões para a aplicação do instrumento de avaliação. Adriana segue 

reiterando que estamos dando sugestivos de uma ficha, que pode ser para todos os 

programas ou não. E como podemos aplicar esse instrumento. Continuou lendo, com 

alguns esclarecimentos, para depois vocês comentarem. Oswaldo comenta sobre seu 

programa e a forma de avaliação, o preceptor acompanha desde o início a avaliação dos 

residentes. Adriana comenta que temos diferentes formas de avaliação, tanto para 

residência médica, como para a residência multiprofissional. Temos diferentes 

instrumentos para avaliar e depende da estrutura de cada programa. Na residência 

multiprofissional temos a figura do preceptor tutor docente e/ou tutor orientador ou 

tutor convidado, tem variações internas de terminologias, mas temos uma certa 

orientação comum a todos os programas. O que acho é que temos que diferenciar e que 

cabe a vocês ajustarem. Fazer um processo avaliativo do residente na prática. No 

campo teórico, fica toda a parte de trabalhos, provas. Não estamos propondo aqui um 

instrumento avaliativo para essa parte teórica, estamos nos referindo à parte prática, 

um sistema de avaliar a prática. No caso de Brasília, o tutor docente, se une ao 

preceptor, que tem uma função que se mistura. Eu não mudaria, tentaria fazer que 

ambos utilizassem o mesmo instrumento, um instrumento único. Quem vai ter que 

avaliar é o preceptor na atividade prática. Adriana fala para Oswaldo tentar otimizar o 

instrumento. Maria fala que entende o que Oswaldo expõe e acha que ficaria melhor a 

questão do feedback como diretriz. Na avaliação não pode ter apenas a sugestão de 

feedback, é o tempo inteiro, tem que haver um denominador, se o residente não 
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concorda com sua avaliação, tem que haver um bom senso, o assunto tem que ser 

discutido. Coloco como sugestão, não sei se a palavra certa é feedback, o coordenador 

tem que saber o que está acontecendo, tem que discutir a avaliação. Continuando, 

Adriana fala sobre a ficha, criada a partir de alguns programas que foram apresentados 

aqui, e que deram origem a essa Nota Técnica, fazendo deferência a isso, mas fizemos 

algumas adaptações. Tirando a residência médica e as residências de enfermagem, 

temos o desafio de fazer aquele “bem bolado”, entre as competências de campo de 

atuação e a competência de núcleo por categoria profissional. Tem programas com 

diversidade de categorias profissionais, pensar em habilidades e competências para 

cada categoria dessas. Assim, como vemos na ficha, o primeiro bloco visualiza a 

identificação, para que qualquer mudança que ocorra, sejam criadas memórias. Adriana 

seguiu com a leitura do instrumento. Outro bloco são as competências atitudinais, com 

duas colunas: autoavaliação e avaliação do preceptor. Não foi definido como se dá 

essa avaliação, se é por nota, conceito, se é apto ou não apto, é para pensar. Depois 

vem um conjunto de competências de caráter individual. Também motivados pelo 

instrumento do Instituto Fernandes Filgueiras. Esses critérios estão inerentes a 

qualquer programa. Posteriormente, temos agora um bloco de avaliação de 

competências por núcleo profissional e campo de atuação em diferentes categorias. As 

competências são específicas para o campo de atuação. Tem diferentes núcleos de 

categorias profissionais. Precisamos pensar no que achamos para cada item. O 

detalhamento do instrumento de exemplo é para serem adaptados ao programa de 

cada um. Oswaldo fez mais uma vez um comentário, e que está em conexão com o 

grupo, e dá parabéns pelo trabalho. Maria comenta que está de acordo com o Oswaldo, 

que vai ponderando em alguns pontos, diz que está em conexão com o grupo e 

parabeniza o trabalho. Suzana chega à reunião e Adriana dá uma pequena retrospectiva 

do que está sendo falado: estamos discutindo o instrumento de avaliação que tem sido 

dedicado pelo grupo de trabalho, juntando esses diferentes instrumentos (IFF, ENSP, 

SESAU), que apresentaram suas iniciativas de avaliação. A situação é complexa, mas 

temos que chegar a uma ficha. Temos combinações diversas, uns são mais 

participativos que outros, com opções metodológicas diferentes. Esse instrumento 

parte do que já se faz na avaliação da prática. Temos um conjunto de competências 

diversas, específicas da categoria profissional. Temos que nos valer de outros 

referenciais que em algum momento se pensa no programa. Essas dimensões não 

podem ser maiores que o que podemos nos dar conta. A ficha tem que ter as 

informações e avaliações de campo, de uma forma mais comum a todos os programas 

conservando as suas especificidades. Suzana entra na reunião e dá uma informação da 

Comissão Nacional da Residência Médica que estão juntando os critérios mínimos para 

cada especialidade, as matrizes de competência: o residente tem que ao final de cada 

ano está apto para cada especialidade e outros segmentos da mesma forma, 2º e 3º 

anos. Como seriam as avaliações dos residentes de acordo com essa matriz? Agora eles 

estão mais complicados. Quero só informar que tem um grupo trabalhando nisso e que 

possa ter alguma contribuição. Na residência médica seria uma preocupação maior, e 

essa situação nos exige mais. O grupo ainda vai se reunir uma ou mais vezes e vai 

tentar agregar essas palavras e vai ver como fica e depois compartilharemos com o 

grupo. Para saber se de fato está fazendo é um sugestivo. Para quem não tem é um bom 
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início para avaliar os residentes. Vamos passar para o segundo tema da reunião, que é 

a questão sobre o Campus Virtual, do vídeo institucional, que também ficou pendente 

no ano passado, e estamos recuperando para dar sequência e fazer a produção do vídeo 

das residências e aprender como fazer, por programa, atualizando as informações para 

o Campus Virtual. Vamos atualizar as nossas informações e fazer uma proposta para a 

Rosana e ao pessoal do Campus. O Campos Virtual é uma plataforma, um portal da 

Fiocruz, em parceria com a OPAS, que pensa, organiza as informações educacionais de 

nossa Instituição, divulgação dos editais, página no Facebook, todas as matérias da 

Fiocruz e iniciativas e ações dos Cursos e Programas, cursos a distância de perfil de 

auto-instrucionais. Na época da pandemia, muitos cursos EaD de autores de nossa 

Instituição e de outros convidados, cursos gratuitos, vacinação, sobre a Covid e outras 

doenças causadas pelo vírus. Também tem um curso de Metodologia Científica, de 30 

horas que pode favorecer os nossos residentes na confecção dos TCR. Adriana segue e 

abre um documento que se encontra na Plataforma Virtual, que em alguns casos estão 

incompletas, e que não temos uma uniformidade nas apresentações dos programas. 

Temos diferentes formas, não temos uma certa regra de apresentação. Duda fez um 

compilado que vai apresentar para vocês entenderem um pouco melhor. Duda 

comenta que encontramos em todos os programas um texto mínimo no documento. 

Achamos que esse texto deveria ser melhorado e começamos a construir uma 

proposta a partir dos documentos relatados para validar aqui no Fórum. Chegamos a 

listar algumas informações para tentar alinhar de forma que todas as publicações 

tenham informações semelhantes: e-mails, carga horária, tempo de duração, os campos 

de prática, número de vagas e documentos atualizados. Acabei abrindo todos, para 

observar e na aba do programa de residência médica há também publicação de 

programas uniprofissionais, e as informações em uns programas está mais completa 

que em outros. Às vezes os programas estão publicados duas vezes. Os coloridos estão 

em duplicatas. A maioria é essa observação: atualizar os documentos e pactuarmos as 

informações que deveriam constar. Adriana ressalta que temos que verificar as 

informações e que deveriam constar no Campus Virtual. Pensamos em fazer um texto 

comum para todos os programas. Qualquer visitante que queira, saiba procurar o 

programa de interesse e tenha as informações necessárias para se inscrever. Para isso, 

temos que atualizar também, o nome dos coordenadores, coordenadores adjuntos, 

secretárias e outros nomes. Também podemos colocar nessa página os documentos, 

tais com notas técnica, editais, processos seletivos, entre outros. Oswaldo fez um 

comentário e Adriana reforça que parte dessas informações já temos e parte vai 

depender dos programas no preenchimento. Estamos querendo padronizar as 

informações, mas queremos também a contribuição dos programas. Queremos avançar 

em algumas coisas. Cássia parabeniza pela consulta apresentada e comenta a 

importância para o visitante colocar um espaço de filtro, onde a pessoa que busca 

informações da residência, possa escolher a médica ou a multiprofissional na categoria 

pretendida, com as opções disponíveis. Adriana diz que pode ser uma sugestão. 

Oswaldo faz um comentário sobre uma solicitação do MEC. Suzana comenta que não é 

com o MEC. O MS está tentando levar para o seu ministério, tirando do MEC. O MS 

tinha um orçamento, para reforçar as residências. Eles quiseram fazer um grande 

programa para reforçar as residências e uma das coisas é fornecer curso de preceptoria, 
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benefícios e até pagamentos. Eles estão com um conceito diferenciado dos 

preceptores, tanto para a médica como para as multiprofissionais. O que eles chamam 

de preceptores para nós é o que chamamos de supervisores. Preceptor é todo o 

médico que chega ao lado do residente. O bônus da Bolsa Brasil, está atrasado para 

todos, é nacional, e estão colocando em dia o pagamento das bolsas, gradativamente. 

Adriana acha que podemos encerrar a reunião e fala sobre o que os Grupos de trabalho 

vêm desenvolvendo: as reuniões do SIEF continuam às sextas- feiras, com o apoio 

excelente das representantes das SECA; quanto ao instrumento de avaliação, vamos 

fechar com as contribuições dadas; também as questões do Campus Virtual, o grupo vai 

se reunir mais algumas vezes, pois precisamos fazer uma atualização; também 

precisamos fazer a atualização das competências da preceptoria, realizadas em 2019 

no 1º Encontro das Residências; temos que acertar sobre o 2º Encontro das 

Residências da Fiocruz, no final deste ano, online, e decidirmos quais seriam os temas 

importantes para serem discutidos nessa edição; temos o pedido da Maria e do 

Alberto, um processo de formação de preceptores e pretendemos marcar uma reunião 

para discutirmos esse assunto; nossa próxima reunião será no dia 26 de maio; Suzana e 

Cássia precisamos pensar um instrutivo sobre as legislações, visando facilitar os 

entendimentos para quando ocorrem mudanças na Unidade. Dizer como funciona e 

como se organizam. Adriana encerra a reunião. 
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ATA DA RUNIÃO DO FÓRUM DAS RESIDÊNCIAS DA FIOCRUZ 
 

 
Dados da Reunião: 

Data: 26 de maio de 2021 às 14 horas 

Local: Reunião realizada por web conferência (Zoom Meeting) 

Temas principais: 

- Devolutiva do GT do Instrumento de Avaliação de Residentes pelos 

preceptores 

- Proposta de atualização do Campus Virtual 

Participantes: 

Adriana Coser (VPEIC/CGE/Residências), Silvana Rossi - Duda (VPEIC/Residências), 

Carmen Pagotto (VPEIC/EGF/Residência); Maria Alice Pessanha (ENSP); Suzana 

Wuillaume (IFF); João Henrique Almeida (IFF); Armando Raggio (GEREB); Andréa 

D’Avila (INI); Maria Ferraz (INI); André Fenner (GEREB); Eduardo Sousa 

(Farmanguinhos); Oswaldo Bonetti (GEREB); Tânia Barreto (IFF); Carlos Pereira (IFF); 

Rodrigo Balejo (SESAU/Fiocruz MS); André Guerrero (GEREB); Carlos Pereira (IFF); 

Fausto Ferraris (INCQS); Patrícia Helena (INI); Grace Rosa (IGM/BA); Victor Grabois (Pro 

Qualis/ENSP -Convidado Palestrante); 

Relatoria: Carmen Pagotto 

A reunião começou com a Adriana cumprimentando a todos os presentes e passando 

logo a seguir para os informes: - A integração da Maria Alice no grupo da Coordenação 

Adjunta das Residências, que é uma alegria para nós sua participação. A acolhida é 

muito satisfatória. Maria Alice agradece a equipe da ENSP e afirma: Permanecerei 

nesse tema das residências, mas em outros espaços, com outras experiências; - temos 

tido uma reunião fixa, sobre o SIEF das Residências, contando com a participação das 

Unidades: IFF, INI, ENSP e GEREB, juntamente com representantes das SECA dessas 

unidades. Elas têm sido parceiras incríveis, sem elas não conseguiríamos avançar: Carla 

(INI), Irene (IFF), Taísa (GEREB) e Bruna da ENSP. Estamos nos reunindo às sextas-

feiras, às 13:30h, nesse grupo de trabalho, junto a equipe da COGETIC, para 

desenvolver o SIEF das Residências, caminhando para a migração do SIGA. Por algum 

tempo ainda estaremos nos reunindo uma vez por semana; paralelamente, estamos 

refazendo a proposta do Portal do Campus Virtual. Estamos também nos concentrando 

na discussão da questão dos repositórios, depósito ARCA, pois estamos produzindo 

vários documentos, recentemente, uma Nota Técnica sobre Instrumento de Avaliação e 

que é interessante ter num repositório, depósito no ARCA, da própria Instituição, que 

pode até subsidiar outras instituições que nos procurem; e por último, tivemos uma 

discussão recente sobre os certificados das residências multiprofissionais. Fizemos 

algumas consultas, as alterações em função das orientações legais, de acordo com a 

Escola de Governo, em cima da legislação do MEC, e de comentários de alguns 
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coordenadores, percebemos que havia algumas normas em desencontro e assim 

fizemos uma adaptação do modelo atual. Adriana, então, dá início ao tema da pauta, 

agradecendo a presença do Victor Grabois. Uma das coisas que vimos no ano passado é 

a revisão do perfil de competências dos preceptores e fizemos uma proposta de 

alteração no Seminário das Residências, no final de 2019. No ano passado vivemos a 

pandemia, tivemos que fazer novas adaptações e esse ano propomos fazer essa 

discussão. Pensando, metodologicamente, como faríamos, fomos revisitar esse 

documento e vimos que temos 3 eixos fundamentais para o trabalho da preceptoria: 

gestão do cuidado; da atenção; e da educação. Pensando nisso, convidamos o Victor 

para falar um pouco sobre a Gestão de Cuidados, como subsidio para fazer uma revisão 

do perfil das competências para os preceptores. Victor começa agradecendo a Adriana 

e a outras pessoas que admira. Antes de começar, gostaria de fazer dois comentários: -

sou presidente da SOBRASP (Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e 

Segurança do Paciente) não é uma sociedade médica, é uma sociedade 

multiprofissional; e desde 2010 sou o Coordenador Executivo do PROQUALIS, que é um 

projeto na sua origem, de aprimoramento da prática em saúde, tornando-se um 

programa institucional da Fiocruz sediado no ICICT e por último quero comunicar que 

concluí meu Doutorado em Saúde Pública. Também quero fazer um agradecimento 

específico, a Adriana que me permitiu raciocinar da ligação da segurança do paciente, 

com outras temáticas e entre elas o cuidado com o paciente. Peço que todos tenham 

liberdade de interromper caso necessário, e perguntar durante a apresentação. Victor 

faz a sua apresentação, em power point, cuja cópia está em anexo a essa ata. Diz que 

vai falar um pouco sobre o cuidado e sua gestão; sobre a complexidade do cuidado 

como base para a qualidade e segurança do paciente; sobre a qualidade e suas 

dimensões, os aspectos conceituais da Segurança do Paciente; a gestão, o feedback e 

segurança psicológica; a notificação e análise de incidentes; a mensuração da 

segurança do paciente e sobre sistemas de aprendizagem. Patrícia pede para 

comentar: Acho que com a pandemia, a discussão que temos nas aulas de epidemiologia, 

o Brasil não segue um modelo para doenças crônicas, que é a questão que vemos em 

outros países. No INI estamos sempre em standby, com doenças, como a Ebola, Zica e 

Febre Amarela, o que me deixa ansiosa com relação as competências dos residentes, o 

que ficou muito óbvio quando conversamos com o Dr. Marcelus, da medicina de 

viagem, que essa questão hoje da globalização, da medicina de viagem e esse risco 

dessa epidemia, que não segue o modelo das doenças crônicas, teria que estar muito 

mais debatido. Se puder falar alguma coisa sobre esse assunto será muito bom. Victor 

responde e fala que isso é o que basicamente vai falar a partir das leituras, e do que 

tenho assistido, e no que pude colaborar durante o processo de pandemia. 

Historicamente falando, grande parte da minha geração e das gerações mais próximas, 

apesar da nova mortalidade tenha se modificado, ainda era muito a discussão de 

competências, ainda como se estivéssemos vivendo o tempo todo com doenças 

agudas, está mudando o tempo todo com as doenças da vida, como a aids, numa 

perspectiva de doença cada vez mais crônica e o câncer. Você está travando uma 

questão, que é fundamental e importante, embora não temos uma verdade para isso, 

temos que imprimir também dados que tivemos de Dengue, dados de Zica e dados que 

tivemos agora da Covid, que veio provavelmente numa perspectiva de uma 
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“endemização”, epidemia/endemia, mas o que quero chamar a atenção, e que vou 

desenvolver um pouco mais, é que talvez a grande questão que valha, para um modelo 

de atenção crônica, é muito pouco praticado. O que estou aqui advogando é que na 

verdade, que sem a dimensão da qualidade que agora no enfrentamento da pandemia 

é muito claro, ou seja, é possível ver todos os aspectos, que a vulnerabilidade não está 

só nos indivíduos, está nos lugares onde eles moram, está no sistema de saúde, tanto a 

discussão de pandemia versus a discussão de doenças crônicas, o que acho que agora 

trouxe como reversível a necessidade da discussão de acesso, a discussão de equidade, 

a discussão de cuidado centrado, a discussão de atividade clínica, além de que tem 

estar centrada na discussão da segurança do paciente, que precisam estar no centro 

desse debate. Esse debate dessas 450 mil mortes, parte pode ser evitável, tem muito 

sentido com essas questões que abordamos, enfim, concordo com você sobre a 

questão do enfrentamento da epidemia, por conta de um todo, precisa-se também 

construir, talvez um modelo mais pautado para isso, mas que vai dialogar muito com 

essa discussão do modelo de atenção das doenças crônicas essa incorporação desses 

múltiplos aspectos da qualidade. Patrícia agradece e Victor continua a apresentação 

dos seus slides. Patrícia fala sobre o slide, a questão da simetria do poder, é um 

grande desafio para nós, como lidar com isso, não só na farmácia, da forma que os 

profissionais ficam mais qualificados, mas também os médicos, ocorre um 

estranhamento, um excesso de autonomia médica. Como gerir esse tipo de conflito? 

Não sei qual é a sua visão sobre como vamos pensar, e trabalhar juntos, que 

competências precisam ser desenvolvidas no sentido de criar esse ambiente de 

trabalho, trabalho de equipe. Victor comenta que essas são coisas que podemos 

pensar juntos e trabalhar juntos. Que competências poderão ser desenvolvidas no 

sentido que esses ambientes de trabalho e outros processos de trabalho em equipe, 

possam fluir melhor. Tenho diversos trabalhos publicados que falam de muitas áreas 

de assistência cirúrgica, maternidade, enfim em todos os campos, mostrando que não 

se trata mais do desenvolvimento das habilidades técnicas, como opera, como entubar, 

como tudo..., que vale para cada profissão tem seus aspectos de natureza técnica, mas 

hoje é valorizado, com muitos trabalhos de pesquisa, mostrando que as habilidades não 

técnicas se tornam mais presentes que acabam exigindo mais influências. Essas são 

coisas que podemos pensar juntos e trabalhar juntos. Suzana fala que concorda com 

tudo isso, e que quer complementar que a Comissão Nacional de Residência Médica, 

está revendo os critérios mínimos de formação de especialistas, fazendo as matrizes de 

competência para cada especialidade. A questão da competência de comunicação e 

trabalho em equipe é uma coisa que está aparecendo sempre, então, todas as matrizes 

têm agora que o residente ao terminar o primeiro, segundo ou terceiro ano, seja lá qual 

for, será capaz de: entrar nas questões de comunicação, segurança do paciente e entrar 

no trabalho em equipe. Acho que não resolve, mas isso mostra que há um interesse, 

uma tentativa para que isso realmente aconteça. Estamos discutindo também, a 

avaliação, que tipo de avaliação, também a questão das avaliações por competência, 

daí a competência da comunicação, do trabalho em equipe, que é uma das coisas que 

está para ser avaliada, dentro da avaliação do residente. Há um esforço de tentar mudar 

uma coisa que há anos é de uma maneira e que hoje tem que ter reflexões. Victor 

interrompe e diz que como presidente da SOBRASP tenho interesse em me 
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aproximar desse processo, ver como está andando. Temos todo interesse em dialogar 

e participar dessa discussão mais voltada para a segurança do paciente, que precisa de 

suporte e apoio das direções e gestores. Alice se pronuncia, lembrando de um evento 

em que ambos participaram e que naquela época, apesar dos cursos serem excelente, 

não estavam bem tratadas na elaboração dos currículos, a comunicação que acontecia, 

não tinha esse olhar. Victor diz que essas consciências são mais recentes, na medida 

que fomos resolvendo melhor a questão de acesso, nós podemos olhar para esses 

pontos. Alice argumenta que hoje estamos avançando, mas aqueles perfis de 

competências, na vigilância, já apareceram na gestão, nos grupos, competências das 

promoções, já apareceram de forma explícitas. É obvio, que hoje na atenção primária, 

o que tenho visto agora, principalmente na pandemia o uso de novas tecnologias, a 

comunicação é transversal, utiliza o whatsapp, como por exemplo na Gestão do 

Cuidados. Victor comenta que faz parte do nosso debate, também o que a Suzana 

colocou, que tem um elemento muito importante que é a valorização cada vez maior, 

de nós pesquisarmos, e que vai depender da participação do paciente, da escuta, essa 

ideia de que não faça nada comigo, tudo que me diz a respeito me importa. A pergunta 

é o profissional de saúde consegue me escutar? Consegue harmonizar o cuidado? Não 

pensam na segurança do paciente, sem as famílias, ao mesmo tempo eles são 

protegidos, são cuidados, são incentivados. Então essas duas discussões sobre 

segurança dos pacientes são muito fortes, cada vez mais não pensar em nenhum 

processo da segurança do paciente, sem pensar na segurança do trabalhador. No ano 

passado no dia mundial da segurança do paciente, o tema foi “Trabalhador seguro, 

Paciente seguro”, há uma preocupação cada vez maior de trazer para segurança do 

paciente, a segurança da saúde do trabalhador, apesar de que há alguns anos essas 

questões eram percebidas, mas que nesses últimos anos é de fato que a participação do 

paciente e suas famílias e a dos profissionais é que estão tendo destaque. Porque os 

problemas dos afastamentos, das doenças ocupacionais, a COVID é imaginável, que 

nós não olhemos só para essas competências técnicas, mas também para competências 

de comunicação, de trabalho de equipe, de assertividade, de solidariedade, por que 

tudo isso é fundamental para se chegar a um desfecho mais adequado. Adriana 

comenta que temos tentado pensar o processo formativo de nossas residências, isso 

que você está dizendo, da comunicação, do trabalho de equipe, a segurança do 

paciente, fico pensando sempre em valorizar os espaços que temos constituído ou 

que temos que instituir: trabalho em equipe, atenção primária faz muito esse trabalho 

de reunião de equipe. Reuniões de planejamento prévias, logo no começo da manhã, o 

checklist, o espaço de escuta clínica, se pensar processos que submeta o residente 

nesses espaços, que é o que se pode inserir nesses processos. Aí vamos ter outras 

iniciativas. Temos que ter um olhar para algumas iniciativas, dentro do nosso serviço, 

mas temos que ter esse olhar de fortalecer a inserção de nossos residentes nesse 

espaço. Victor acha muito interessante o que Adriana trouxe, classicamente temos os 

rounds mais técnicos, onde se discute as coisas de natureza mais clínicas, qual grande 

desafio é trazer uma coisa multiprofissional de verdade, não só na presença, mas 

também na fala. Aí a participação dos residentes de várias profissões também é 

fundamental. Esses espaços são mais claros, mais nítidos, que será um espaço mais 

valorizado. No âmbito da segurança do paciente, tem surgido algumas proposições de 
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espaço, que tem muito sentido com a discussão inicialmente de risco, mas tem com 

esses processos de comunicação, de trabalho de equipe. Adriana diz que tem algumas 

iniciativas dentro de nossos programas, e podemos fortalecer a inserção dos novos 

residentes nesses espaços que permitem esse diálogo. Victor achou ótima as 

colocações da Adriana. Segue dizendo que classicamente, o que temos são round mais 

técnicos, onde se discute as coisas de natureza mais clínica, o que temos a fazer são as 

coisas multiprofissionais efetivamente, de verdade, mas não só na presença, mas 

também nas falas. Victor deu sequência na sua apresentação até o final. Carlos do IFF, 

diz que lá temos a figura do round, que segue esse modelo que a fala é 

predominantemente médica, muito mais pela força de dever ou ter que discutir as 

drogas e conseguimos inserir os residentes multiprofissionais nesses espaços, 

residentes médicos e de todas as áreas. Temos algumas áreas que promovem um 

round mais ampliado, uma vez por semana, que também é um grande ganho. Estamos 

desenvolvendo um projeto terapêutico singular no ambulatório, que está em 

andamento, em pequenos grupos com toda a equipe, e sim isso faz a integração de 

todos. Eles recebem os pacientes e têm que pensar o caso daquele paciente e 

apresentar um relatório. Isso faz a diferença. Victor afirma que esse procedimento é 

um super progresso e avanço. Victor continuou com a apresentação dos slides, 

conforme material em anexo e agradece esse momento que esteve com o grupo. 

Adriana abre para perguntas, comentários ou temas que o Victor não teve tempo de 

abordar, devido ao avançado da hora. Armando se apresenta e diz que quer 

compartilhar com o Victor, que estão abrindo um mestrado profissional, fazendo a 

segurança do atendimento, a segurança do paciente na rede de atenção primária, e 

que foi feito um questionário que está na fase de análise, muito interessante, 

principalmente num ambiente que estamos vivendo agora. Fiquei bem animado com 

as referências que o Victor trouxe. Maria Alice agradece e diz que a apresentação foi 

bastante complexa e abrangente com diferentes possibilidades de se ampliar, no âmbito 

do cuidado, da ciência. É difícil o que você nos falou, porque você apontou muitas 

coisas. Você superou bastante nas questões trabalhadas. No ponto de vista da 

formação, desenhos de competência para o preceptor, na diminuição dos danos 

possíveis, que esse preceptor, nos seus processos na formação dos residentes, talvez 

nas competências deles fosse na perspectiva de diminuir as possibilidades que 

qualquer profissional diminua outros danos. É uma competência que envolve a 

empatia, o diálogo a comunicação, a questão cultural e tendo mais. Qual é essa 

competência que podemos incluir no processo de construção curricular, porque é uma 

competência que envolve habilidade, é uma atividade que envolve cognição, atitudes, 

relação e tudo mais? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Victor 

comenta que nós, da Sociedade e da PRO QUALIS, temos a pretensão de influenciar 

esse aspecto educacional de segurança do paciente. Nós colocamos mais ou menos 

por ano, 100 mil novos profissionais da saúde e que essas questões, em grande parte 

dessas pessoas não tem formação sobre o tema, durante sua formação universitária. 

Quando se fala de nível técnico menos ainda. Tem uma coisa importante, que eu queria 

falar, antes dessas competências não técnicas, que é a questão da percepção de risco. 

Todo o equipamento de amplas tecnologias, eles têm riscos. A percepção do risco é 

uma discussão importante, temos ambientes de cuidados diferentes. Como fazemos 
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para desenvolve competências nas pessoas que estão se formando, no sentido de 

perceber que existe o medicamento de alto risco, se eles não estão segregados, quanto 

ao risco de prescrição inadequada, evidentemente isso é fundamental. Precisamos 

trazer para debate, que toda tecnologia tem compromisso sobre a provável e possível 

produção de danos. O segundo ponto, e que abordamos muito, e temos que pensar 

lógicas de comportamento, saber ouvir, compartilhar. Essas questões têm que ser 

dadas aos gerentes, as lideranças, isto é formar gestores. O terceiro ponto é começar de 

alguma forma, na formação para nós mesmos. Uma discussão sobre a percepção de 

risco, uma discussão sobre a abordagem do perfil de competências comportamentais e 

uma discussão voltada para a melhoria, esses são os três pontos fundamentais. Seria 

uma discussão que cada uma vai ter sua especificidade em lugares diferentes. Grace 

agradece toda a palestra, que foi muito importante, bem pertinente toda sua fala e 

relata a difícil vivência dela em Salvador. Adriana faz alguns comentários, com algumas 

vivências. Fala sobre o projeto político pedagógico que define um conjunto de 

habilidades e competências, preparado para atender todas as necessidades de nosso 

residente. André Guerrero faz alguns comentários e agradece a presença do Victor e 

que pretende conversar mais com ele sobre a saúde mental. Com o avançado da hora, 

Adriana termina a reunião e agradece mais uma vez ao Victor sua participação e se 

coloca à disposição para trazê-lo novamente, com outros temas. 
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ATA DA RUNIÃO DO FÓRUM DAS RESIDÊNCIAS DA FIOCRUZ 
 

 
Dados da Reunião: 

Data: 30 de junho de 2021 às 14 horas 

Local: Reunião realizada por web conferência (Zoom Meeting) 

Temas principais: Processo de Construção do Perfil de Competência 

Participantes: 

Adriana Coser (VPEIC/CGE/Residências), Silvana Rossi - Duda (VPEIC/Residências), 

Carmen Pagotto (VPEIC/EGF/Residência); Maria Alice Pessanha (ENSP); Suzana 

Wuillaume (IFF); João Henrique Almeida (IFF); Armando Raggio (GEREB); Andréa 

D’Avila (INI); Maria Ferraz (INI); André Fenner (GEREB); Eduardo Sousa 

(Farmanguinhos); Tânia Barreto (IFF); Rodrigo Balejo (SESAU/Fiocruz MS); André 

Guerrero (GEREB); Grace Rosa (IGM/BA); Camila Pimentel (IAM); Mellina Izecksohn 

(ENSP);Margareth Garcia ( ENSP); Cassia (Gereb); Cyro Mendes (MS); Giselle Goulart 

(ENSP); Valéria V.Lima (convidada palestrante). 

Relatoria: Carmen Pagotto 

Tema: Processo de Construção do Perfil de Competência, pela convidada Valéria 

Lima. 

Adriana começa a reunião dando boas-vindas a todos os coordenadores e apresenta os 

dois mais novos: Camila Pimentel do IAM, Pernambuco e Cyro Mendes do MS. Segue 

uma breve apresentação dos coordenadores presentes. Adriana aproveita e dar alguns 

informes, antes da nossa convidada entrar. Primeiramente falar que o pessoal do vídeo 

entrou em contato conosco comunicando que já começaram a produção do vídeo, que 

será de 2 a 3 minutos, para o que eles chamam de vídeo interprogramas, de divulgação 

institucional. A concentração vai ser principalmente do grupo do Rio de Janeiro. Alguns 

coordenadores foram entrevistados como por exemplo a Susana (IFF) e Eduardo de 

Farmanguinhos. Está previsto um vídeo mais longo de 10 minutos, envolvendo todos 

os programas, inclusive os de fora do Rio. Vai ser um vídeo de memória e não mais de 

divulgação. Outro informe, é que hoje tivemos na parte da manhã, a Câmara Técnica 

de Educação, e uma das pautas foi o tema de política estudantil, a política de apoio ao 

discente, que inclui as residências. Outro tema foi o Comitê das ações afirmativas e o da 

equidade e pessoa com deficiência. Para nós, já temos uma nota técnica que nos 

orienta de alguma forma para os editais. Hoje apareceu um debate sobre o 

fracionamento dentro dos 20% para se incluir os grupos indígenas. É uma discussão 

que ainda não está fechada. Temos dentro da Fiocruz vários grupos de pesquisa, e que 

fizeram uma reivindicação da inclusão dos grupos indígenas nas ações afirmativas. Por 

fim temos feito um confere nas planilhas dos processos seletivos para analisar as taxas 

de ocupação das vagas e também o caso das ações afirmativas. Por último tivemos as 

eleições nas Unidades, e alguns vice de ensino continuaram e outras Unidades 

entraram novos. Planejamos para a próxima reunião, no dia 14/7, convidar os vices de 
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ensino para apresentação e acolhimento, apresentando os desafios das residências. 

Adriana dá boas-vindas a Profª Valéria, estamos reunidos no grupo do Fórum das 

Residências da Fiocruz, com os coordenadores dos programas. Apresenta o espaço, 

para discussão dos processos educacionais, um espaço de trocas, onde temos a 

expectativa que você reporte sobre o perfil de competências da preceptoria. Valéria 

agradece muitíssimo o convite, e comenta que está muito satisfeita em retornar a essa 

casa. Diz ter um carinho muito grande pela Fiocruz desde projetos que ajudou 

construir juntos. Adriana comenta que foi construído um perfil de competências 

baseado em macroproblemas, com esse coletivo, dentro dos três eixos: atenção, 

gestão e educação, há cerca de três anos. Fizemos também um seminário, em 

dezembro de 2019 e uma das nossas oficinas foi exatamente sobre o perfil de 

competências. Não foi possível atualizar, pois veio no ano seguinte a pandemia e não 

foi possível dar os ajustes e sequência ao assunto. Valéria diz ter um conjunto de telas 

e gostaria que todos fizessem uma rodada de perguntas, de um pouco mais de 

informações para saber o que querem conversar, o que podemos tentar abordar. Maria 

Alice dá boas-vindas à Valéria e lembra que trabalharam juntas na ENSP, no Projeto 

Inovador da ENSP, no início dos anos 2002 e 2003, um movimento que afetou o 

discurso da Escola de modo geral. Um pouco do que nós conversamos, sobre o que 

está nos mobilizando, nós temos um perfil de competências para os preceptores, 

construídos com alguns colegas do Sírio e Libanês, como Adriana apontou que foi 

construído, ele esbarra em como é que a partir das competências, articulando 

desempenhos, a questão que atitudes, cognitivo e ética estão juntos, no mesmo 

desempenho. O que está nos preocupando é como vamos desenvolver essas 

competências é como vamos desenvolver essas competências, a princípio temos essas 

três macros competências (gestão, atenção e educação), como isso se traduz em 

estratégias pedagógicas, como orientamos os traços formativos baseados nessas 

competências. Susana se apresenta como pertencer a residência médica e que temos 

na Comissão Nacional estabelecido as competências mínimas para cada competência. 

Como se desenvolve a competência do preceptor para avaliar as competências dos 

residentes. Acho que essa é uma dificuldade grande. Mirna também faz uma pergunta 

através do chat, quais os desafios principais da preceptoria no contexto da pandemia? 

Valéria retoma a palavra dizendo que dois grandes campos se completam nas 

estratégias e o terceiro se volta mais para a preceptoria. Pergunta se alguém tem mais 

algum desafio. Continua dizendo que vai fazer uma fala mais de aquecimento, para 

poder alinhar os referenciais e depois poder problematizar de acordo com as 

necessidades que quiserem. Pede para compartilhar a tela, para fazer a apresentação 

do material. Essa apresentação está anexada a essa Ata. Mellina aborda enquanto a 

Valéria prepara a apresentação, sobre a competência do preceptor para mediação de 

conflitos. Nossos residentes multiprofissionais trabalham em 7 categorias distintas, 

que trabalham juntas e se integram em outro grupo, da saúde da família, que gera 

muitos conflitos, principalmente de conflitos de dimensão interpessoais de 

relacionamento da questão de troca de olhares, do respeito pelo olhar do outro, pela 

construção da passagem de fronteiras, que saem da Universidade com uma visão 

individual e que tem que desenvolver uma atividade multiprofissional. Os preceptores 

têm dificuldades para lidar com esses conflitos e quais as estratégias que se pode 
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pensar. Valéria diz que valoriza muito essa abordagem, porque quando trabalha com o 

conceito de competências, eu uso uma determinada abordagem, uma abordagem 

dialógica que oferece muitos recursos no ambiente profissional e fora também. Você 

tem diferentes perspectivas, visões e ideias, e você poder trabalhar de maneira a dar 

sustentação, para essas diferenças aconteçam. Inicialmente, trabalhar essas 

diferenças, sem inibir, e trabalhar de forma bastante construtiva. A ideologia é 

bastante empregada para isso. 
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ATA DA RUNIÃO DO FÓRUM DAS RESIDÊNCIAS DA FIOCRUZ 
 

 
Dados da Reunião: 

Data: 14 de julho de 2021 às 14 horas 

Local: Reunião realizada por web conferência (Zoom Meeting) 

Temas principais: Apresentação e Acolhimento dos Novos Vice-diretores de Ensino e 

Apresentação das Residências em Saúde da Fiocruz. 

Participantes: 

Cristiani Machado (VPEIC); Cristina Guilan (VPEIC); Eduarda Cessi (VPEIC); Adriana 

Coser (VPEIC/CGE/Residências); Silvana Rossi - Duda (VPEIC/Residências), Carmen 

Pagotto (VPEIC/EGF/Residência); Maria Alice Pessanha (ENSP/Residências); Suzana 

Wuillaume (IFF); João Henrique Almeida (IFF); Gideon Borges (ENSP); André Fenner 

(GEREB); Eduardo Sousa (Farmanguinhos); Tânia Barreto (IFF); André Guerrero (GEREB); 

Mellina Izecksohn (ENSP); Margareth Garcia ( ENSP); Cassia (Gereb); Cyro Mendes 

(MS); Giselle Goulart (ENSP); Enirthes Caetano (ENSP); Luciana Sepúlveda (GEREB); 

Alethéia (IAM- Pernambuco); Alex Bicca (VPEIC/EGF); Oswaldo Benetti (GEREB); Mirna 

Teixeira (ENSP); Suzi Sant’Ana (INI) ;Jaqueline Assis; Ana Laura Brandão ( ENSP); Clara 

Multi (IGM); Cláudia Brondskyn (BA); Tânia Barreto (IFF). 

 
Relatoria: Carmen Pagotto 

 
Adriana começa a reunião dando boas-vindas a todos e cumprimenta o Fórum das 

Residências, seus Coordenadores e Coordenadores adjuntos. A nossa proposta hoje é 

acolher e apresentar as novas equipes de ensino, dando sequência ao que a VPEIC já 

iniciou na Câmara Técnica de Ensino, e aqui nós vamos dar um melhor enfoque sobre 

as residências. Organizamos uma apresentação para os novos gestores (vice-diretores 

de ensino), falando um pouco sobre as residências, onde elas estão localizadas e assim, 

queremos compartilhar essa oferta educacional. Dando sequência, passamos a palavra 

a Cristiani, nossa Vice-Presidente de Educação e depois faremos uma rodada de 

apresentações, individualmente. Cristiani deseja boas-vindas a todos e cumprimenta 

a Adriana, nossa Coordenadora Adjunta das Residências, e diz que achou muito boa a 

iniciativa de marcar nesse Fórum, a participação dos novos Vice-diretores de educação 

das Unidades, alguns que estão assumindo agora, outros que continuam, porque as 

residências são uma modalidade educacional muito importante na Fiocruz, e vem 

crescendo nos últimos anos. É uma tradição forte, ter Unidades que a residência é 

muito antiga, como é o caso da médica e da enfermagem no IFF, e as multiprofissionais 

vem crescendo, uma que existe há muitos anos e em outras Unidades cresceram de 

forma acelerada nos últimos anos e expandiram muito. As residências é uma 

modalidade muito importante para os profissionais, por aliar a formação teórica com 

uma carga de prática muito substantiva que tem na maioria das vezes jovens em contato 

com o mundo do trabalho. São complexas no ponto de vista da gestão, tem toda uma 



25 
 

governança, uma estrutura nos ministérios entre o MEC e MS, Comissões e até 

desafios das questões cotidianas. Os coordenadores dos programas são muito 

sobrecarregados, são absorvidos nos trabalhos da coordenação, no campo de prática, 

sala de aula e outras questões. Esse Fórum é muito importante, o fato de termos um 

espaço de desafios, de trocas, muito dinâmico, muito interessante. Aos vice-diretores, as 

boas-vindas e estamos à disposição para trabalharmos juntos. Cristina Guilam segue a 

apresentação, primeiramente destacando o papel que a Adriana tem tido na 

organização das residências. Esse trabalho vem sendo feito progressivamente com 

muita qualidade, incorporando pessoas de destaque nessa assessoria e que ainda vão 

se apresentar. Precisarei sair e vocês estão muito bem acompanhadas pela Duda Cessi 

e pela Adriana. Seguem as apresentações de todos os participantes presentes. Adriana 

reitera as boas-vindas e agradece mais uma vez a presença de todos nesse dia especial 

de uma reunião ampliada do Fórum. Preparamos uma apresentação que organizamos 

sobre as residências da Fiocruz e iremos compartilhar com vocês, posteriormente. Já 

adianto que atualizamos nosso Termo de Referência, que passaremos, primeiramente, 

ao Fórum e em breve, faremos o compartilhamento externo. Vamos contar um pouco 

sobre as residências e sua organização. Todo esse material, encontra-se em anexo a essa 

Ata. Fala que os desafios são muitos e precisamos das parcerias dos vices de ensino e 

dos coordenadores. Após a apresentação dos slides, Adriana coloca em aberto para 

comentários. Alice corrobora com a apresentação colocada pela Adriana, mas identifica 

que esses desafios coletivos, os coordenadores de programas, tem que colocar no 

Fórum, que é o lugar para compartilhar as necessidades, os desafios e também as 

conquistas. Nesse momento, com relação às vices de ensino, que é um momento 

ímpar, por conta das dificuldades que estamos vivendo frente à pandemia e também 

com relação à parte do MS e o MEC, existem dificuldades, a ausência da Comissão 

Nacional de Residências Multiprofissionais, e que também fragiliza as relações que 

temos em alguns Programas, nos quais as bolsas não estão garantidas. Esse é um 

desafio enorme e uma insegurança para os Coordenadores que não sabem como essa 

oferta se dará. Outro desafio muito importante, dentro dessas colocações é o processo 

seletivo, do qual o apoio que os vices de cada gestão podem dar, dada a complexidade, 

a formação de trabalhadores que estão em serviço, isso traz também uma dificuldade 

perante a quantidade de candidatos inscritos, como organizar os processos 

presenciais, as entrevistas. Além disso, a questão que estamos enfrentando, que é 

incorporar no SIEF, adequações especialmente para as residências. Um espaço que 

coloca essa diferença e que temos acompanhado essa discussão, que esta construção 

está muito interessante. Uma outra questão, que as vices precisam acompanhar, é 

pensar em desafios para projetos, encontros das residências, como estágios optativos, 

como se organiza dada a questão da pandemia, e como pensar numa política e 

critérios para os quais os residentes, não percam essa oportunidade de aprender, 

vivenciando o estágio optativo com outras experiências. André Guerrero fala bem 

direcionado aos vices, que em Brasília, a grande aproximação da Fiocruz com o SUS 

local, porque aqui em Brasília não temos serviço próprio, diferente do Rio de Janeiro, os 

nossos campos de prática são sempre de acordo com o governo do Distrito Federal e 

assim fazemos a nossa prática. O próprio avanço dos residentes estarem vivenciando 

campos de prática, que muitas vezes a autonomia nossa na Fiocruz é baixa, e isso é uma 
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grande conquista dos nossos residentes. Mirna registra sobre as bolsas, que tivemos as 

bolsas do MS. Já solicitamos e não temos garantias do MS. Suzana também fala sobre as 

bolsas que eram do NERJ (Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no RJ). Com 

aumento de vagas, vamos ter que concorrer ao edital do Pró-Residência. Talvez valesse 

entrar em contato com (Sr. Paulo), ao invés de continuar esperando pelo Núcleo do Rio 

(NERJ). É bom conferir onde estão as bolsas, sempre tivemos bolsa pelo NERJ. Não 

sabemos quando o edital vai sair. Maria Alice toma a palavra e esclarece que o edital é 

só para bolsas novas. Adriana complementa Maria Alice, com mais esclarecimentos. 

Cristiani pede a palavra porque tem outra reunião. Peço a Adriana que faça um mapa 

com todos os Programas, atualizando todas as residências e as que estão sem bolsas. 

Precisamos cobrar essas bolsas, pois temos programas de altíssima relevância. Despeço-

me de todos e aproveito para dizer que estaremos frente a esse diálogo e contato com 

o MS, para garantir as iniciativas e aos programas que já existem e para resolvermos 

essas questões. Duda Cessi agradece, mas tem que sair para outra reunião. Adriana 

pergunta se alguém ainda tem alguma dúvida ou outra questão sobre as residências? 

Gideon quer saber sobre as bolsas dos programas que ainda não tem. Outra coisa é 

saber sobre um financiamento dotado para as residências, já discutido, se isso avançou. 

Outra coisa, sobre a capacidade das residências de atrair candidatos, que pagam os 

processos seletivos, e ter a possibilidade desses recursos voltarem para as Unidades de 

modo que possam ser utilizados com as próprias residências que tem um cotidiano para 

administrar. Adriana comenta que temos muitas dificuldades no recolhimento das 

taxas de inscrição e acaba indo para o Tesouro. O processo seletivo tem um custo, nós 

temos uma prática de inscrição bem solidária. O único que consegue administrar esse 

recurso é o IFF, que tem uma dinâmica própria. Adriana fala que esteve na Fiotec, mas 

não obteve sucesso. Outra alternativa é fazer com que a marcação interna seja de 

outra forma, com pessoas que de fato possam responder como a COGEPLAN com a 

Fiotec e pensar uma alternativa para isso. Além disso temos o desafio na confecção do 

processo seletivo, a elaboração das provas, análise e todo o processo. Tem toda uma 

dinâmica, que nós mesmos é que fazemos a confecção das questões. Com relação às 

bolsas, fizemos contato com o MS, requisitando e falando da importância das bolsas. 

Hoje recebemos uma notícia que será enviado uma resposta. Além disso há um 

processo de disputa entre o MEC e o MS. É uma discussão que temos que ter um certo 

cuidado. Várias situações têm acontecido nas diferentes Unidades. O MEC se mostrou 

interessado em formar pessoas para a gestão. Suzana diz que em Brasília estão muito 

complicados, numa situação difícil entre o MEC e MS. O MEC quer ficar com as 

residências, mas quer que o MS pague as bolsas. Pensamos que no final do ano fosse 

tudo resolvido, mas nada aconteceu. A questão das residências está muito difícil. 

Adriana pergunta como está o caso dos estágios eletivos, que são optativos. Na maioria 

das residências não está acontecendo. Na médica, segundo Suzana tem até legislação 

para isso. No contexto da pandemia não está acontecendo, não estamos saindo e não 

estamos recebendo. João comenta que na pediatria está liberado o estágio fora, 

porque nem todas as especialidades temos aqui no IFF, e também recebemos alguns 

residentes. Mirna interfere perguntando se estão exigindo as questões de 

biossegurança. A Coordenação tem muita dificuldade de saber se o local que os 

residentes vão, tem parâmetros de segurança. No IFF, exigimos que pelo menos que já 
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tenham tomado as duas doses da vacina e que toda documentação esteja completa, 

atendendo as normas de segurança. Tânia fala sobre a enfermagem que só vai receber a 

partir de setembro e outubro, porém nossos residentes não quiseram sair. Enirthes ficou 

com uma dúvida se a ida do residente é para o mesmo estado. Tem uma situação que o 

residente quer fazer o estágio em outro estado e isso é uma preocupação. André 

comunica que no caso de Brasília, para os residentes da saúde mental, ainda não 

adotamos esse sistema, mas estamos tentando estágio no Observatório de Bocaina. 

Adriana comenta que a Fiocruz é uma referência e é natural que nos procurem para 

estágios. Foi tema da última reunião de Câmara Técnica, termos tratado as residências 

como um segmento diferenciado. No caso de estágios eletivos está a critério de cada 

Unidade, pois o estágio não é obrigatório. Tem lugares que não tem condições de 

receber residentes e também nos interessa saber quais as condições desses serviços 

para receber residentes. Mirna diz que tem que ter uma decisão, da liberação ou não. 

Adriana diz que essa decisão está com os Coordenadores, porque não tem uma regra 

que o residente não possa fazer estágio fora. A decisão final é de vocês, e depende 

muito das condições e para onde eles vão. Não sei se ajuda, mas esse é o limite. Aqui 

vamos encerrando a reunião e dizer que foi muito importante contarmos com a 

presença de todos, disponibilizando um tempo para o Fórum das Residências em 

Saúde da Fiocruz. Obrigada. 
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ATA DA RUNIÃO DO FÓRUM DAS RESIDÊNCIAS DA FIOCRUZ 
 
Dados da Reunião: 

Data: 25 de agosto de 2021 às 14 horas 

Local: Reunião realizada por web conferência (Zoom Meeting) 

Temas principais: Apresentação do GT do TCC e TCR e do ARCA; Nota Técnica de 

certificação; Apresentação dos Termos de referência da Coordenação Adjunta e Termo 

de Referência do Fórum das Residências em Saúde da Fiocruz; informes: vídeo das 

residências e as novidades do MS. 

 
 
Participantes: Adriana Coser (VPEIC/CGE/Residências); Silvana Rossi - Duda 

(VPEIC/Residências), Carmen Pagotto (VPEIC/EGF/Residência); Maria Alice Pessanha 

(VPEIC/Residências); Suzana Wuillaume (IFF); André Fenner (GEREB); Margareth Garcia 

(ENSP); Giselle Goulart (ENSP); Luciana Sepúlveda (GEREB); Alethéia Sampaio (IAM- 

Pernambuco); Alex Bicca (VPEIC/EGF); Clara Multi (IGM); Luciana Danielle (ICICT); 

Claudete Queiroz (ICICT); Rafael Belchior (ICICT); Irene Azevedo (IFF); Maria Ferraz 

(INI); Grace Rosa (IGM); Andrea D’Avila (INI); Camila Pimentel (IAM); Cássia Andrade 

(GEREB); Lucia Bastos (INCQS); Rodrigo Balejo (MS); Patricia Mendes (); Margareth 

Garcia (ENSP); Viviane Veiga (ICICT). 

Relatoria: Carmen Pagotto 
 
Adriana começa a reunião dando boas-vindas a todos os representantes do Fórum e ao 

Grupo do ARCA e da biblioteca. Para iniciar a reunião foi passado o vídeo das 

residências, como iniciativa do Fórum. Nesse primeiro vídeo, não tivemos oportunidade 

de sair do Rio de Janeiro. No próximo abrangerá todos os outros programas, onde 

ocorrem as residências em Saúde da Fiocruz. Nossa pauta de hoje, vamos apresentar o 

GT do TCC e TCR e do ARCA; Nota Técnica de certificação; Apresentação dos Termos de 

referência da Coordenação Adjunta e Termo de Referência do Fórum das Residências 

em Saúde da Fiocruz. Nossa instituição reconhece que tem que guardar num repositório, 

tem que estar armazenado, discutimos também a qualidade dos trabalhos, que são 

instigantes para uma futura formação docente. Um pleito antigo, foi pensar numa 

publicação dos trabalhos apresentados, num fluxo semelhante ao do stricto sensu. 

Constituímos um grupo de trabalho para saber como fazer a publicação e 

armazenamento dos TCR. Chamamos representantes do ICICT: Viviane, Luciana, 

Claudete, Igor e Rafael e além desses, o pessoal das SECAs: Irene e Bruna e o 

coordenador Gideon. Esse grupo tem se reunido com uma certa frequência. Esse 

trabalho que estamos fazendo, pode ser virtual, sem perder a qualidade. Abrimos para 

o grupo se apresentar. Viviane Veiga se apresenta e diz que veio para conversar com o 

grupo sobre o fluxo das TCC e TCR. Nós já temos um grupo que já vem desenhando esse 

trabalho, para depois conversarmos como será viável. A ideia é que façamos alguns 

pilotos, para depois ser ampliado para todo a FIOCRUZ, já que em todas as bibliotecas 

não há mais espaço para armazenar todo esse material. Susana acha a ideia ótima e quer 
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saber como fazer uma consulta sobre coleções e sobre os embargos. Viviane esclarece 

que quando se faz o autoatendimento, ele vai escolher o lugar de sua Unidade. Quanto 

ao embargo, o aluno tem como entrar em contato com o ARCA e pedir a prorrogação 

por mais tempo. Maria Alice parabeniza a apresentação da Viviane e acha muito 

acertado esse tutorial. Esse intercâmbio vai ser muito grande, a inserção dos 

metadados, a validação pela biblioteca da Unidade e depois é que vai para o ARCA. 

Cabe ressaltar que não vamos ter a presença dos egressos, só o material digitalizado. 

Parabenizo mais uma vez a apresentação e os esclarecimentos, mas vamos precisar de 

uma minuta para levar à nossa vice-presidente Cristiani. Luciana Sepúlvida 

aproveitando a fala da Maria Alice, parabeniza a apresentação e aproveita para fazer 

um comentário. Comentei com Isabella sobre esse assunto de guardar essa 

documentação. Procurando saber se é exigido esse arquivamento. Estamos nos 

mobilizando para esse depósito das teses, dissertações e TCC e TCR no ARCA. O fluxo 

dessa abordagem é para passar o link para o aluno, depois disso passa por todo o 

processo de apresentação e finalmente fica depositado no ARCA. O residente saberá 

que agora vai ser dessa forma. Claudete comenta que o fluxo cada vez mais tem que ter 

uma sintonia entre a coordenação das residências, a secretaria acadêmica e a 

biblioteca. Temos também um próximo item que é o núcleo de ciência aberta, já que 

temos a política de acesso aberto ao conhecimento, e que tem na sua construção e 

materialização dessa política a criação desse Fórum local nas Unidades, que é 

composto de várias instâncias na área de ensino, de pesquisa e biblioteca, da gestão 

de maneira geral, o núcleo de inovação tecnológica que compõe esse Fórum local. 

Um espaço para melhorar e discutir boa parte dessas questões. Viviane fala que esse 

espaço é para discutir, pensar e melhorar a discussão de qualidade do residente. O IOC 

já está colocando todo seu passivo arquivado no repositório. A estratégia é começar 

pelo fluxo corrente e depois o passivo. A tarefa é árdua, o trabalho tem que ter uma 

estratégia. Luciana perguntou sobre o link que o residente vai ter. A SECA vai receber um 

aviso por e-mail da biblioteca, se estiver tudo certo e aprovado, assim finaliza e o 

residente vai receber o link. Já que está em acesso em qualquer lugar, o residente pode 

imprimir em qualquer lugar, desde que seja necessário e permitido. Qualquer 

interessado pode acessar dos lugares mais longínquos. Tecnicamente, o próprio ARCA 

faz o autoarquivamento. Não precisa enviar o link, basta o cadastro e o login. Para 

fazer o autoarquivamento ele tem que estar logado. A orientação tem que ter o e-mail 

institucional. Para preencher o cadastro o residente terá a ajuda de um tutorial. Rafael 

faz algumas observações. Cada campo para preencher terá algumas dicas, além do 

tutorial, para o acesso fácil, pois a ideia é estimular para o autoarquivamento, 

preenchendo os campos obrigatórios e o restante fica por conta do bibliotecário. O 

trabalho maior será entre a SECA e a biblioteca. Maria Alice tem uma dúvida com 

relação aos residentes da ENSP. Os TCRs têm uma parte coletiva e outra parte 

individual. Como será a inserção dos dados desse trabalho? Claudete responde se esse 

trabalho fosse como um livro, tudo bem, mas não é o caso segundo Maria Alice. Nesse 

caso teremos que estudar como fazer. Adriana fala que não podemos responder todas 

as perguntas nesse primeiro momento. Comunica que a Beatriz Aguiar sugere que esse 

elemento seja incluído no edital, para evitar dúvidas. A ideia é não perder tempo. 

Todas as notas técnicas, termos de referência ainda não estão no Arca. Precisamos 
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aprender como colocar toda essa produção no ARCA, pois temos que guardar todas 

essas produções. Precisamos inserir no edital, efetuar o depósito para fins de 

divulgação pública. Adriana agradece a presença de todos do ICICT e vamos continuar 

com o grupo do Fórum. Adriana segue compartilhando os Termos de Referência da 

Coordenação Adjunta e da Coordenação do Fórum, que estarão anexados a essa ata, e 

faz uma leitura dos mesmos. Alice convida todos a repensarem o Termo de Referência 

dentro de sua própria Unidade, num fórum que eu possa fazer uma troca de 

experiências. Estamos pretendendo fazer uma formação de Coordenadores de 

programas, e para isso precisamos saber o que faz, como faz e que competências serão 

necessárias. Para isso estamos pensando em enviar para vocês um instrumento para 

que vocês registrem o que fazem em uma semana e a partir disso podemos identificar 

o perfil de competências. Temos representantes nas comissões de residência 

multiprofissional e comissão de residência médica. Susana lembra que na residência 

médica temos o supervisar para cada programa e coordenados para a COREME. Alice 

agradece a informação: na médica é supervisor e na multiprofissional é coordenador de 

programa. Camila informa que aqui, em Pernambuco, a Coordenação Acadêmica do lato 

sensu está junto com a coordenação da residência multiprofissional. Adriana ressalta 

que temos diferentes modelos, alguns com a coordenação do lato sensu. Precisamos 

apoiar os mais novos pelos mais antigos, num movimento de aproximação. Temos os 

coordenadores como parceiros, sempre interagindo com todos. Outra questão, cada 

vez mais o nosso Fórum, está numa estância consultiva e de Assessoramento para a 

Câmera Técnica de Educação. As especializações são de um jeito e as residências de 

outro, mas nada impede a parceria, com o reconhecimento de nossos espaços. E 

importante sabemos o que é uma COREME, um COREMU, o que é um corpo docente, o 

que é uma preceptoria. Outro ponto é a questão da certificação, que não é a mesma 

entre as especializações e as residências. Fizemos uma nota técnica para produzirmos 

o certificado das residências uni e multiprofissional. Fizemos várias consultas com 

especialistas e estamos fazendo uma proposta do certificado e o modelo com 

apostilamento atrás. Não fizemos para as residências médicas porque já têm um modelo 

padrão. Segue a nota técnica com o modelo de certificado anexados a essa ata. Outro 

assunto é a próxima reunião, em setembro, que queremos retornar a pauta do perfil 

de competências. Outro informe é que falamos com o Ministério da Saúde, com Paulo 

Mayall. Eles estão fazendo um confere com o cadastro das Unidades e o CNPJ dos 

programas. Já começaram a fazer. Outro assunto temos o indicativo da publicação do 

edital, em outubro, do processo seletivo. O indicativo de bolsas para a atenção 

primária e poucas bolsas para os outros programas. Estamos na expectativa das bolsas 

com o MS, na negociação com as Unidades em atender aos seus programas de 

residência e por último com a presidência da Fiocruz. O Conselho Nacional das 

residências Multiprofissionais diz que temos que ficar atentos às recomendações do 

MEC e MS. Por último, o MEC já tinha demonstrado interesse em pensar um curso de 

formação de coordenadores de programas de residências. Querem pensar na 

qualificação da Gestão, pois a qualificação da saúde ficaria por conta do MS. O MEC 

ainda não normalizou essa intenção. Eles sempre falam em como controlar o processo. 

Susana comunica que o edital do IFF, só vai sair em novembro. Adriana termina a 

reunião colocando-se à disposição para qualquer esclarecimento que precisarem. 
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ATA DA RUNIÃO DO FÓRUM DAS RESIDÊNCIAS DA FIOCRUZ 
 

 
Dados da Reunião: 

Data: 29 de setembro de 2021 às 14 horas 

Local: Reunião realizada por web conferência (Zoom Meeting) 

Tema principal: “Discussão e validação do perfil de competências das preceptorias das 

residências”. 

Participantes: Adriana Coser (VPEIC/CGE/Residências); Silvana Rossi - Duda 

(VPEIC/Residências), Carmen Pagotto (VPEIC/EGF/Residência); Maria Alice Pessanha 

(VPEIC/Residências); Giselle Goulart (ENSP); Maria Ferraz (INI); Lucia Bastos (INCQS); 

Patrícia Helena; Mellina Marques (ENSP);Andéa D’Ávila (INI); Mirna Teixeira (ENSP); 

Carlos Otávio Fiúza Moreira (convidado); Maria Ferraz (INI); Giselle Goulart (ENSP); 

Suze Sant’Anna (INI);André guerreiro (GEREB); João Henrique(IFF); Etel Martielo ( 

Gereb); Osvaldo Bonetti (GEREB) Adriana Aguiar (convidada); Armando Raggio 

(GEREB); Camila Pimentel (IAM); Marlete Pereira (INI); Bárbara Vaz (GEREB); Eduardo 

Gomes (Farmanguinhos). 

Relatoria: Carmen Pagotto 
 
Iniciando a reunião Adriana se refere ao tema a ser tratado sobre a atualização do 

perfil das preceptorias. Foi feita uma consulta prévia aos coordenadores, preceptores e 

residentes. É importante observar como os residentes querem ser “preceptorados”. 

Foi organizada uma apresentação desse material para hoje. Tem uma parte de contexto 

que eu vou falar e a Duda Rossi dará continuidade. Esse perfil de competências é uma 

iniciativa de fazer um certo alinhamento conceitual dentro do possível, mais ético, 

político, educacional para esse perfil de competências das preceptorias das residências 

da Fiocruz, no contexto que não temos um perfil definido único integrado, propostos 

pelas condições nacionais e outras instâncias, essa é uma iniciativa que avaliamos 

como algo interessante. Há alguns anos atrás teve um ensaio do perfil de competências 

no MEC, mas não foi adiante. Temos um diferencial que é um perfil de competências 

integrado, em diferentes residências, seja da residência médica ou em área multi ou 

uniprofissional. Adriana começa a apresentação do material sobre os resultados da 

validação do perfil de competências das preceptorias, para a reunião do Fórum. 

Apresenta o contexto, com alinhamento conceitual, , gestão e educação/formação. 

ético, político e pedagógico/educacional do perfil de competências das preceptorias 

das residências. Segue tendo alguns informes sobre os antecedentes em 2018,2019 e 

2020/2021. Dando continuidade apresenta as competências e desempenhos no âmbito 

de atuação da preceptoria de residências em saúde, dando enfoque a atenção à saúde, 

gestão e educação/formação. Dá sinalização que o perfil de competências reflete 

padrões de excelência de um campo profissional especializado: - repensando tais 

práticas profissionais articuladas e integradas à função da preceptoria de residências; a 

forma de subsidiar e sustentar os processos formativos e capacitando os profissionais 
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para o enfrentamento dos problemas e a permanente qualificação de suas práticas, no 

contexto do trabalho em saúde e da educação permanente. Quanto ao processo de 

validação, cada coordenador e ou supervisor, teve que responder a um questionário de 

forma individual, além de identificar e convidar um residente e um preceptor do seu 

programa de residência, com perfil para validação: residente preferencialmente de R2 e 

preceptor com reconhecida experiência na formação dos residentes. Sendo assim, 

tivemos 3 respostas para cada programa, isto é, 33 programas logo, 99 respostas. O 

questionário eletrônico ficou aberto no período de 10 a 21 de setembro. Nesse 

questionário foram validados: 5 macroproblemas relacionados à preceptoria em saúde 

no SUS; competências e desempenhos esperados dos preceptores foram organizados 

em áreas de competência: Transversais/gerais -18 desempenhos; Atenção à saúde – 10 

desempenhos; Gestão – 11 desempenhos e Educação/formação- 11 desempenhos. 

Nesse questionário, para cada item validado, teve as seguintes alternativas: concordo 

totalmente; concordo com ressalvas; discordo parcialmente; discordo totalmente, 

além de um espaço para comentários e sugestões. Ao final foi deixado espaço para 

críticas, sugestões e observações. As respostas obtidas foram 81, de um universo de 99 

respostas esperadas e no gráfico abaixo podemos perceber quem foram os atores que 

responderam ao questionário. 

 
 

Todas as perguntas do questionário foram apresentadas uma a uma pela Duda Rossi, 

com os comentários, justificativas e posições principalmente de concordo e discordo. 

Após a apresentação detalhada da Duda Rossi, Adriana coloca em aberto para 

perguntas. De modo geral, temos muitas concordâncias. Esse material não vai para 

publicação, nem vai ser colocada à disposição. Achamos importante compartilhar com o 

Fórum, que é esse grupo gestor. Vamos ter depois é que preparar um documento 

síntese, com as devidas competências. Maria Alice, comentou que esse material é uma 

construção que integra a residência médica, a multi e uniprofissional. Osvaldo 

parabeniza a produção do trabalho. São muitas competências e o desafio é dar uma 

síntese. Achou interessantes as respostas, que refletem muito o contexto desse 

momento. Devemos ter muito cuidado que á carregado da atualidade as respostas, que 

é a questão do sofrimento, assédio e que acompanhamos, é matricial termos muitos 

apontamentos, no caso de saúde mental e ver como avançamos. São muitos itens e 

cabe mesmo é fazer uma síntese. As políticas que organizam a sociedade de momento, 
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devemos diminuir um pouco as perguntas e sintetizar de modo geral. Patrícia da 

residência multi comenta a questão da capacidade do preceptor de avalizar evidências, 

como um pesquisador faz. A parte da pesquisa clínica não é uma parte trivial do 

conhecimento, exige uma capacitação, uma especialização e eu não sei como ficaria 

isso com relação aos preceptores especificamente. Duda Rossi faz uma observação: 

fizemos um recorte e a ideia é que se aproveite tudo que foi sugerido. Adriana 

apresenta dois convidados para a reunião desse Fórum: Carlos Otávio da ENSP e 

Adriana Aguiar, especialista em preceptoria. Queremos destacar que é um desafio a 

construção de um perfil de competências com diferentes áreas de concentração, 

diferentes especialidades e que nem sempre se consegue concentrar. Vamos tentar 

olhar sempre de uma forma mais abrangente. As residências multi ficam mais 

prejudicadas em relação a das residências médicas. No campo das multi, fica mais 

fluido, no campo comum, de todas as áreas de especialização. Carlos Otávio agradece 

o convite e parabeniza o trabalho de atualização, investigação bastante vigorosa do 

seu modo de entender. Enfim, desse trabalho cuidadoso do levantamento de escuta 

das concordâncias e sobretudo das discordâncias. Acho que há um certo alinhamento 

de programas distintos, uma coisa muito importante para a Fiocruz, porque expressa 

um certo padrão de qualidade geral. As dificuldades são porque as residências são 

muito distintas, não só por ser multiprofissional e uniprofissional, mas de Unidades 

distintas com histórias culturais e padrão acumulado muito distinto. A iniciativa foi 

muito interessante, e quanto mais geral mais difícil de agradar. O comentário que eu 

faria mais específico e com relação aos discordantes nas respostas dos 

macroproblemas que aparecem muito interessantes, mas a redação não ajuda muito. 

Quanto mais detalhar o genérico pior, o genérico tem que ser mais sintético. Tem que 

ter sentenças mais próximas do título. Quanto mais detalhar, vai tender a tensionar as 

adversidades. Quanto mais realista o macroproblema mais foi a concordância com o 

diagnóstico. Falo também que essa escala de concordo totalmente a discordo, o meio é 

bastante ambíguo, é bem difícil de analisar. Uma segunda observação é que o discordar 

e esses parciais dão mais do que o concordar. Tem que ser mais realista e mais 

genérico, facilitando a operacionalização desses enunciados. Concordo com a relação 

da capacitação técnica com o núcleo do conhecimento. Alguns reclamam do 

conhecimento mais específico de cada residente. Esse documento deve ser mais 

enxugado, pois sua quantidade é muito grande. Mais sintético é melhor. Seria muito 

interessante se esse perfil geral tivesse uma correspondência com um perfil mais 

específico de cada programa. Aí sim, que esse alinhamento entre técnico e específico 

seria feito de forma mais gradativa e mais segura, mais coerente. Aponta que quanto 

mais realista o conjunto de informações na semana de trabalho, melhor a construção 

do perfil. Maria Alice faz algumas colocações. Aponta bem interessantes as colocações 

de Carlos Otávio. A ideia é que seja possível de ser desenvolvidos, a partir de uma 

síntese, programas formativos para os preceptores. Isso do ponto de vista mais 

genérico e transversal nos diferentes programas. Essas especificidades do núcleo e 

capacidade técnica de cada programa, os coordenadores possam desenvolver 

atendendo as especificidades. Pretende-se ao final possa ser divulgados para todos 

os programas da Fiocruz e que possa ser apropriado no sentido que é uma construção 

coletiva para que outros processos formativos de preceptores possam ser 
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desenvolvidos. O ideal é que possamos fazer o curso de formação de preceptores da 

Fiocruz, ofertando para nossos programas e deixando as partes específicas para que 

cada coordenação possa desenvolver. Adriana fala que temos que fazer alguns 

alinhamentos com as competências técnicas por especialidade. Algumas áreas estão 

mais definidas. O programa de Medicina da família, coordenados por Mellina e 

Armando têm um perfil de competência bem definidos. Adriana Aguiar parabeniza o 

trabalho, comentando que gostou muito do documento e do método utilizado. No 

geral a construção compartilhada é muito importante e o esforço é grande de não 

perder a riqueza do trabalho. João começou sua fala dizendo que recentemente 

colaboramos com a Comissão Nacional de Residência Médica, no lançamento da 

definição de uma matriz de competência dos residentes, inclusive com especialistas da 

área. Essas resoluções estão sendo publicadas a medida que estão sendo liberadas. O 

documento ficou bem resumido, com os objetivos gerais e específicos e quais são as 

competências de cada ano dos residentes. Isso é visto como um avanço, mesmo assim, 

se vê o médico preceptor que ainda não sabe o que fazer, como treinar e até mesmo o 

que é ser preceptor. Não existe uma divisão de tarefas para o preceptor, que ainda não 

sabe o que fazer, não fica muito claro para ele, as vezes se dedica muito a assistência, 

mas não sabe se dedicar na preceptoria, principalmente na formação, na sua 

qualificação. Ele tem várias atividades muito misturadas, mesmo como médico, mas 

não tem tempo de se qualificar. O que se quer que o preceptor, nas Unidades da 

Fiocruz, ele tem que ter um tempo para essa tarefa. É feito um trabalho intenso e de 

muita responsabilidade com os residentes. Dentre suas atividades ele deve ter uma 

dedicação, em algum momento para esse papel. Dentro da matriz ele tem atividades 

de treinamento, de assistência, atividades de gestão e avaliação da produção científica. 

É muita coisa que se tem que fazer pelo residente. O IFF que tem mais de 100 residentes 

médicos é uma responsabilidade e dedicação que precisa que o coordenador, 

preceptor e supervisor tenham para cumprir essas metas dentro de uma matriz de 

competências das residências, seja ela médica, multi ou uniprofissional. Adriana 

comenta que Suzana já havia falado sobre essa resolução do CNRM. Muito interessante 

para pensarmos na competência para as residências. É um saber, no conhecimento da 

gestão. Tem-se que conhecer da assistência, que conhecer a gestão educacional, que 

demanda certo conhecimento. É um desafio pensar as competências não só para 

preceptores, mas também para coordenadores e gestão educacional. Muitas vezes o 

coordenador acumula outras funções de preceptoria, supervisão e tem que dar conta de 

fazer. Alice comenta que Adriana está trazendo alguns temas que dentro do Fórum, já 

tínhamos discutidos. A Fiocruz precisa fazer um conjunto de reflexões, tanto para o 

perfil de competências do preceptor, quanto para pensar a partir dele o processo de 

avaliação de preceptoria, a questão da qualidade dos preceptores e processos de 

inclusão de áreas específicas. Esse vai ser um documento com o propósito de fazer uma 

síntese, que vamos nos apropriar com essa discussão e que será devolvido aos 

coordenadores para que utilizem da mesma forma geral. Diante dessas questões 

consegue-se identificar algumas necessidades com relação aos coordenadores. O MEC 

há algum tempo pensou num programa de formação com os gestores de programa de 

residências, mas não foi adiante. Entendemos a importância de desenvolver esse 

programa. Para isso, precisamos saber o que faz, como faz, que conhecimentos são 
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necessários para serem mobilizados para o desenvolvimento de um perfil de 

competências de um coordenador. Já finalizamos o perfil de competências dos 

preceptores e agora vamos para perfil de competências dos coordenadores. Tivemos 

uma experiência com a Valéria Lima, que veio convidada ao Fórum, e a partir dessa 

conversa reacendeu o desejo para que nós fizéssemos o perfil de competências. 

Pretende-se testar esse instrumento, que foi testado anteriormente, pela própria 

Valéria na ENSP Movimento, e foi um processo de construção de perfis de 

competências. Nossa ideia é disparar para todos os coordenadores e supervisores e que 

disponibilizem a Semana Padrão, que vocês preencham a semana típica durante 2 

semanas, preenchendo o que vocês desenvolveram e depois que encaminhem para 

nós. A proposta é que seja desenvolvido até dia 23/10 e aí nós vamos trabalhar em 

cima das respostas e que vá produzir um perfil de competências e traga para vocês 

validarem no Fórum. Quem sabe se no ano que vem começamos a trabalhar na 

construção de uma formação de gestão de coordenadores e supervisores de 

programa. Adriana diz que essa seria a nova etapa, depois que acabarmos a síntese 

das respostas da preceptoria. Vamos avançar numa próxima etapa que é a condução 

do perfil de competências do coordenador, um registro da Semana Padrão do 

Coordenador. Pensamos para o ano que vem, começarmos pelo processo formativo 

dos coordenadores. Osvaldo faz um comentário mais geral, dizendo da ousadia do 

projeto e que reflete as realidades locais. Fala da questão de ainda não ter a proteção 

da preceptoria, ter que fortalecer o trabalho da preceptoria da rede que não tem apoio 

igual aos da secretaria, que tem garantido não só apoio salarial para desenvolver a 

preceptoria como tem também carga horária protegida. O papel de coordenador 

também é mais pedagógico, da gestão educacional, mas também tem o papel de 

compreender, saber como funciona a assistência. Tem que ter essa construção mais 

integral. Adriana Aguiar valoriza muito essa construção e comenta sobre o seu capítulo 

sobre gestão de programas no livro Ensino, Pesquisa e Gestão que está na página de 

pesquisa do ICICT. (http://preceptores.icict.fiocruz.br). Esse trabalho vindo da prática 

para a teoria, essa contribuição do Fórum de Coordenadores da Fiocruz é 

indispensável. Parabenizo muito esse esforço. Alice interfere dizendo que podemos 

reencaminhar esse capítulo para contribuição. Quem digitar Preceptores Fiocruz, vai 

chegar ao capítulo. Continuando, Alice informa como vai desenvolver a planilha para 

ser preenchida diariamente, com 3 perguntas, enviadas no Word e depois inserir no 

Google forms. É uma construção diária. Adriana comenta sobre o papel da assistência, 

só qualifica a relação com os residentes, q não se trata de crítica, é mais um 

conhecimento do que se faz. O evolutivo de vocês é a nossa matéria prima. Isso vai 

chegar a um processo formativo. Nós enquanto Fiocruz, temos demandas do MEC, que 

tem interesse de fazer uma formação de gestão. Para isso precisamos ter um preparo 

de pensar nesse processo formativo. Adriana, sem mais a tratar, encerra a reunião. 

http://preceptores.icict.fiocruz.br/
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ATA DA RUNIÃO DO FÓRUM DAS RESIDÊNCIAS DA FIOCRUZ 
 

 
Dados da Reunião: 

Data: 27 de outubro de 2021 às 14 horas 

Local: Reunião realizada por web conferência (Zoom Meeting) 

Temas: Informes; 

Perfil de Competências de Preceptores finalizado; 

Levantamento de Competências de Coordenadores; 

Expectativas para o Seminário do dia 15/12/2021. 

Participantes: Adriana Coser (VPEIC/CGE/Residências); Silvana Rossi - Duda 

(VPEIC/Residências), Carmen Pagotto (VPEIC/EGF/Residência); Maria Alice Pessanha 

(VPEIC/Residências); Giselle Goulart (ENSP); Lucia Bastos (INCQS); Patrícia Helena; 

Mellina Marques (ENSP); Andéa D’Ávila (INI); Giselle Goulart (ENSP); André Guerrero 

(GEREB); João Henrique (IFF); Armando Raggio (GEREB); Marlete Pereira (INI); Eduardo 

Gomes (Farmanguinhos); Margareth (ENSP); Tânia Barroso (INI); Bárbara Vaz (GEREB); 

Susana Wuillaume (IFF). 

Relatoria: Carmen Pagotto. 
 
Iniciando a reunião Adriana se refere aos informes gerais: - com relação aos programas 

que receberam bolsas, financiamento por outros meios, não vai ser incluído nunca mais 

pelo Ministério da Saúde; Com relação ao ENARE que é uma mistura do Ministério da 

Educação e Ministério da Saúde. Susana fala que não houve nenhuma consulta a 

Comissão Nacional de Residência Médica e que vai ter uma chuva de liminares, com 

vários furos, uma grande inoperância. Foi feita uma reunião da Cristiani e Cristina 

Guillam, com o Gustavo e o Vinícius (MS), eles não têm uma proposta para as unidades 

vinculadas ao Ministério. Eles entendem tudo como unidades assistenciais e tem outros 

programas que não são. Suzana pergunta se a Fiocruz vai ser obrigada a entrar no 

ENARE. Acho que vai ser muito difícil para as multi, porque tem nomenclaturas mais 

diversas, o que na médica fica mais fácil. Na multi não tem regulação. Sobre o ENARE, 

não foi possível entrar esse ano, e foi feito um ofício da Nísia para o Ministro 

comunicando a diversidade das residências da Fiocruz, que não seria possível entrar 

esse ano. Sabemos o que tem que fazer e deve ser um processo mandatório para o ano 

que vem. Temos que ter para o próximo semestre uma Instituição aberta, para melhor 

compreensão; outro tema são os editais, definir como prioritário não somente para a 

atenção primária, mas também na multiespecialidade; o MS não atende a programs 

que já tem bolsas. Foi proposto que tem que haver um planejamento orçamentário e 

vamos ter que aguardar. Temos que pagar nossas próprias bolsas. Os programas são 

prioritários, de formação para o SUS, tem muita demanda e com qualidade. O que está 

financiado não tem risco de perder, a impressão que temos é que não há recursos para 
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financiar. A ENSP, no programa Saúde da Família, perde 21 bolsas. Para o próximo ano 

só vão financiar 14 vagas. Adriana responde a Marlete que o INI já tem financiamento 

próprio e o MS não vai financiar. Tem-se que pensar em alternativas para 

financiamentos. Suzana comunica que o Antonio do IFF vai assumir a Comissão 

Multiprofissional. Giselle diz que a notícias das bolsas é preocupante, que o edital de 

seu programa está saindo hoje e a ideia é que a ENSP financie. Não há o desejo de 

financiar programas de Instituições que estão em prol do MS. Eles não têm recursos 

financeiros. Temos que ter um diálogo com o MS, com dossiê, fazer uma memória de 

tudo que está sendo feito. O INI também tinha uma expectativa de entrar no 

financiamento de bolsas pelo MS, mas como já estão sendo financiadas, não vão ser 

contempladas pelo MS. O edital vai sair em novembro. Eduardo diz que possivelmente 

a Unidade de Farmanguinhos vai financiar as bolsas; Maria Alice diz que uma vez 

aprovado no MEC, os residentes vão receber suas certificações sem problemas. Está 

garantido os Certificados pelo MEC; Andrea fica preocupada com a perda das bolsas e 

Adriana esclarece que é só o caso das multiprofissionais que estão pleiteando; A VPEIC 

lançou esse ano o PDIE, com ofertas educacionais. Era, inicialmente feito só para as 

especializações e nesse novo foi incluído os cursos stricto sensu e as residências. A 

partir disso foi constituído um grupo GADIE, de gestão, e como a Suzana pediu para 

sair, identificamos a Márcia Castro, que já está fazendo parte, por conta das 

residências, e ela se mostrou muito sensível ao nosso diálogo com as residências no 

GADIE. Pedimos que ela se aproximasse mais do Fórum das Residências, como um 

segmento de oferta educacional. Estão muito próximos da discussão o que é a 

agenda prioritária para o Congresso Interno. Vamos para a pauta da reunião. Maria 

Alice fala sobre a pauta que é baseada em três pontos- apresentação de uma proposta 

de Termo de Referência fruto da construção que o Fórum trabalhou, participou e 

validou da construção das competências para a formação de preceptores. Foi 

construído um Termo de referência e que a Duda vai apresentar; - o segundo ponto, foi 

o de construção devolutiva do que foi o levantamento da Semana Padrão para a 

construção de um perfil de competências de coordenadores, com vistas a um curso e o 

terceiro ponto o levantamento de expectativas para o segundo seminário, que se 

possa desenhar uma programação mais inclusiva que represente as demandas que 

vocês coordenadores e supervisores possuem. Duda começa sua apresentação 

mostrando o Termo do Referência, que foi enviado a todos os coordenadores e 

adjuntos juntamente com o convite da reunião. A ideia é de construir, agregarmos as 

informações no Termo de Referência. Apresentou a contextualização, num pequeno 

relato da apresentação do perfil de competências dos preceptores das residências em 

saúde. Sintetizamos e procuramos acatar tudo que foi sugerido, ficando com: 05 

macroproblemas relacionados à Preceptoria em Saúde no SUS, 13 dos desempenhos 

gerais e transversais, 11 das competências relacionadas à Gestão, ficamos com 09 em 

relação a Atenção à saúde e com 09 de Educação/Formação. O desafio é compreender 

que o Termo de Referência é um documento orientador, e por ser geral e atender aos 

diferentes programas com suas especificações, deve ser utilizado pelos programas com 

suas adequações, de tudo que está, o que vai servir para apoiar basicamente a 

formação a educação permanente e até a avaliação. Alice acha importante sinalizar 

que esse documento é um orientador mais geral para a formação da preceptoria. O TR 
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vai ser revisado e finalizado e enviado para todos junto com a Ata dessa reunião. 

Adriana comenta se alguém quiser ampliar esse perfil de competências específico 

dentro da área de concentração, podemos ajudar em uma reunião agendada. Nosso 

trabalho é de apoio a gestão educacional, mantendo um certo padrão de qualidade. 

Alice lembra de alguns informes. Adriana fala sobre o informe do TCC/TCR, partindo do 

trabalho de conclusão que vão ter agora um destino no repositório institucional. Faz-se 

um auto repositório digital, além da biblioteca. As Unidades que tem um volume vão 

passar por testes nos TCC/TCR atuais. Os antigos vão ter que esperar. Foi feito um teste 

na ENSP, com sucesso sobre o auto arquivamento de trabalhos recentes. Os anteriores 

vão demorar, porque demanda de pessoal de apoio para entrar no arquivo da 

Instituição. Com isso estamos construindo uma nota técnica, bem explicada. Vai ter 

uma orientação por Unidade de como fazer o auto arquivamento. O ideal é que 

caminhemos juntos ao lato sensu, mas isso ainda não foi decidido. Outra questão é 

sobre o grupo de trabalho dedicado às ações afirmativa, que fizemos ano passado uma 

nota técnica e agora com a nova Portaria, precisamos revisar essa nota técnica. Temos a 

questão dos indígenas, a heteroidentidade, estamos pensando em integrar num bloco 

só para o processo seletivo. Paralelo a isso estamos conversando com a Roseli, a 

Marilene do IFF e a Tatiane do Comitê de inclusão de pessoa com deficiência. A ideia é 

que saia ainda esse ano essa nova nota técnica. Outra questão é sobre o SIEF, temos 

um grupo bem presente, alguns coordenadores e representantes da SECA. 

Conseguimos um espaço específico para as residências e esse grupo conversa com o 

grupo gestor. O nosso está no caminho, mas ainda não sabemos quando será testado. 

Algumas pessoas não querem mais o SIGA e tem outras que acham que o SIGA tem 

informações importantes. Alice apresenta o levantamento do perfil das coordenações. 

Primeiramente, foi muito bom ter feito esse primeiro exercício. O que consiste, 

fizemos com a coordenação, que há tempos atrás fomos mobilizados pelo MEC na 

perspectiva de realizarmos um curso para os coordenadores. O MEC voltou atrás e 

paralelo a isso temos recebido um conjunto grande de programas da Fiocruz, o que 

tem nos demandado fazer o que a Adriana falou sobre o apoio na medida que o grupo 

considera importante. Com esse conjunto, tanto a demanda do MEC, como a nossa visão 

de uma formativa constante para os coordenadores. Resolvemos fazer esse 

levantamento da “Semana Padrão” e a partir disso identificarmos que ações, que 

competências seriam necessárias para o conjunto de Coordenadores da Fiocruz. Então, 

encaminhamos o google forms com um conjunto de perguntas a serem respondidas. 

Tivemos retorno de um terço de respostas, isto é, 9 respostas e entendemos que 

foram representativas da Fiocruz, uma vez que contamos com respostas da residência 

médica e multiprofissional, sem contarmos com a representatividade uniprofissional. 

Verificamos que o conjunto das respostas foi muito interessante, e que podemos 

trabalhar com esse material e depois com o restante dos coordenadores numa segunda 

etapa, que seria a validação do que levantamos inicialmente. Tivemos respondentes do 

INI, da ENSP e de Farmanguinhos, mas não tivemos nenhuma resposta do IFF. 
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Segue o gráfico representativo dos respondentes: 
 

 
 
Dentre as primeiras impressões para análise destacamos que a representatividade 

considerada adequada, a necessidade de atualização para o contexto pós pandemia, 

uma proposta de um momento de validação das competências, algumas áreas de 

competência ficaram mais evidentes como: gestão educacional, gestão do cuidado, 

gestão administrativa e gestão macropolítica (MEC e MS, CNRM e CEREMERJ). Para 06 

respostas a semana não foi considerada típica e outros 03 foi considerada típica. Vários 

motivos dificultaram ou impediram a realização das atividades, tais com: a existência 

do acúmulo de funções, a falta de carga horária específica para desenvolver as 

atividades coletivas com demanda de tempo. Inúmeras atividades ou ações foram 

descritas. Algumas atividades não foram realizadas, mas julgaram que deveriam ou 

precisariam ser desenvolvidas. Em outra questão porque não foram desenvolvidas e o 

que impediram a realização dessas atividades. Muitas respostas e repetições também 

fizeram parte desse questionamento. Precisamos decidir se valida com os que já 

responderam. A ideia é que o Fórum precisa trabalhar nesse processo, numa 

construção coletiva. Tânia fala que esse levantamento se mostra o que esse cargo exige. 

É de assustar o que tem de respostas. Suzana comenta que tivemos pouca participação 

médica, e pergunta se seria possível ter acesso a esse material bruto. Alice fala que 

podemos deixar esse questionário aberto, para os que não responderam tenham a 

possibilidade de ainda fazê-lo. Patrícia diz que respondeu, mas se preocupa com algum 

grau de dificuldade, como por exemplo ter que fazer uma planilha Excel. Sou a 

favor que abra a planilha para outros coordenadores responderem ainda. Alice fala 

que não deu tempo de fazer uma melhor sistematização e melhor enriquecimento. 

Margareth pensa que tem algumas características próprias. Não é só uma gestão para 

dentro do Campus, mas também com o Município. Talvez possa se dar uma luz sobre 

isso. Alice fala que aparece negociação com o cenário fora da Fiocruz. Margareth diz 

que ficou pensando o que isso impacta no cuidado. Alice fala que alguns estão querendo 

abrir mais uma semana. Adriana fica assustada em saber o monte de coisas que o 

coordenador faz, e que é uma função bem complexa. É uma função bem complexa, 

uma especialidade, que vai se aprendendo no dia a dia. Lida com várias coisas. Temos 

também identificado a possibilidade para o ano que vem de fazer um curso de 
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formação de coordenadores, sobre esse processo de coordenar, montar uma 

residência, sem algo ores, o que é COREMUR, COREME, mas para isso temos que saber 

o cotidiano da coordenação. André seguindo essa reflexão, para o ano que vem, se for 

possível, escrever um artigo, ou um pequeno filme, um documento orientador, para 

montar o que seria esse processo de coordenar, montar uma residência, sem algo 

burocrático. As pessoas não têm noção o que uma residência necessita e precisamos 

tirar algumas dúvidas. As coordenações precisam ser mais acolhidas. João pede 

desculpas pela não participação da residência médica nesses formulários enviados, 

porque achamos extremamente complicados fornecer todas essas informações para 

10 programas de residência médica e que muitos deles têm 3 anos de duração e que 

cada ano tem semanas padrões mudando e às vezes são complexas de múltiplas 

atividades, plantão, laboratório, rodízio e não iríamos conseguir responder sem os 

supervisores. Estamos também na eminência de receber a Comissão Nacional para 

recredenciamento de 4 programas e não iríamos conseguir responder, além de no 

momento estamos no meio de um edital no processo seletivo. Primeiro, eu não me vi 

na condição de responder como presidente da COREME, vi uma coisa mais direcionada 

para os supervisores. Eu teria dentro de um prazo razoável, pedir a colaboração dos 

supervisores para preencherem. Muitas das respostas, estão no PCP. Talvez precisasse 

um tempo maior, para que eu sensibilizasse os supervisores a preencherem. Suzana 

fala para João preencher tudo que ele faz, com as atividades que lhe ocupam o dia todo. 

João concorda e vai preencher com suas próprias atividades. Alice comunica que vai 

ficar aberto mais um período para que todos possam preencher, do dia 10/11 até o 

dia 17/11/2021. Giselle pergunta se ainda pode passar par o google forms o que já 

respondeu em word. Alice confirma e diz que todas as questões são muito importantes, 

de aconselhamento, de acolhimento. Adriana comunica que nossa próxima reunião 

será no dia 24/11 e vamos fechar o cronograma para as próximas reuniões. Vamos 

também compartilhar nosso relatório de atividades. Quanto a data de dia 15/12, a 

Cristiane já tem uma agenda e assim faríamos a nossa última reunião no dia 08/11, onde 

pensamos fazer o II Seminário integrado, que compartilharemos com vocês, nos 

moldes do que foi feito em 2019, um pouco menor, fechando o ano com uma reunião 

diferente, que talvez ocupe o dia todo. Alice diz que não vai ser possível trazer o perfil 

de competências já sistematizado para o seminário. Duda comunica sobre o Encontro 

Nacional de Residências Multiprofissional de Saúde nos dias 16 a 19/11, com inscrições 

abertas. Adriana sem mais a tratar encerra a     reunião. 
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ATA DA RUNIÃO DO FÓRUM DAS RESIDÊNCIAS DA FIOCRUZ 
 

 
Dados da Reunião: 

Data: 24 de novembro de 2021 às 14 horas 

Local: Reunião realizada por web conferência (Zoom Meeting) 

Temas: Informes; 

Iniciativas do Fórum de Coordenadores de Residências em Saúde - 2021 

Levantamento de Competências de Coordenadores; 

Minuta da nota técnica sobre os TCC/TCR 

Cronograma das reuniões para 2022 

Participantes: Cristina Guilam (CGE/VPEIC) Adriana Coser 

(VPEIC/CGE/Residências); Silvana Rossi - Duda (VPEIC/CGE/Residências), Carmen 

Pagotto (VPEIC/CGE/Residência); Maria Alice Pessanha (VPEIC/CGE/Residências); 

Giselle Goulart (ENSP); Lucia Bastos (INCQS); João Henrique (IFF); Marlete Pereira (INI); 

Eduardo Gomes (Farmanguinhos); Margareth Garcia (ENSP); Tânia Barroso (INI); Cassia 

(GEREB); Susana Wuillaume (IFF); Adriana Reis (INI); Ana Diniz (INI); Nelbe Nesi (INI); 

Cyro (MS); Camila Pimentel (IAM); Rodrigo Ballejo (MS). 

Relatoria: Carmen Pagotto. 
 
A reunião iniciou com a Comunicação da Tânia Barroso do seu desligamento da 

Coordenação da Enfermagem e da COREMU, assumindo em seu lugar Adriana Reis e 

Ana Lucia Diniz. Para a Coordenação Multiprofissional da Saúde e do adolescente 

cronicamente adoecidos entra a Nelbi Nesi e a Suiane. Adriana agradece a participação 

da Tânia e dá boas-vindas aos novos coordenadores. Adriana comunica a presença da 

Cristina Guillam, que se apresenta aos novos coordenadores. A residência está ligada a 

Coordenação Geral de Educação, e estamos fazendo uma integração cada vez maior, já 

que os residentes têm objetivos bem singulares, de englobar ao mesmo tempo 

estudantes que também são profissionais. Adriana fala que é a última reunião do 

Fórum, que também temos o Congresso Interno da Fiocruz e para a reunião de 

dezembro, ficamos com o dia 14 para o II Seminário das Residências em Saúde: a 

primeira parte com convidados externos, tentando diversificar com pessoas que tem 

se mobilizado com as residências e a parte da tarde, uma oficina de trabalho interna 

com a ideia de produzir um produto para ser apresentado às nossas Vice de Educação e 

de Atenção, pensando sempre que as residências são uma oferta educacional. As 

residências estão no MEC, vinculada a Vice de Educação, às vice de ensino de cada 

Unidade, mas também tem uma articulação bem importante com a atenção. Dando 

continuidade, Adriana fala sobre a pauta do dia: Uma devolutiva da Semana Padrão dos 

Coordenadores, uma primeira minuta da versão do fluxo de depósito do TCR/TCC; 

também fazer uma apresentação breve sobre as iniciativas desse ano e as perspectivas 
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para 2022. Quero apresentar essa síntese do que temos de produção desse ano. Adriana 

começou falando sobre os três Termos de Referência: TR do Fórum de Coordenadores 

de Residência em Saúde; TR da Coordenação de Residência em Saúde – CGE/VPEIC e 

TR do Perfil de Competências da preceptoria e supervisão –revisão. Também 

comentou sobre as quatro notas técnicas produzidas: NT – instrumento de avaliação 

de residentes pela preceptoria/supervisão; NT das ações afirmativas –revisão e 

integração; NT do fluxo de depósito TCC e TCR – em fase final e NT do modelo de 

certificação das residências multiprofissionais. Se referiu também a outras ações 

durante o ano de 2021: -10 reuniões do Fórum de Coordenadores em Saúde da Fiocruz; 

- GT SIEF das residências, em andamento; - elaboração do vídeo em parceria com o 

Canal Saúde; - políticas de apoio ao discente em parceria com o CAD, em andamento; - 

análise dos resultados da pesquisa de egressos, em andamento; - reunião –realização 

do II Seminário Integrado de Residências – dezembro; - colaboração do PS 504 Política 

Nacional de Residências em área profissional em saúde – em andamento; - 

participação em muitos eventos internos; - apresentação da iniciativa do Fórum de 

coordenadores no grupo de pesquisa – Paidéia do Departamento de Saúde Coletiva – 

Unicamp. Em seguida, abordou as perspectivas para 2022: - eventualmente, podemos 

avaliar a possibilidade de reuniões do Fórum presenciais; - Seminário das ações 

afirmativas nas residências, pensamos em fazer no primeiro semestre, com outras 

instituições; - reunião com o EBSERH - ENARE e proposta de formação de gestão 

educacional para as coordenações dos programas. Finalizando, Adriana abre espaço 

para que alguém comente. Cristina Guillam se manifesta que devido a ter que sair, 

quer deixar um comentário. Aviso a vocês que estou comprometida com o Seminário 

do dia 14/12. Quero falar duas coisas, sobre a aproximação da Coordenação Geral de 

Educação, buscando a inclusão do lato sensu, das residências e do latíssimo, que são 

cursos de pequena duração, e não só do stricto sensu. Parabenizo esse Fórum e a 

Adriana pela coordenação das residências. No Congresso Interno, vamos ter uma 

representação discente das residências, seja de qualquer lugar. Queremos saudar os 

esforços dos residentes, no âmbito da pandemia, que formaram também uma força de 

trabalho, salvando vidas. O trabalho do Fórum foi estrutural com a presença dos 

residentes. Falo também das reuniões online, que aprendemos a participar e talvez 

possamos nos poupar do translado e continuar com esse formato. Deixo um grande 

abraço para todos e até o Seminário quando estarei com vocês. Adriana agradece o 

apoio e diz que o agradecimento é para todos. Ter esse lugar na CGE é fantástico, 

porque tudo tem sido construído com a contribuição coletiva. Faltou apresentar para 

vocês o cronograma das reuniões de 2022. Nós sempre evitamos que as reuniões 

coincidam com as das Comissão Nacional. Vocês vão receber junto com a cópia dessa 

ata. Susana comenta que os nossos residentes, mesmo prejudicados pela pandemia, 

continuaram suas atividades. Todos participaram muito bem. Quanto ao ENARE, temos 

que entrar com muito cuidado, pois temos nossas residências muito diversificadas, 

com uma estrutura bem centrada. Não sei como será ao entrar no ENARE. Alice fala o 

que tem visto no Fórum Nacional das Residências Multiprofissionais, que os 

coordenadores foram muito resistentes, a maioria que entrou para a prova do ENARE, 

foram obrigados pelos reitores, principalmente os que estão ligados pelas 

universidades federais. A questão que apontam como será o processo seletivo com 
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qualidade, como será esse nivelamento que não se inclui possibilidades das ações 

afirmativas e que não se faz presente. Estamos esperando o resultado e alguns 

coordenadores já se prontificaram a fazer a análise de qualidade desse processo 

seletivo, que é muito complexo. Mas, tem um grupo que acha mais fácil, que vão do 

edital até a inserção do candidato. Nós precisamos muito dialogar nesse Fórum e com 

as instâncias para colocar as especificidades, tanto da área médica como da área 

multiprofissional da saúde da Fiocruz. João faz um breve relato sobre as inscrições no 

IFF, que foram bem expressivas. Tiveram 3 candidatos na cota racial e 1 indígena. No 

INI as inscrições também foram satisfatórias, com 48 inscritos para infectologia, 

enfermagem 230 e 137 para a multiprofissional. Na enfermagem - obstetrícia tivemos 

7 e 6 na multiprofissional, mas todos com a cota de negros. Giselle também relatou 

sobre seu programa, que as inscrições foram prorrogadas até o dia 25 de novembro. 

João comenta que tiveram uma reunião com a coordenação de educação, para ver a 

questão da heteroidentificação, para chancelar as autodeclarações, a confirmação das 

etnias, vamos envolver profissionais, médicos, enfermeiros que sejam também da raça 

negra, pardos entre homens e mulheres, para participar da comissão, para ter uma 

diversidade grande na comissão. Adriana comenta que tiveram uma experiência muito 

boa com a comissão de hetroidentificação no mestrado da ENSP. Esperamos que sejam 

boas nas outras Unidades, mas não sabemos. Nelbe se interessa sobre o assunto, e fala 

que a Comissão do INI é a mesma desde o primeiro ano, a Suzi pensou em fazer um 

curso de capacitação. Temos interesse em saber, pensamos num curso rápido para 

sensibilizar as pessoas do INI. Adriana comenta que a COC tem uma iniciativa, fizeram 

um curso breve sobre a hetoidentificação, que vale apena assistir. Adriana Reis 

comenta sobre um curso rápido no Fernandes Filgueiras, era para ser interno, mas 

achamos que tem disponibilização de algumas vagas para outras Unidades. Tem que 

ser falado com a Roseli e a Marta que estão afrente desse curso. 

Adriana na sequência temos a Maria Alice que vai comentar sobre a Semana Padrão e 

seguindo a minuta do fluxo de TCC/TCR. Segue Maria Alice. Apesar do prazo ter sido 

estendido apenas mais 3 programas responderam o questionário. Foi aberto até o dia 

17, mas somente tivemos mais 3 inserções, porém acho que deu conta do que 

havíamos proposto. A distribuição no gráfico, como foram os representantes que 

responderam. Primeiramente, tivemos 9 programas respondentes e agora mais 3 

levantamentos da semana padrão. Faz parte de uma estratégica metodológica, para   a 

construção das competências para um determinado processo formativo que se deseja 

construir. Fizemos os perfis de competências dos preceptores a partir de 

macroproblemas da preceptoria e foi por esse eixo é que construímos o perfil de 

competências dos preceptores, que temos hoje no TR já pronto. Entendemos que o 

exercício de outra metodologia a partir do levantamento da semana padrão onde o 

sujeito que está desenvolvendo atividades práticas e trabalhamos com todos os 

coordenadores e supervisores, coordenadores da COREME e coordenadores de 

programas de residências. Levantamos as ações desenvolvidas e a partir daí 

separamos em grandes áreas dessa competências. É um primeiro levantamento e que 

foram muitas ações citadas, existe uma diversidade muito grandes dentro das áreas 

em saúde da Fiocruz. No primeiro desenho classificamos em 4 grandes áreas de 

competências, que vai da Gestão educacional, gestão de cuidados, gestão 
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administrativa e gestão macropolítica. Isso ainda é inicialmente, e podemos agrupá-

las, à medida que formos categorizando todas as ações que encontramos. Existe uma 

diversidade muito grande dentro das residências da Fiocruz. Várias ações de 

preceptoria são desenvolvidas pelos coordenadores. Alice descreve vários exemplos 

de atividades realizadas pelos coordenadores, dentro dessas 4 áreas de competências. 

Essa é uma proposta que vai ser mais desenvolvida no ano de 2022. A partir desse 

levantamento talvez possamos pensarem como organizar esse espaço no processo 

formativo para nossos coordenadores. Possamos nos dividir num GT para dar 

continuidade a essa construção e até quem sabe no final do ano apresentarmos como 

uma proposta educativa. Giselle se desculpas porque não teve tempo de responder e 

dar a importância a esse levantamento, que foi muito bem descrito. Alice fala para não 

se preocupar e que em outro momento possamos validar e contribuir com outra 

atividade. Lucia, do INCQS, se diz reconhecida como pesquisadora, coordenadora, 

nessa diversidade muito geral. Marlete solicita que seja enviado o regimento da 

Fiocruz, para a elaboração do seu programa, no INI. Alice fala que essa história de nos 

reconhecermos, fazem parte, que esse conjunto de atividades, que possamos fazer 

diferente, mas tem outras maneiras do processo de construção de um programa de 

desenvolvimento, com muitos coordenadores novos, e essa renovação vai ser 

constante, essa tendência de fazer um novo processo formativo, vai atender essas 

questões. João se desculpas por não ter respondido, apesar de ter feito divulgação, 

devido estar em pleno processo seletivo e recredenciamento de alguns programas. Em 

sequência, Alice fala que o processo de construção, essa competência educacional, 

que um gestor de residência médica ou multiprofissional vai demandar dele, além da 

competência assistencial. O tema seguinte, Alice apresenta a minuta da nota técnica 

de orientações do fluxo de TCR/TCC das residências para inserção no Repositório 

Institucional ARCA, com o apoio da Rede de Bibliotecas da Fiocruz. Essa é uma 

demanda da Câmera Técnica de Educação, e tivemos a participação das Bibliotecas de 

Manguinhos e da Saúde da mulher e da criança, SECAS, pessoal do ICICT, e 

VPEIC/CINCO e a da Coordenação Adjunta das Residências. Em seguida, Alice lê a nota 

técnica, que será anexada a essa ata. Susana pergunta se são os residentes que estão 

entrando em 2022. Alice esclarece que os que apresentarem os TCC/TCR no início do 

ano. Vai depender da aprovação na Câmara Técnica. O ideal é que nos próximos editais 

isso seja colocado. Fizemos um teste com dois residentes da ENSP, e foi um sucesso, 

sem nenhuma dificuldade. Adriana diz que vamos concluindo, apresentamos as 

perspectivas para 2022, e no próximo encontro, teremos o Seminário e a Oficina. 

Reiteramos a participação de todos, numa divulgação ampla e no período da tarde a 

Oficina é com vocês.  
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Ata do II Seminário Integrado das Residências em Saúde da Fiocruz 

Data: 14/12/2021, com a transmissão online pela plataforma youtube e  zoom. 

 

 
Primeiramente a cerimonialista Rita Duarte abre os trabalhos compondo a Mesa de 

Abertura. Convoca a Dra. Cristiani Machado (Vice-Presidente de Educação Informação 

e Comunicação – VPEIC), Dr. Hermano Castro (Vice- Presidente de Ambiente e 

Promoção a Atenção – VEAPAP), Cristina Guilam (Coordenadora Geral de Educação - 

CGE), Adriana Coser (Coordenadora Adjunta das Residências em Saúde), Suzana 

Wuillaume (Presidente do Conselho Nacional da Residência Médica do Estado do Rio de 

Janeiro) e Antônio Eduardo Vieira dos Santos (Membro da Comissão Nacional das 

Residências Multiprofissionais). 

Na sequência, cada componente da Mesa fez suas considerações: Primeiramente, 

Antônio Eduardo agradece o convite e enaltece a iniciativa da VPEIC pelo II Seminário 

Integrado das Residências. Atualmente sou membro da Comissão Nacional da 

Residência Multiprofissional e tenho representação no Conselho de Enfermagem. A 

Comissão esteve inativa desde 2019, mas está de volta. Essa Comissão é muito 

importante para os programas das várias Unidades da Fiocruz. Esse é um momento de 

resgatar as regulamentações dos programas e momento de discussão e representação. 

Agradeço a oportunidade e dou boas-vindas a todos os participantes. 

Em seguida Suzana dá bom dia a todos e cumprimenta os membros da mesa na figura da 

Vice-presidente Cristiani Machado. Sou Presidente da Comissão Nacional de 

Residência Médica do Estado do Rio de Janeiro e represento o Estado na plenária da 

Residência Médica. É fundamental esse tipo de Fórum estabelecido na Instituição e o II 

Seminário, que destaca as residências, e agradece essa Vice-presidência. Tudo começou 

no Fernandes Figueira em 1961 e com a Comissão que começou em 1977, a partir daí 

outras Unidades foram tendo também programas uni e multiprofissional. Agradeço a 

Adriana, que lidera essa Coordenação e que vem fazendo um ótimo trabalho junto as 

residências e a Instituição. Agradeço a todos e desejo um ótimo Seminário. 

Na continuidade, a palavra de Adriana Coser deseja bom dia a todos os participantes e 

cumprimentos a todos na figura dos dois vice-presidentes na mesa Dra. Cristiani 

Machado e Dr. Hermano Castro e um abraço carinhoso aos meus colegas. É uma 

satisfação enorme estarmos concluindo 2021, e melhor que 2020 tanto que pudemos 

fazer o II Seminário integrado, nas diferentes ofertas, seja residência Médica, Multi ou 

Uniprofissional, nessa modalidade virtual. Muito justificado pelos desafios da gestão 

das residências que são inúmeros e que provocam para pensar no perfil das demandas 

e necessidades de saúde e sobretudo no contexto da pandemia, nos provocam nos 

modelos formativos. O jeito que nossos residentes querem ser preceptorados e os 

projetos políticos pedagógicos. Os nossos referenciais, o jeito que fazemos a gestão, 

lembrando que as residências nunca pararam na Instituição e no país inteiro. Os 

desafios estão vindo por aí e em 2022 não param. É uma satisfação enorme estar aqui 

com pessoas que são referências importantes nacionais, teóricas e práticas, para a 

reflexão das residências. 
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Em seguida a palavra de Cristina Guilam, nossa coordenadora geral de educação, que 

dá bom dia a todos e todas, aos nossos companheiros de trabalho e convidados. O 

tema do Seminário “Desafios da Gestão Educacional dos Programas de Residência“ 

reflete uma oferta complexa, é uma oferta educacional e de atuação em serviço. As 

residências não pararam durante a pandemia. Esse desafio para todas as residências 

que também é para a Fiocruz, quero destacar uma mudança significativa que temos, 

uma mudança da Coordenação Geral da Pós-Graduação para Coordenação Geral da 

Educação que tem significado muito além do nome que é abarcar as diversas 

modalidades da Educação, inclusive as residências, que é essa modalidade tão cara, 

tão peculiar e tão rica da Fiocruz. Quero me somar aos agradecimentos a Adriana Coser, 

que vem nos assessorando com muita perseverança e inteligência emocional nessa 

gestão das residências, que é complexa. Ficamos felizes com essa aproximação cada 

vez maior com o Fórum das Residências e com todos que contribuem para essa 

formação. 

Com a palavra Hermano Castro, nosso vice-presidente de Ambiente, Atenção e 

Promoção a Saúde, que dá bom dia a todos e todas, cumprimentando a todos da 

mesa. Começa falando que expressa a satisfação de participar do II Seminário e ver 

que nesses últimos quatro anos teve um fortalecimento nesse campo da educação na 

Fiocruz. O residente tem sido o pilar da formação acadêmica que integra com a prática, 

o dia a dia, nos territórios. A residência deve ser fortalecida, é um investimento 

Institucional, com alguns programas mais novos, como a Saúde do Trabalhador, mas 

que tem que ser ampliada. Durante a pandemia esteve à frente o tempo todo. No IX 

Congresso Interno discutimos bastante a educação, a falta de investimento no ensino 

superior e pós-graduação, diante dessas ameaças que temos acompanhado, a própria 

CAPES é importante ter uma política de fortalecimento no sistema nacional de pós- 

graduação. Esses foram temas discutidos no Congresso Interno. A Fiocruz apontou logo 

nos primeiros momentos a inclusão digital e um apoio aos nossos docentes e 

discentes, que a Cristiani, na Vice-presidência de Educação apontou. São políticas 

afirmativas implementadas. É fundamental que integre ainda mais as políticas 

fundamentais para expandir mais residentes e uma formação na capacidade docente. 

Espero que tenhamos um ótimo Seminário. 

A palavra agora da Vice-Presidente de Educação, Informação e Comunicação Cristiani 

Vieira Machado, que inicia dando bom dia a todos e todas que compõe a mesa, aos 

colegas Hermano da Presidência, a Cristina Guilam, minha parceira na educação, a 

Adriana que vem conduzindo as residências com firmeza e suavidade ao mesmo 

tempo, já estendendo os cumprimentos ao Fórum das Residências pela organização do 

Seminário e a Suzana e ao Antônio Eduardo que fazem um papel muito importante nas 

comissões, discutindo as políticas para as residências em saúde. Aproveito para 

cumprimentar os convidados de outras instituições que farão parte dos Painéis, que 

contribuirão muito com suas reflexões. Saúdo a todos os Coordenadores das 

residências que fazem parte do Fórum das Residências. Esse é o segundo seminário 

integrado, o primeiro foi presencial, na ENSP, com o auditório lotado com 2 dias 

intensos, com oficinas, no final de 2019. 
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Ano passado não tivemos e agora estamos fazendo o II Seminário Integrado. Nosso 

plano de desenvolvimento institucional na educação no ano passado, incluiu as 

residências com uma presença mais forte e o Fórum tem trabalhado muito 

intensamente nessa perspectiva das estratégias da residência e o nosso Congresso 

Interno que acabou semana passada, muito impactante, dando a bússola, régua e 

compasso para os próximos anos para nossa atuação institucional. Esse tema Desafios 

da Gestão Educacional dos Programas de Residência, coloca em vários planos, o 

primeiro plano mais institucional que está presente na regulamentação das 

residências, uma dobradinha entre MEC/MS, que traz muitos desafios que se expressa 

num conjunto de regras, regulamentações e situações mais complexas até da estrutura 

pós residências, e uma questão da estrutura de bolsas. Outro plano que é pedagógico, 

com aspectos da formação dos residentes para compatibilização dessas escolhas e 

caminhos profissionais de algum grau de especialização, de grau de formação 

complementar em alguns casos, uma série de desafios pedagógicos colocados para 

compatibilização dessa formação mais teórica e mais prática. Tem um conjunto de 

desafios que devem estar presentes quando se fala em gestão da residência, mas que 

as relações com nossos residentes que estão aí vivenciando a experiência do mercado 

de trabalho, a maior parte dos residentes são recém-formados, e acaba sendo uma 

transição da vida acadêmica para a vida profissional e intensa e um turbilhão de 

emoções e indefinições e questões que se colocam na vida, de aprendizado. E o quarto 

grupo são os desafios do SUS e nossos residentes, mais que ninguém, vivem as 

dificuldades nas pontas, o que está acontecendo no sistema de saúde, vivem as 

dificuldades nos serviços, nas práticas e de forma intensa e as dificuldades 

relacionadas as políticas públicas que é muito importante e traz um elemento que é 

desafiador que está acontecendo, que está presente nos debates, para que as pessoas 

saibam de seu papel nas políticas públicas e saibam de seu papel também como sujeitos 

atores sociais e do sistema e do direito à saúde. Enfim, as residências na Fiocruz, nos 

últimos anos cresceram muito, se diversificando e se espalhando pelo país. Temos 

também, residências bastante singulares, Saúde do Trabalhador, e no Campo e é muito 

bom ter esse momento e poder compartilhar e com certeza nos ajudará a construir 

coletivamente e avançar no discernimento desses desafios e aprender com os outros. 

Um excelente Seminário a todos e todas e parabenizar aos organizadores, é um prazer 

estar aqui e um grande abraço aos nossos residentes. 

 

Com essas falas a Mesa de Abertura se desfaz e a seguir foi transmitido o vídeo das 

residências, pelo Canal Saúde. Cristina considera esse vídeo belíssimo e é tão gostoso 

de ouvir o depoimento desses profissionais que valorizam essa questão de estar na 

Fiocruz, em nossa Instituição e é importantíssimo destacar as residências como um 

todo, uma oferta de educação, treinamento, enfim a importância no Brasil e que tem 

que ser fortalecida no dia a dia. 

Em seguida, passaremos para o primeiro painel, que será moderado por Cristina 

Guilam, “ O lugar das Residências em Saúde, como oferta educacional: entre o lato 

sensu e o stricto sensu, com os debatedores: Deivisson Vianna Dantas dos Santos da 

ABRASCO, Vinicius Ximenes da ESCS DF e Ricardo Ceccim da UFRGS. Por motivo de 
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agenda daremos primeiro a palavra ao Ricardo Ceccim. 

Ricardo Ceccim deseja bom dia a todos e agradece o convite. Eu pensei na relação da 

mediação entre as residências com o stricto sensu. Talvez a minha fala polemize, mas 

infelizmente não estarei para o debate. Tenho pesquisado as residências em saúde, há 

muito tempo. Estive em lugares estratégicos de formação de residentes no final dos 

anos 70 e início de 80, recomendo a Enciclopédia em Saúde, a gente conta um pouco da 

regulação dessa modalidade de formação que é uma longa história. As residências vão 

chegar ao Brasil, nos anos 40, pode escolher residência médica em alguma categoria 

profissional, pode escolher residência multiprofissional, pode escolher organização da 

categoria da comissão nacional das residências, ou a criação do fórum de 

coordenadores, preceptores e supervisores na área de saúde. As residências são pós-

graduação, na medida em que só ingressam os que tiverem concluído a graduação. Uma 

graduação em saúde e um trabalho em saúde, o que precisaria de muita conversa. 

Mostrando que a Fiocruz é um dos lugares peculiares, que tem residência no Campo 

(Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica com ênfase na 

população do Campo), que dominam o tema. Não temos dúvidas que a área de 

vigilância se faz com um profissional da agronomia, impossível fazer residência em saúde 

mental sem um profissional da área. Mesmo sendo uma pós-graduação deveríamos 

nos perguntar quando foi que o Conselho Nacional de Educação, que é o órgão 

responsável, se ocupou das residências e concluiu dizendo, em todas as vezes que a 

residência não é e não será necessária. Nunca aconteceu que o Conselho Nacional de 

Educação, que é o órgão normativo, nunca aconteceu de se ocupar com as residências. 

Teve um momento que foi uma resolução dentro do ensino superior, interpretando 

dois artigos que falava da formação especializada em serviço. Corrigindo talvez o que 

eu disse antes, uma resolução que falava sobre a especialização e serviço, 

interpretando os artigos 39 e 40 da educação nacional e lato sensu de 96. Só que essa 

resolução foi revogada. A portaria 21 de dezembro de 2017, específica do lato sensu, o 

Sistema de Informação da Educação no Brasil, tem um artigo que diz explicitamente, 

exceto as residências. Nesse sistema não constará as residências, não registrará 

nenhum programa de residências no sistema MEC. As residências não são objeto do 

MEC. A resolução de número 1 de abril de 2018, diz tudo sobre a especialização lato 

sensu, corrige as resoluções anteriores, mas exclui as residências em saúde. Nessa hora 

fica claro que estamos completamente dependentes das Comissão Nacional de 

Residência Médica e da Comissão Nacional de Multi-Uniprofissional de Saúde. Sempre 

se entendeu que as residências são equivalentes a pós-graduação lato sensu, porque é 

um tipo objetivamente de especialização com suporte em serviços e de supervisão. A 

única especialização caracterizada em serviços, que é a residência. Faço um parêntese 

aqui sobre a residência pedagógica, oferecida para estudantes de graduação em 

habilidades como competência artística, residentes que desenvolveram atividades 

artística, em lugares nos pontos culturais, que desenvolveram capacidade de artes 

locais, vimos muito isso no Brasil, ao longo da Política Nacional de Cultura. Podemos 

citar algumas iniciativas: - mestrado profissional associado às residências médicas, 

experiência na USP; a proposta de um mestrado profissional associado, reconhecer o 

mestrado profissional e não acadêmico, que as residências geram especialistas 



49 
 

profissionais e, aí sim, teria alguma singularidade, a Universidade do Pará que fez isso. 

Esses programas colocam a duração um pouquinho maior, de seis meses e às vezes a um 

ano, o programa inteiro está associado, com uma carga teórica compatível coerente 

com o mestrado profissional e fazer o trabalho final de conclusão. Em 2013 teve o 

mestrado associado em medicina de família e comunidade, a formação em preceptoria, 

que era o sentido desse mestrado. Muitas residências duram 2 anos, alguns até 3 anos. 

Quase todas as residências médicas. Tem muitos lugares com residências com 3 anos, 

aumenta o quadro pela Comissão Nacional de Residência Médica, podemos usar a 

modalidade de aperfeiçoamento, a conexão com o mundo do trabalho, essa modalidade 

voltou conforme a resolução nacional do lato sensu, seria possível, na linha do 

cuidado, com a conexão com o trabalho. Fazer mestrado e doutorado profissional 

fazem parte da educação continuada. É diferente do mundo do trabalho. O sentido das 

residências é de ampla proporção ao mundo do trabalho, a colaboração inter 

profissional, as residências como parte da construção da rede de atenção, como parte 

da construção do cuidado, como parte da inclusão das populações negligenciadas, que 

estão fora do sistema de saúde. Interessa ajudar o sistema de saúde e é aí que 

devemos pensar o lugar das residências, interesse de ajudar o SUS. O mestrado 

profissional tem que estar relacionado a educação e preceptoria, tem que estar ligado 

à gestão e relacionados com tecnologia. É típico dos mestrados profissionais estar nos 

grandes centros urbanos, nas metrópoles. Temos que pensar o lugar político das 

residências e nessa noção de carreira e ação continuada das residências no SUS. Desejo 

sucesso nesse Seminário, pena que não estarei no debate. 

Cristina Guilam agradece a brilhante palestra do Ricardo Ceccim e segue chamando o 

Deivisson Vianna, da ABRASCO, que toma a palavra. Deivisson agradece a todos do 

Painel, e fala que não é estudioso específico na área, mas como sou formado em 

Psiquiatria, vou fazer o que aprendi com usuários da saúde mental. Vou fazer reflexões 

em cima de testemunhos. Fiz residência em 2005, sem nunca ter pisado num CAPS, 

Centro de Atenção Psicossocial, que foi o meu primeiro emprego. Foi bem 

interessante, eu nunca tinha ouvido falar em TO e lembro até hoje que fui recebido por 

uma TO, sem nunca ter ouvido falar nessa sigla, TO, terapia ocupacional. Foi bem 

interessante porque tudo que aprendi até hoje é ser um médico mais centrado numa 

pessoa, não foi na residência que aprendi e sim nesse serviço que trabalhei primeiro. 

Tive sorte de entrar num serviço importante, com uma equipe multi, com uma 

coordenadora que trabalhava na lógica dos arranjos da clínica ampliada entre 2005 a 

2015, que estavam prevalentes na Política Nacional de Humanização, que hoje não 

tem mais, em 2015 foi enterrada. Esse histórico que o Ricardo fez não foi um acúmulo da 

formação no campo das residências, não foi só nas residências, mas também acúmulo 

em relação aos processos de trabalho. E voltando ao meu testemunho anterior, eu fui 

apresentado a uma clínica do território onde eu enquanto médico participava de um 

grupo de futebol e acompanhava as pessoas, usuários. A clínica era totalmente 

diferente, eu vi coisas que não viria no consultório, pessoal falar em prejudicar o time, 

se ia ter exame, porque os usuários de cocaína tendiam a correr mais, tendo que fazer 

um doping ou não. Abriu uma outra Clínica Peripatética, do território onde os serviços 

são organizados não numa lógica gerencialista, ambulatorial, de atendimentos 



50 
 

individuais, organizado numa lógica institucional também um espaço de formação era 

debatido de igual para igual a clínica, os processos eram terapêuticos daqueles que se 

atendia e se ia buscando recursos do território. Depois dessa experiência toda, depois 

de 3 anos de serviço, comecei a pensar porque a minha formação de residência não foi 

assim, porque não foi desde o começo ligada ao território, porque não foi sintonizada 

com o SUS. Porque as vezes muitas pessoas não tem a sorte de cair numa rede com essa 

organização. Faço aqui outra reflexão, a formação está sempre imbricada com a 

estrutura e com os arranjos organizacionais dos serviços, com a defesa do SUS, que 

trabalha numa lógica de processos de trabalho que sejam também formadores e é 

muito triste de pensar que o governo federal destruiu a modalidade organizativa dos 

núcleos de e apoio da saúde da família, com escapes que são desfinanciados e que dá 

direito para a comunidades terapêuticas. Aonde vou fazer minha formação terapêutica, 

a minha formação de saúde, o centro de convivência e outro equipamento de saúde 

superpotentes, não temos financiamento e eles estão em extinção. Então toda a 

estratégia de formação temos que pensar na lógica de educação permanente que estão 

dentro do serviço. A defesa do SUS, abre mão de outro capítulo de uma integrabilidade 

de pensar no profissional da saúde formador que está ciente desses processos 

integrados. Eu sou muito feliz de participar de uma iniciativa que é capitaneada tanto 

pela Fiocruz como pela ABRASCO, que é o PROFSAÚDE, o mestrado profissional, em 

saúde da família. Tenta-se trabalhar numa lógica que é a lógica de formação do 

território, com um conteúdo que tem a ver com a prática profissional da pessoa na sua 

unidade básica. É interessante que essa ousadia do PROFSAÚDE no mestrado em rede 

nacional, com média de 25 instituições envolvidas, o objetivo é alcançar o aluno no 

interior do Brasil profundo, é um tipo de formação que temos dificuldades de 

encontrar espaços na estrutura tradicional que temos hoje. Eu acompanho nas 

tentativas da rede entre o MEC e o MS, é frequente um dizer para o outro que não é 

competência daquele ou deste Ministério. Porque é uma estrutura intersetorial entre 

essas duas políticas e aí fica sem lugar. Esse não lugar, tem a ver com a quadradice nas 

nossas instituições, porque um programa como o nosso que tem muito produto 

técnico, produto de formação de território, é cobrado pela CAPES que tem que ter 

artigo científico, por exemplo. Há um grande abismo, que tem desse acúmulo que o 

Ricardo trouxe, que a gente foi evoluindo em termos de educação profissional, 

educação ligada ao território, citando o bojo das residências, de uma estratégia 

formadora de quadros que dê sustentação a isso. Simplesmente, nos órgãos 

tradicionais, esse tipo de estratégia fica exatamente entre o stricto sensu e o lato sensu 

em um exato não lugar. Esse lugar pode trazer para nós a desvantagem de 

financiamento e mais uma vantagem de pensar diferentemente porque, por exemplo, 

vemos a aula de um professor ao aluno de medicina do primeiro ano, a mesma para 

enfermagem e a mesma para o aluno de odontologia, ou dá a mesma aula para os 

residentes mestrado ou doutorado, é muito triste, por isso é que nos tornamos 

profissionais com essa aposta, estar muito antenado com metodologias formativas que 

dialoguem com essa necessidade de que também precisa ter trabalhos formativos. 

Cristina Guilam agradece a participação do Deivisson. Passo então a palavra ao Vinicius 

Ximenes, que esteve no MEC conosco, grande companheiro que fez parte dessa rede 
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que proporcionou a iniciativa que Deivisson descreveu com tanta propriedade do 

Mestrado Profissional da Saúde da Família. Vinicius agradece a todos e fala que vai 

fazer algumas colocações, alguns pontos de provocação. Fiz essa pequena 

apresentação sobre residências em saúde, o que podemos pensar em melhorar 

algumas questões que o Deivisson e o Ricardo colocaram para nós. A palavra residência 

tem muitos significados, do ponto de vista histórico, ela traz muitos significados 

diferentes de acordo com a temporalidade. Surgiu no final do século XIX, a residência 

médica, onde as pessoas moravam no hospital. Os mais novos ficavam no hospital, 

seguindo os mais velhos, para isso a residência tem sua origem hospitalar. No Brasil 

começou a ter residências médicas, nos anos 40, no Hospital do Servidor Público do RJ 

e no de São Paulo, e parte dessa ética de montar a residência médica, foi importada 

para nós. O hospital da UnB tinha um andar inteiro que era onde os residentes 

moravam, eles viviam lá, os médicos ficavam full time dentro do hospital e dentro do 

serviço, durante 3 a 4 anos. A partir dos anos 70, com uma onda do desenvolvimento do 

setor privado da saúde no Brasil, a residência médica foi utilizada como importante 

vetor de trabalho. Expandiu uma mão de obra barata, onde o residente tinha essa 

lógica, estava enfurnado dentro do serviço de saúde. No final dos anos 60 e início dos 

anos 70, vai culminar com a associação nacional de médicos, que tem um papel muito 

importante naquela época, e em 1976 teve a primeira grande greve de profissionais de 

saúde, de médicos residentes, que lutavam contra uma exploração vital a que eram 

submetidos. No final de 1970, e a lei da residência de 1981, foi resultado dessa luta 

histórica das residências de médicos residentes a partir da associação que foi criada nos 

anos 60. Essas tensões sempre existiram no âmbito da residência médica, da residência 

em saúde de um modo geral. É interessante esse processo de que diante das tensões 

entre a formação e trabalho profissional da saúde, foi estruturado dentro do MEC, 

espaço para regular essa formação de residências. Aquele movimento todo insurgente, 

foi totalmente estruturado a partir dos anos 80, dentro de uma lógica do MEC dos 

chamados notáveis, até a bem pouco tempo. Era muito comum dentro do espaço do 

MEC, talvez tenha voltado. Pessoas notáveis dentro de uma lógica corporativa, 

principalmente da medicina, eram arrojados historicamente, dentro do MEC, para 

estabelecer os perfis de qualidade do qual tem que pensar nessa formação de 

especialistas a partir das residências médicas. Então isso é uma questão histórica 

importante. No ano de 2013 entrei no MEC, dentro de uma fratura histórica, no 

Programa Mais Médicos, fez uma ruptura e os medalhões da medicina pularam fora o 

que foi possível que eu e outros entrássemos para o MEC. Esse movimento que foi 

insurgente nos anos 70, ele vai ter uma historialização e vai ter o controle ativo 

extremamente rígido. Contudo nessa época, tinha-se uma lógica que as residências 

médicas, as residências multiprofissionais, as coisa eram misturadas desde os anos 80 e 

a dificuldade de todo esse processo a nível nacional, teve algumas brechas 

institucionais dentro de algumas experiências históricas, por exemplo, na Paraíba tinha 

um programa de Medicina Preventiva e Social, onde participavam desse programa, 

médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, várias áreas profissionais faziam o 

programa, que era intitulado de Residência Médica e Medicina Preventiva Social, e 

outras experiências pontuais que iam acontecendo pelo Brasil, sem inviabilizar o 
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programa de menos procura. Nos anos 2000, vamos ter um elemento que vai ajudar a 

conduzir os órgãos corporativos dentro das diversas áreas profissionais junto às 

instâncias de regulação, principalmente o programa de interiorização de saúde da 

família. O PITS (Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde) vinculou um 

trabalho voltados para o interior, em áreas remotas, com menos de 30 mil habitantes, 

vinculava uma proposta, a residência multiprofissionais de saúde da família, que 

poderia ter tanto médicos, enfermeiros odontólogos, vários profissionais em conjunto, 

vinculados ao PITS, era uma especialização lato sensu, com uma carga horária baseada 

em concentração e dispersão, entre o tempo teórico e o serviço eram considerados 

formação, tinha um momento de concentração onde se fazia as atividades mais 

teóricas formativas, isso gerou vários problemas, que as pessoas terminavam suas 

residências multiprofissionais da saúde da família e o Conselho Regional de Medicina 

não reconhecia aquele certificado como de residência médica, com grande carga 

horária mas que não tinham o reconhecimento desses órgãos de regulação 

corporativa. Essas tensões se estenderam, e em Sobral, no Ceará e vários lugares do 

país, por conta dessa demanda de profissionais médicos que fizeram esse chamado do 

programa de residência e que deviam ter o reconhecimento do ponto de vista de 

especialidade. Teve um desfecho que foi uma separação dos residentes médicos e 

residentes multiprofissionais, na regulação de 2005, onde a residência médica iria 

cuidar só da área médica e a residência multiprofissional iria cuidar das outras áreas 

profissionais, que não a médica. Diante de todas essas questões, com compreensões 

diferentes de pensar a formação em nível de residência, de especialismo e 

especialidade, a ideia de formar especialistas para o sistema de saúde, sem que isso 

seja um mecanismo de reprodução de nichos de corporativismos. Havia uma questão, 

que se queria essa reprodução de formação de especialistas, sem essa lógica de 

fortalecer esses nichos corporativos, uma ideia que vem principalmente da medicina, 

principalmente nessa lógica de ação corporativa, autorregulada. Cada nicho de 

especialidade médica estabelece as próprias regras de como vai ocorrer o processo de 

formação de seus pares, de reconhecimento que vão construindo a sociedade de 

especialistas, utilizam a Comissão Nacional de Residência Médica, praticamente como 

correia de transmissão e legitimação desse tipo de comportamento padrão. 

Obviamente, dentro desse contexto estão as residências, uma marca histórica marcada 

por tensões, que tem reflexos até hoje, no dia a dia. Provavelmente a relação entre 

ensino e serviço, trabalho e formação, tem que ser discutida, dentro desse contexto de 

tensões. Primeiro vocês têm que entender a diferença entre lato sensu convencional e 

lato sensu residência, formação de mestrado acadêmico e mestrado profissional. O 

lato sensu convencional, ele é praticamente uma lógica das instituições de ensino, 

órgãos, escola de saúde pública, escola de governo, tem a capacidade de garantir esse 

tipo de oferta e garantir a regulamentação feita pelo Conselho Nacional de Educação e 

tem uma carga horária mínima de 360 horas. O lato sensu convencional tem muito 

pouca regulamentação. Pode ter a possibilidade de criar lato sensu com os mais 

diversos nomes e nomenclatura. O lato sensu residência, vamos ter os papéis das 

Comissão Nacional de Residência Medica e Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional de Saúde, como órgãos reguladores nacionais, e todo o processo de 



53 
 

regulação é centralizado, do ponto de vista nacional, apesar de se ter comissões 

estaduais, principalmente as de medicina, que são órgãos auxiliares à Comissão 

Nacional, dado que se tem um carga horária bastante extensa, maior que os próprios 

mestrados, maior a nossa carga horária de trabalho, do ponto de vista das residências e 

aí você tem alguns documentos complementares como a portaria 40 de 2007, do MEC, 

que vão separar as diferenças do lato sensu, lato sensu residência médica, lato sensu 

residência multi, eles tem algumas divisões, essa portaria 40 trata de toda a 

regulamentação do sistema de ensino superior em nosso país. O mestrado acadêmico 

com um formato mais tradicional, reconhecido ao longo do tempo do ponto de vista 

da sua organização e o mestrado profissional que tem uma demanda um pouco 

diferente, cada vez mais crescente no serviço de profissionais que querem aprofundar 

mais no serviço, aprofundar mais o conhecimento no mundo do trabalho, e o mestrado 

acadêmico dificulta o acesso a esse tipo de profissional. Existe um mundo muito facetado 

do ponto de vista da regulamentação das modalidades diferentes, na especialização, 

seja lato sensu ou stricto sensu, mestrado e residências. E aí vou deixar algumas 

perguntas dentro desse contexto: o residente é um trabalhador stricto ou o residente 

é um estudante? Minhas provocações reflexivas, ele não é nem um nem o outro. Se 

pensarmos através da lógica do ponto de vista do trabalho, das relações do trabalho 

multiprofissional, as mudanças de uma realidade, a condição de elementos culturais, 

claro que podemos ter elementos de trabalho da dinâmica do residente, mas ele não é 

um trabalhador no sentido stricto, ele tem elementos de um trabalhador com picos de 

realidade que difere dos demais trabalhadores, ao mesmo tempo o residente não 

pode ser considerado como profissional submetido a uma lógica de tutela, ele já tem 

registro profissional, ele já tem um determinado nível de autonomia, um status 

profissional. Nesse sentido, que precisamos trabalhar conceitos com essa lógica do 

aprendiz e do aprendizado do serviço. Ser residente tem que ter a caneta na mão, tomar 

decisões, tem que assumir responsabilidades, e tem que lidar com esses dilemas éticos. 

Esse tipo de aprendizado que você tem que ter um exercício de autonomia, 

desenvolver competências, habilidades e obviamente essa confusão de ser trabalhador 

ou ser estudante, que é um pouco de cada, um pouco de cada coisa. Tem questões que 

os conceitos são muito frágeis do ponto de vista dos residentes. Eu trouxe dois 

conceitos de uma forma bastante importante, o primeiro a supervisão permanente, 

que é o que nós vemos. O que significa essa supervisão permanente? O sistema onde 

se introduz financiamentos de programas, os formulários eletrônicos, eles tentam 

amarrar numa lógica, que o residente tem que ser supervisionado presencialmente o 

tempo todo. É possível que isso aconteça? Eu estou ali no trabalho e é salutar que isso 

aconteça o tempo todo, mas quanto mais o residente tem uma autonomia, consegue 

ter melhor autonomia no processo de trabalho e da equipe, forma melhor sua 

perfomance, consegue tomar sua autonomia do processo de trabalho, tomar melhor 

suas decisões, ter o apoio de uma parceria para ele desenvolver suas capacidades. 

Quanto mais ele consegue desenvolver isso ele agiliza o seu processo de aprendizagem. 

Será que essa lógica de tutoria, preceptoria cria uma lógica de tutela para que o 

residente fique agarrado a nós, esse é o melhor modelo, essa é a melhor lógica? Outros 

lugares do mundo que eles tem formação especialista, chamam de residência médica, 
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eles trabalham o contexto inovador, por exemplo a Austrália, onde o residente 

trabalha 10 anos numa área remota para ter a validação do registro profissional 

naquele país, tem uma apoio um pouco mais distante, o profissional mais experiente, e 

um forte aporte de telemedicina, que fazem isso desde os anos 70, por uma 

universidade que faz o papel de tutoria, visitas periódicas desse profissional mais 

experiente e uma lógica cíclica e acíclica, para resolver problemas e ter um tipo de 

suporte dada a técnica assistencial. E aí gente, será que esse modelo é ineficiente? 

Estou fazendo perguntas sem nenhuma certeza em relação à resposta. Canadá, por 

exemplo, trabalha com modelo de residência descentralizado, diferente do modelo 

australiano. Será que essa lógica brasileira é confusa? Ninguém bateu na nota, por 

exemplo, que a supervisão permanente, presencial na lógica dos documentos da 

legislação, porque sabemos que no mundo do trabalho completo, em muitas situações 

ele fica razoavelmente solitário, porque tem demandas concretas que acontecem a ele 

que toca algumas questões, no importante trabalho do serviço. Estou trazendo 

reflexões para pensarmos um pouco sobre isso. É muito comum nós percebermos no 

serviço, que não se faz mais residentes como antigamente, naquela época trabalhava-

se muito mais, ficávamos 30h no serviço, fazia-se tudo que mandavam. Nunca vamos 

estar 100% adequados a realidade, estamos aprendendo o tempo todo, mas muitas 

vezes o residente busca espaços mais protegidos para resgatar algumas coisas que 

ficaram para trás e acaba não cumprindo o papel dele, tem esse significado social. 

Precisamos refletir sobre tudo isso. Temos que pensar alternativas, frente aos desafios 

a esses dilemas históricos, temos que mudar a lógica do planejamento e planejar uma 

Câmara Técnica Nacional de Saúde. É fundamental repor uma legislação técnica em 

nosso país, planejar uma regulamentação integrada. As lógicas dos programas de 

residência têm que andar juntas, sem perder a essência, de forma integrada, 

trabalhando num planejamento interprofissional. A residência médica deve ter um 

complemento de bolsa, temos que trazer uma pauta, uma dedicação exclusiva das 

residências, sem isso não conseguiremos avançar, repensar a palavra supervisão, 

trabalhar modelos híbridos. Uma lógica da residência médica, a integração de 2 em 1 

dentro da realidade, fazer residência dentro do mestrado, e ter mais um ano, assim 

teremos residentes médicos e mestres. Cristina Guilam diz que os 3 apresentadores 

trouxeram elementos fundamentais, tanto para essa discussão com a relação da 

residência e as outras modalidades de formação, quanto a separação da residência 

médica da multiprofissional. É preciso reduzir as desigualdades no nosso país, porque 

também expressam essa formação. São muitas questões. 

Em seguida, o próximo painel “A indissociabilidade entre atenção, gestão, educação e 

controle social nos programas de residências”, com a palavra Patrícia Canto que é a 

moderadora desse painel. Gostaria de agradecer o convite e dar bom dia a todos, a 

minha parceira Adriana Coser e a vice- presidente Cristiani Machado. Quero dar as 

saudações aos residentes que estão nesses dois anos passando pela linha de frente.  

Quero chamar primeiramente a debatedora Dra. Laura Camargo para iniciar. Laura dá 

bom dia a todos e todas, e diz que foi muito importante escutar o finalzinho do último 

painel, porque as questões que estão postas na política nacional e da necessidade de 
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ressuscitar esse assunto. O cenário que vivemos é muito complexo, no cotidiano do 

trabalho dos serviços cada vez mais longe das apostas, que tivemos na construção do 

SUS, estou falando por volta dos anos 2000, nós enfrentamos, na busca de 

possibilidades, a ideia bem forte de pensar as residências multiprofissionais como um 

dispositivo de produção de diferenças tanto no enfrentamento dos desafios da 

organização dos serviços, como pensando modos diferentes de formar, a ideia de que 

mergulhar no mundo do trabalho, trouxessem outras questões que possibilitassem, 

inclusive interrogar as formações de graduação. Infelizmente tenho visto o contrário, as 

residências sendo invadidas por um aulismo. A cobrança da carga teórica, tem 

residências que acompanham, onde a carga teórica inviabiliza a inserção do cotidiano 

do trabalho, porque tudo que é importante, o residente nunca pode porque tem aula. 

Acompanhando, também o debate, um deslocamento completo da dinâmica do 

serviço virou um problema, sobretudo acadêmico. Houve momentos de puxar as 

residências para o Ministério da Saúde, mas a defesa tem que ser no MEC, porque é ele 

que resguarda o investimento da formação, esse mesmo que quer privatizar, que quer 

fazer tudo a distância, nesse governo não tem para onde correr. Então, para onde 

deveríamos correr, justamente o encontro com os dilemas que os trabalhadores da 

gestão dos serviços estão enfrentando, para produzir resistência para o encontro com 

os usuários nas organizações, para um território concreto, para onde as residências são 

desenvolvidas. Cada vez que os residentes vão para o território eles voltam em estado 

de desespero, o que vamos fazer, e nós ficamos dando aulas para eles. A situação é 

muito grave, o distanciamento que fomos produzindo na formação, é o contrário do 

que vemos no anos 2000, foi um mergulho intensivo, uma produção compartilhada, 

existia um clima político, com todos os problemas, as apostas de fortalecimento do 

SUS, apostas relacionadas a educação permanente, a humanização, organizações, os 

coletivos sendo organizados nos diferentes modos, no âmbito do serviço, para tentar 

fortalecer a conexão do serviço de saúde com a vida, nós fomos também na sequência, 

mesmo nos governos democráticos, sucumbindo a uma burocratização dos processos, 

tanto do ponto de vista da organização dos serviços, uma aposta gerencialista, coisas 

que são muito mais importantes, pouca aposta na prática, enfrentando a realidade dos 

territórios, produzir cuidado psicossocial num território consagrado, em que a polícia 

vem, faz, arranca tudo das pessoas. Como que é produzir cuidado, alguma abordagem 

cuidadora que se aproxime de integralidade nas ocupações que as pessoas vivem hoje 

na sua, em situações totalmente precárias, é como se nós pudéssemos formar 

profissionais de saúde, discutindo teorias e esquecendo de se encontrar com ele na 

prática, eles saem desaparelhados, pegam os trabalhadores de serviço em geral, com 

residências, sem residências, nem a graduação, nem a residência dão possibilidade a 

ajudar produzir, articular, trabalho em conjunto, coisa comum, a aliança com o que tem 

de possível, os serviços quase nenhum tem, tem lugares que a gestão aposta, resiste 

segura, mas que a resistência é pontual, tem muita desarticulação, o que estamos 

vivendo no sudeste é catastrófico. Aqui no estado de São Paulo, tem governos em 

todas as esferas horríveis e apesar disso o SUS produziu respostas, no primeiro ano da 

pandemia, muitas aproximações. As residências estavam juntas, ou fora tendo aulas. 

Eu acho a indissociabilidade entre gestão, formação, controle social, esse quadrilátero 
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só faz sentido se a gente materializar num território concreto e ajudar a formar as 

pessoas, cartografando esse território, mapear as alianças, as conexões, o que 

precisamos para fazer esses enfrentamentos, é muito grave a situação que o país está 

vivendo, não dá para ficar preso em modelos, concordo com o Deivisson, sobre fazer 

artigos, publicar em revistas. Acho que o TCC seja uma sistematização de um projeto 

de intervenção que eles fizeram. Enfim, na sobrevivência na selva em defesa da vida, o 

que é que o quadrilátero pode produzir de interessante nos processos de formação 

nesse momento e na residência em particular. Sim as residências têm toda uma 

barafunda, enfim a articulação secundária, entre os problemas perdem forças. Se for 

do ponto de vista federal, as residências vão perder forças. As pessoas têm que fazer 

análise da conjuntura, para pensar, no entanto, faz que nem o governo, ele não pode 

ser o nosso farol. Precisamos construir capacidades próprias, coletivas, de resistir, de 

organizarmos, de fabricar possibilidade de encontrar aliados em defesa da vida, nos 

diferentes planos, nos territórios concretos, então também quem são os 

coordenadores das especialidades tem que estar muito mais pertos dos territórios. 

Antes tínhamos relações de cooperação de certos municípios, constituíamos 

processos, difíceis, mas fazia parte, tínhamos um acúmulo, agora não tem governo que 

queira fazer, vai chegando uma hora que é um território inóspito, o que os residentes 

vão fazer o que lá? Aposto que é outra linha de fuga focalizar no uniprofissional, o que 

faz cada um numa residência multi e elas fazem o papel de fisioterapeuta, o papel de 

psicólogo, sendo que a equipe é o principal, nós residentes como nos integramos à 

equipe, ao serviço, como ajudamos. Vou deixar para a Paula e a Grace, que são 

coordenadoras de programa, abordarem o quadrilátero, é para nos articularmos tudo 

o que tem possibilidade em defesa da vida, e formar pessoas para isso. 

Patrícia passa a palavra para Paula Cerqueira, que dá bom dia a todos, e começa. Ouvir 

as falas anteriores foi muito importante. Quero agradecer a Alice e a Adriana pelo 

convite. Eu escrevi algumas provocações, para obedecer ao tempo, e por mais que eu 

esteja alegre, só aumenta a nossa responsabilidade. É um pouco nesse espaço que 

quero compartilhar com vocês. Eu, de fato acredito que processos formativos podem 

abrir ou produzir mundos, ou interditar mundos e, se é assim, nós temos 

responsabilidades sobre esses processos. É pensando um pouco nisso, que hoje em dia 

eu não sou coordenadora da residência multiprofissional da saúde mental, sou do 

colegiado de coordenação, mas ao longo desses 10 anos, tenho o maior orgulho de 

dizer que não foi fácil esse processo, mas nós da residência multi do IPUB (Instituto de 

Psiquiatria da UFRJ), acompanhamos e fomos facilitadores de profissionais que 

produzem um mundo melhor, produzem uma assistência melhor, espalhados em 

vários lugares, garantindo essas tecnologias de cuidado que não são fáceis, um 

pouquinho dessas provocações que Laura trouxe, que eu vou pontuar. Enquanto 

Deivissom falava, pensamos em leva-lo para falar na residência multiprofissional do 

IPUB. Ele foi testemunha, os exemplos que ele traz, precisamos nos encontrar e de fato 

perceber o tamanho da distância entre a fala e a ação. Vamos lá nas provocações e a 

primeira pergunta se faz e a Laura já fez, é até que ponto nós, docentes, preceptores, 

tutores, e coordenadores da área de saúde, estamos de fato dispostos a pensar e agir de 

forma a constituir um outro lugar no trabalho e na formação. Já sabemos e já vimos que 
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não basta para formar em saúde da família, em atenção psicossocial, inserir o cenário 

de prática. Sustentar essa afirmação que define o título da mesa, não é como uma 

palavra de ordem, não tenho nada contra as palavras de ordem, às vezes tem uma 

função muito importante, mas o fato de como um conjunto de práticas do nosso 

cotidiano, é um desafio constante e ele não tem tempo a acabar, não há um conversar 

com o seu tempo momento. Fizemos, produzimos uma das apostas que tem que seguir, e 

que são os projetos políticos pedagógicos dos programas, eles são vivos, dinâmicos, eles 

precisam conversar com seu tempo, com a sua conjuntura e com seu contexto, e com a 

micropolítica. A pandemia tem nos ensinado bastante isso, que no município temos 

territórios e por consequência, práticas de saúde, processos formativos, 

completamente diferentes, equipes que se abrem a produzir cuidado em excesso e 

equipes que recuam. Quando eu falo isso eu não estou demonizando isso, porque essas 

equipes estão de fato em intenso sofrimento e nós, que muitas vezes estamos num 

processo formativo de determinada equipe, somos testemunhas do sofrimento dessas 

equipes, e não se produz espaço, nenhuma tecnologia de cuidado que seja 

intercessora nesse processo de fragilização. Essa indissociabilidade ela só é conquistada 

quando as práticas existenciais e formativas olham e mergulham de fato, de como os 

serviços se organizam. Será que a forma que os serviços se organizam as práticas como 

os serviços estão produzindo, elas têm centralidade, foco no sujeito que demanda 

cuidado nas suas redes existenciais ou elas têm outros gerenciamentos protocolares, 

segmentados que se afastam do cuidado? A Laura citou aqui. Poderíamos trazer aqui a 

dimensão do hospital, nas redes hospitalares também se vive em equipe que só discute 

burocracia, que só discute os fluxos para fazer sentido aos processos do cuidado. Isso 

implica em ações de reconhecimento dos diversos espaços que irão compor os 

processos formativos. O reconhecimento de sua dinâmica, como estão organizados os 

processos de trabalho nesses diferentes cenários, tanto no hospitalar e no 

extrahospitalar, essas duas dimensões, mergulhamos no cenário hospitalar, que se 

caracteriza por diversas práticas e nessas organizações temos o privilégio de ver 

algumas companheiras, como Eliana Claudia, desde 2018 está fazendo um processo de 

EP, de educação permanente no IFF e hoje posso falar com muita tranquilidade, existe, 

assim como no IFF, em outras instituições da Fiocruz, existe uma enormidade de 

práticas de composições, de arranjos, de tecnologia de área, que estão em ação, se 

aproximando do que falei, se aproximando da realidade e outras se afastando com 

protocolos, com fluxos. Em que medida o cenário de prática, onde os residentes estão 

inseridos, eles enfrentam as tensões do mundo do trabalho, produzindo essas práticas 

bem protocolarizadas e bem serializadas. Nós fazemos isso? Quando se vai pensar num 

cenário de prática, num percurso formativo, que critérios, que lógicas, nós 

coordenadores de curso, preceptores, tutores, pensamos e colocamos na frente da 

escolha desse cenário. Se fazemos isso, será que nós de uma forma muito rápida, pela 

avidez do mundo do trabalho não fazemos essa inserção de forma protocolar, sem 

olhar o que aquele cenário está produzindo não adianta formar, e falo com muita 

tranquilidade, posso ter “zilhões” de programas de residência multiprofissionais. 

Precisamos olhá-los de forma muito rigorosa, porque muitos deles continuam 

reproduzindo as mesmas caixinhas profissionais. Não é porque juntei uma assistente 
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social, um fisioterapeuta um fonoaudiólogo, um psicólogo e um enfermeiro que 

consegui efetivamente produzir uma prática, uma ação, um pensamento 

interprofissional. Precisamos conversar, porque essas questões são da nossa 

governabilidade, isso não é uma normativa, é um dispositivo técnico que vai garantir, é 

o exercício radical no mergulho da problematização do trabalho que vão nos 

possibilitar pensar outras formas de exercer as nossas práticas profissionais. Porque faço 

essas provocações? Porque não é tarefa fácil inserir uma equipe, compor uma equipe 

multiprofissional. A prática multiprofissional está estabelecida, o exercício na 

centralidade do paciente está dado. Nós precisamos enfrentar de forma muito decidida 

os nossos percursos formativos anteriores. Não é só racionalidade médica que abduz o 

sujeito da cena. As várias profissões também fazem isso. Quando se olha o processo de 

vida, o processo do adoecimento não se percebe o conjunto de dimensões que estão 

colocadas ali. Nós estamos deduzindo o processo do adoecimento, a doença, o 

conjunto dos demais sintomas, sejam eles médicos ou de outras categorias 

profissionais. Os nossos processos formativos, os nossos programas produzem 

dispositivos, conceitos, ferramentas para operar essa prática? O que me adianta 

produzir conhecimento conteudista, se ele não se torna ferramenta, uma tecnologia 

de cuidado, capaz de interferir numa dada situação complexa que estou vendo. 

Precisa-se pensar nisso e isso requer fazer uma discussão o que é a pedagogia da 

cognição, o que é o processo formativo, essa discussão é também teórica, que é 

formar, o conteúdo, quanto mais excesso conteudista eu vou ter de um determinado 

conceito, de uma determinada questão, por si só, é capaz de se tornar uma 

ferramenta, um conceito ferramenta, uma tecnologia do cuidado. Eu poderia parar por 

aqui agora e trazer uma fala de residentes diante do complexo dos casos difíceis, que 

não conseguem recolher ferramentas para enfrentar aquela situação. E isso quando 

acontece, é motivo de trabalho, é motivo de inclusão em nossos processos formativos, 

e aí nós já taxamos os residentes como fracos, problemáticos, nós vamos fazendo 

transferência de responsabilização. Cada provocação dessas, vale oficinas de 

discussão, muita conversa, mas precisamos enfrentar se não ficamos num nível da 

representação. A minha provocação aqui é compartilhar com vocês, que mesmo nesse 

momento em que vivemos o mundo, nós podemos fazer muito mais do que fazemos, 

nós operadores dos processos formativos. Eles podem muito, não podem tudo, mas 

podem muito. Nós somos responsáveis. Nós precisamos revisitá-los, ver em que 

medidas nossas tecnologias de cuidado, como nós organizamos num percurso 

formativo, por exemplo, as aulas teóricas e a experiência e o vivido. Será que o 

conjunto de aulas teóricas do meu programa de residência, de fato me ajuda a 

enfrentar o que estou vivendo, com minhas equipes, o que estou vivendo com os meus 

pacientes, o que estou vivendo nos diferentes territórios? Esse ajuste, essa conversa, 

daí a importância do quadrilátero, ela não se enfrenta em uma ponta só, só com um, 

todos são atores desse processo, sem nem chegar no controle social, quantos de fato 

estão em serviço, não adianta o programa querer fazer isso, o programa pode ter até 

uma discussão superpotente do controle social, mas no cenário de prática que insiro 

meu residente, tem zero de conversa com o controle social. O cenário de prática que 

insiro meu residente não é em consideração ao sujeito e suas demandas, parte do seu 
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tratamento. Isso é muito importante porque o processo de aprendizagem se dá, para 

que a aprendizagem se torne significativa, ela precisa fazer sentido e para isso eu 

preciso conversar com a minha experiência, com todo o contexto que se coloca os 

conteúdos. Isso ainda é muito tímido e insipiente para fazer essas aberturas. Eu penso 

assim, se esses dispositivos, esses conceitos ferramentas, nas mais variadas dimensões, 

eles vêm produzindo acesso a barreira. A pandemia escancarou isso. Quando digo que o 

residente está lá num determinado hospital, o meu residente não tem perfil para o meu 

ambulatório. O que estou produzindo com isso, quer dizer que eles não se encaixam no 

conjunto de ofertas que meu dispositivo de saúde vai ofertar, mas daí a dizer que você 

vai embora, pega um papel frio e vai para o serviço, é condenar o sujeito a 

desassistência, tem que encarnar esse papel em vida, uma história. Temos discutido 

muito no IFF o sistema de regulação, como as vezes produzem barreiras e que 

produzem danos significativos, quando se vai para área das crianças com doença 

crônica, com 1 a 2 meses sem atendimento, isso é uma marca que muitas vezes não tem 

volta, nós precisamos discutir isso, isso precisa ser a centralidade do nosso processo 

formativo. O projeto pedagógico do programa dá a possibilidade de verdade para os 

residentes terem a oportunidade de experimentar e, por si, a partir dessa experiência, 

de fabricar um modelo assistencial que tanto quero, a prática de cuidado que tanto 

quero, ou eu tenho um discurso e a ação na inserção no cenário de prática só produz e 

que não vai ter sentido e significado. Não tenho certeza nem garantia de nada, mas 

tenho a convicção que nós precisamos garantir que os percursos formativos tenham 

compostos de espaços com essas experiências em análise. Todos aqui falaram de 

espaços de educação permanente, eu acredito profundamente numa ação de educação 

permanente. É fundamental abrir espaços de compartilhamento de todos, sobre a 

equipe, o paciente, problematizar o que se pensa, o que se diz, se faz, os efeitos das 

nossas ações e das nossas práticas. Eu não acredito em nenhuma formação, em 

nenhuma transformação que exclua a pausa para a reflexão. A residência é um 

mergulho intenso no mundo do trabalho, na vida como ela é, o ideal dos encontros 

com esse mundo precário, muitas vezes solitário que apresenta muitas formas de 

existência, que jamais pensamos em ouvir, eu aqui na saúde mental, quantas não 

foram as vezes, e o que vamos fazer para ele, que me dei conta de situações, de pensar 

o que é isso, como alguém pode viver assim o que vamos fazer com isso, colocar a 

virgula e dizer eu não sei mas eu quero saber, produzir tecnologias, que possam 

reduzir o dano desse sofrimento que está diante da minha frente, da família ou do 

próprio paciente. Enfim, o trabalho em saúde, precisa ser um espaço de vida e não de 

captura e de morte. Precisa produzir encantamento, o processo formativo, precisa 

produzir saúde. Precisamos garantir que nossas residências, que os residentes possam 

ter a capacidade de produzir tecnologias. Me deparei na internet com um poema de 

Thiago Botelho, de 2015, um poema sensacional, que é lido pela Paula. Precisamos 

construir tecnologias de cuidado mais potentes, que possam intervir nesse mundo. 

Assim termino aqui. 

Patrícia agradece a Paula e também a Laura. Agora chamemos a doutora Grace Rosa e 

faz um breve relato na sua apresentação. Grace começa dando bom dia a todos que 

estão presentes. É uma alegria enorme dividir esse espaço, é uma honra e um desafio 
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de compor essa mesa com duas mestras que são referências importantes nessa minha 

trajetória no campo da formação, da saúde mental, nas políticas de saúde de uma 

maneira geral. Elas trouxeram várias provocações, que ficaram quicando. Tem 1 mês 

que saí da coordenação da residência e estou no processo de elaboração da 

experiência, e fazer parte dessa mesa é fazer parte, é mais um passinho que estou dando 

nesse processo de elaboração dessa experiência e quando eu estava pensando nessa 

provocação da indissociação desse quadrilátero que Laura lá atrás contribui na 

formulação, eu fiquei pensando na experiência que tivemos aqui na Bahia, no 

Programa de Residência em Saúde da Família, da parceria com a Fiocruz, e que fiz parte 

de 2014 até novembro de 2021, e fiquei pensando como isso se expressava, como essa 

dissociação, nesta dimensão desses 4 elementos se expressava nessa experiência, de um 

mundo real, que não seja nessa abstração teórica, na sua formulação conceitual, mas 

como isso se expressa na continuidade mesmo nos programas de residência, e aí 

quando fui pensando, fui vendo que em alguns momentos isso se expressava de uma 

maneira muito orgânica, desde a concepção do projeto, e o nosso programa de 

residência surgiu justamente no momento que deixou de ser exigência de uma 

instituição de ensino certificadora. É um programa de residência que nasceu dentro 

do serviço de saúde em parceria com o Município, por ser rede de saúde, são 

integrantes do SUS, são os proponentes do projeto, mas não são executores das políticas 

de saúde, fazem parte da administração indireta e não estavam ali como instituições 

de ensino acadêmico, então o programa surgiu questionando esse aulismo, 

questionando esse academicismo, querendo se colocar como um processo de formação 

para induzir mudança do modelo de atenção. Se colocando nessa função, e isso resultou 

em crise em vários momentos para nós, porque o academicista habita, mas nós ficamos 

o tempo inteiro questionado de fora para dentro e de dentro para fora o tempo inteiro, 

e a aula e a produção científica e a iniciação à pesquisa e a publicação, nós somos 

questionados o tempo inteiro, para cumprir esse papel que é tão forte, exigido e 

legitimado como produção do conhecimento, então fomos muito ousados de propor 

um programa de residência que produz algumas rupturas em suas premissas em suas 

apostas pedagógicas desde a sua formulação. Então por exemplo, nós sempre 

anunciamos os nossos objetivos, nossos propósitos de existência, nós não temos 

objetivos meramente pedagógicos, temos objetivos políticos, éticos, sanitários, que 

não é possível uma formação do investimento do SUS, ocorre no SUS, que mobiliza o 

MS, MEC, sistemas locais de saúde, tenha como objetivo apenas formar profissionais 

no SUS, tem que ter objetivos mais audaciosos, então nós nos colocamos, e se anuncia 

o princípio com outros objetivos para além da formação. Isso é uma premissa, de nós 

desde o princípio, quero dizer também, que fiquei desterritorializada. Estou aqui 

pensando algumas coisas que vocês trouxeram, que formularam. Uma outra premissa 

que fiquei pensando que contribui muito com essa perspectiva política - ideológica, que 

a gente traz do programa, foi a proposta da interprofissionalidade, de maneira muito 

ousada, criamos 2 programas de residência, um de medicina de família e comunidade 

e outro multiprofissional da saúde da família, projetos absolutamente iguais, poucas 

diferenças. As entidades médicas não permitem que a formação médica seja integrada 

com a formação multi, então criamos 2 projetos e submetemos às comissões no 
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mesmo período, muito semelhantes, claro que resguardando as exigências da 

Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, para garantir algumas 

coisas que são premissas da comissão médica, que diferencia da formação multi, mas 

nós colocamos para vivenciarem os serviços integrados na mesma equipe. Eles fazem 

parte dos mesmos espaços pedagógicos, nós fazemos uma linha de COREME e 

COREMU juntas, nós fazemos uma aposta muito radical na interprofissionalidade, 

sobretudo nessa integração residência da família e comunidade com as outras 

categorias. Claro que isso não garante como estão acontecendo as formações 

multiprofissionais, está sendo uma formação multiprofissional ou interprofissional. 

Claro que precisamos olhar mais para perto, como isso está operacionalizando no 

cotidiano, não adianta só compartilhar espaço pedagógico, não adianta compartilhar 

os cenários de prática, não adianta ser coordenado pela mesma equipe de 

coordenação pedagógica, se lá no cotidiano as interprofissionalidades não se 

intencionalizam. São alguns indutores para se aproximarem dessa 

interprofissionalidade. Um outro aspecto importante que parece óbvio quando se fala 

de residência em saúde, é a questão do currículo integrado. O currículo nada mais é 

que algo que sistematiza conhecimento e estabelece trajetórias de formação, e nós 

procuramos fazer um currículo que não haja uma fragmentação entre as diversas 

dimensões envolvidas nesse tipo de formação, mas é preciso que esse currículo seja 

construído para toda a trajetória educativa, que se orientam pelas práticas junto aos 

sistemas e serviço de saúde, em conexão com os diversos problemas da população. O 

aprendizado não se dá definitivamente em sala de aula, com a escolha, o residente 

escolhe o cliente que vai ocupar aquele leito de acordo com o caso clínico dele, que 

está na ementa dele, que foi produzido por um sujeito externo, ou seja ele está em 

serviço, está utilizando de seu processo formativo, no entanto, apartado do que é 

real, da necessidade de saúde. Então, quando nós propomos esse currículo 

integrado, é porque nós fazemos uma aposta de colocar os residentes como 

profissionais das equipes de saúde da família. Eles não são estagiários, que vão lá e 

colam no preceptor. Estão no trabalho do serviço para observar e pegar alguns casos que 

sejam interessantes para propor a oferta de promoção da saúde, como se fosse um 

pino na residência em serviço, não são profissionais que atuam, que compõem as 

equipes porque para nós é muito importante que eles vivessem os conflitos, as tensões, 

constitutivos no trabalho em saúde. Então os residentes se inserem nas equipes, claro 

que procuramos fazer isso de uma maneira mais confortável porque são profissionais 

que estão em formação, um pouco mais protegidos, porque tem profissionais 

preceptores que ficam mais longe do serviço, excluídos, é uma equipe de preceptoria, 

de enfermagem, odontologia, medicina e a própria preceptoria de campo, que estão ali 

no cotidiano com eles, ofertando possibilidades de reflexão, aquelas questões que 

colocam eles em situação de crise, de dúvida, enfim, é essa também foi uma aposta 

importante, para garantir que esse currículo de fato fosse integrado às necessidades 

do sistema e não ficasse algo etéreo. Nós criamos uma série de ofertas de dispositivos 

pedagógicos que fugiam dessa lógica da aula, que fosse de fato um espaço de educação 

permanente, espaços de reflexão e acionamento dos conhecimentos prévios do 

saberes sistematizados previamente, a partir do cotidiano, então todos os nossos 
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docentes são profissionais vinculados ao serviço, não tem profissional que não 

conhece o serviço, os preceptores são trabalhadores de serviço, que também estão 

vinculados ao programa de residência, ganham uma bolsa de preceptoria que faz com 

que coloquem algumas responsabilidades de gestão, na medida de espaços 

pedagógicos, de avaliação dos residentes, assim como os tutores, que são nossos 

professores que também não estão no cotidiano do serviço, mas vão semanalmente no 

serviço para captar necessidades de aprendizagem, para a realidade do serviço e não a 

partir de uma ementa previamente construída. Então os espaços pedagógicos são 

construídos e formulados a partir dessa apreensão das necessidades, das fragilidades, 

da organização de serviços, das necessidades dos residentes a partir dessa interação 

dos docentes como os residentes e o que eles apontam como necessidade, também 

isso é uma perspectiva de aproximação desse currículo integrado que é muito forte 

para nós. Aí fiquei pensando em algumas experiências que fez com que nós nos 

aproximassemos da gestão municipal e do sistema de saúde de uma maneira 

diferente, que não só num programa de formação, que chega no Município para usar 

uma estrutura para formar pessoas. Lembrei-me de logo quando estávamos querendo 

implantar a residência em Camaçari, fizemos uma pactuação com a gestão municipal. 

Apresentamos o projeto e aí fizemos questão de ir ao Conselho Municipal de Saúde 

para apresentar esse projeto, para verem o que estávamos fazendo, que nós 

queríamos incluir a comunidade, o Conselho Municipal de Saúde na proposta, porque 

estávamos nos colocando com um propósito de contribuir na qualificação da rede, 

contribuir na qualificação da gestão da atenção básica. Queríamos incluir o controle 

social nas responsabilidades que tínhamos conosco. Então, essa estratégia de 

aproximação do controle social, do Conselho Municipal de Saúde foi importantíssima 

para ser cobrado e para não nos perdermos nos nossos propósitos. E isso, 3 anos 

depois, quando mudou a gestão e com a mudança de partido político, só que mesmo 

com essa mudança de gestão, por conta dessa aproximação e o sentido de existência do 

programa no território, conseguimos nos manter e virou estratégia política 

municipal de saúde. A equipe de transição do governo foi às unidades para escutar as 

comunidades, para saber se ia continuar investindo naqueles programas de residência. 

A resposta da comunidade é para não tirem as residências daqui, porque quando as 

residências chegaram, não precisaram mais pegar filas, nós temos psicólogos, 

fisioterapeutas, temos vários outros profissionais que cuidam de nós, dentista, 

enfermeiro e de vez em quando médicos. Então conseguimos com essa relação de 

aproximação, implicação com o território, uma legitimidade enquanto programas de 

residência, não só para formar profissionais para o SUS e para os Municípios, mas 

também para qualificar, ampliar e produzir outras conexões com o território. Também 

outras experiências que dessem um pouco dessa associação, desse quadrilátero, mas 

reforço que não é fácil que isso aconteça, que muitas vezes somos questionados pelos 

próprios residentes, que não querem assumir essa responsabilidade, diz que é 

estudante, porque o lugar do trabalhador não é fácil na atenção primária, não é 

simples. Achei fantástico o que a Profa. Paula trouxe, que o contrário da vida não é a 

morte e sim a perda do encantamento. Vou levar como reflexão. Os residentes do 

Brasil inteiro estão fragilizados com o sofrimento, como que nós podemos contribuir, 
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para não destruir esse encantamento. Eu sempre falo que adoro os momentos de 

acolhimento, porque vejo os olhinhos dos residentes brilhando, cheios de expectativas 

e eu quero muito que no momento de formatura esses olhinhos continuem a brilhar, 

depois dessa trajetória e pensar o quanto que foi divisor de águas, o quanto ele 

contribuiu. Nós fazemos uma aposta que os TCC sejam memoriais do seu processo de 

formação, para que seja um espaço de elaboração da sua experiência formativa, 

reflexiva, tem muita tensão em torno disso. Eles querem produzir um artigo, porque 

querem entrar no mestrado, porque querem publicar e muita atenção, os decentes 

tem dificuldade de orientar, porque não são formados para orientar, então é muito 

tenso, muito difícil. Acho que conseguimos, o que está dentro da nossa 

governabilidade, colocando tutores nos nossos projetos para fazer uma virada nessa 

chave, para contribuir nessa lógica de formação e espero que também consiga traduzir 

encantamentos. A maioria dos residentes, depois de dois anos, quando encontram 

comigo, dizem que eram felizes e não sabiam, muitas vezes nós só nos damos conta da 

importância das experiências depois que passamos por ela. Agradeço o espaço, a 

Adriana e Alice e a mesa anterior que foi muito importante, com o Ricardo, Deivisson e 

Vinícius. Patrícia agradece a Grace sua participação.  

Dando continuidade, Patrícia diz que tivemos algumas participações no Chat, para 

podermos debater um pouco mais sobre isso que vocês trouxeram. Achei muito 

interessante quando a Paula falou sobre o trabalho, que a residência profissional é 

composta por um trabalho interdisciplinar e sabemos que isso é muito difícil. Eu queria 

que vocês falassem um pouco sobre essa questão, acrescentando a questão do 

controle social, que sabemos que às vezes é muito difícil inseri-lo, que essa prioridade 

na pessoa, na estratégia da saúde da família, o que temos conquistado ao longo dos 

anos, mas eu tenho a sensação que ainda a questão do controle social é um pouco 

apartada dessa nossa formação. Eu queria saber o que vocês acham, se vocês 

concordam e o que poderia fazer para melhorar isso, efetivamente a participação do 

controle social na formação de nossos residentes. Laura começa concordando com a 

Paula que temos os cenários mais variados, tanto do ponto de vista da inclusão dos 

usuários na construção dos processos de cuidados de saúde da família, muitas vezes 

isso não está na pauta das equipes, não tem nada de garantido, não é isso que 

acontece, nem na atenção básica, nem na saúde mental, que são dois lugares que 

acompanho um pouco mais. Por outro lado, também é muito heterogêneo, alguns 

lugares efetivamente ainda sustentam um compromisso, uma construção de luta. 

Nossos estudantes ajudam a construir um espaço, mas um processo ainda muito 

insipiente. Eu diria que a pandemia mostrou isso, que é muito forte e acho que nesse 

momento, se tiver Conselho, vamos trabalhar com Conselho, se for um que funciona, 

dá para abrir uma interlocução em relação a isso, mas diria que a pandemia mostrou 

muitos momentos assim. Tinha de tudo, equipes que se encolheram, equipes que 

foram aos territórios, em diferentes momentos, às vezes as equipes vivendo tudo isso. 

A equipe ia para o território, os movimentos sociais daquele mesmo território estavam 

se movimentando para o outro. Era um paralelo, mas não se encontravam, nem sabiam 

que o outro existia, então eu acho que mesmo que haja Conselho, acho muito 

importante que os nossos processos formativos calcados numa forte aproximação com 
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o território, com a vida que tem no território, com a gente que se organiza lá e essa 

para mim é a expressão viva que deve seguir o controle social, não só formal do 

Conselho, então isso interroga, abre possibilidade, isso é difícil na conversa muitas 

vezes porque as experiências são muito duras. Há territórios que acompanhei que os 

movimentos falavam que a unidade de saúde era o lugar para produzir violência, 

porque a porta era fechada, não podia entrar, porque a regra ninguém entende e isso 

é violência. O modo de operar é tão descolado da expectativa de cuidado, que é difícil 

de entender, faz tanto sentido que as pessoas não conseguem ter a porta aberta, 

apesar de que muitos e muitos territórios, a população reconhece que é a única porta 

aberta, que tem as equipes, o serviço, saúde que é a única porta aberta, 

institucionalmente falando. Na pandemia ficou claro, sobrou no território só o serviço 

de saúde, só tínhamos nós, fazendo de tudo. Em alguns lugares, se atrapalharam 

bastante, então eu penso que são 2 vertentes que podemos compor, que é muito tensa 

na verdade, a construção dos projetos terapêuticos minimamente dialogados e 

negociados com as pessoas, e o vetor governar a vida do outro é muito forte nas 

práticas de saúde, nas práticas formativas, nas ações programáticas que nós queremos 

governar. Governando a vida melhor, que às vezes não faz sentido nenhum para as 

pessoas, e de um modo muitas vezes autoritário que a pessoa não se sente nem em 

condição de fazer pergunta, muitas vezes a pessoa não consegue falar na consulta, 

aquela preocupação que ele entrou, não consegue. O território de tensão no trabalho 

é muito importante e absolutamente não está contemplado e por outro lado nós 

também construímos muito forte uma das dificuldades gigantescas que as pessoas 

estão vivendo, nós olhamos para elas e só se vê pessoas que tem necessidades, como se 

tivessem impotentes, e que nós temos que resolver tudo, e não é assim. É muito ruim 

esse jeito que nos chegam, vai para o território, é uma maneira, sob nossa ótica 

paralela, um encontro com o outro. Entrar num território de maneira viva, articular em 

dado território o que tem lá, são os modos que as pessoas fabricam o modo de 

solidariedade, que eles podem, como é dialogar com isso, ter interrogado com as 

coisas que nos trazem e não se encontrar com ele de modo vertical. Acho que hoje em 

dia está tendo esse movimento muito forte, das conferências populares da saúde 

mental. Diante disso, de maneira muito interessante, num movimento importante, nós 

nos organizamos. Muito importante o processo de organizar conferência, aprender 

também a criar espaços de conversa, chegar a uma conclusão, se não dá para 

representar, é uma aprendizagem bem interessante, tem que se afirmar a 

possibilidade de serem consultores, assim eles conseguem chegar nas conferências 

oficiais disputando, se não são silenciados completamente, então nossos espaços 

formais de participação do controle social são muito capturados, estão muito difíceis, 

todas as partes que podemos ajudar a estar com eles, abrindo, trazendo vida, tudo isso 

interage com o cuidado, que nenhum de nós tem resposta pronta, luta para construir 

possibilidades de produção do cuidado para o processo de aprendizagem do 

trabalhador, em defesa da vida real. Seguindo, Paula diz que assina em baixo tudo que 

a Laura falou, e só queria incluir nesses desafios, nesse tema do controle social, um 

movimento importante que seria poder começar entre nós, o que de fato nos 

programas, o que de fato nós reconhecemos como controle social, o que de fato eles 
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pensam sobre os percursos formativos, introduzir essa conversa, porque ela não está 

dada, é muito tensa, tem lugares que são absolutamente privatizados, para usar a 

palavra mais amena, que também reproduzem qualquer outra lógica que está 

centralizada no cuidado, então nós precisamos nos aproximar. Qual é o lugar que as 

famílias, os trabalhadores no processo de gestão desse serviço, como a organização do 

cenário de prática, conversa com a maior aplicação no processo democrático. Acho 

que é muito difícil tudo isso, podemos ficar 3 horas aqui discutindo como é que se faz, 

como uma ação formativa, como faz isso acontecer, como eu pego um território, 

acesso como um conceito teórico, como isso vira uma ferramenta que opera um 

cuidado no território, a mesma coisa se aproxima para isso com esse controle social, há 

muita distância e temos feito isso de forma muito instrumentalizada. Grace também 

quis comentar um pouco o assunto do controle social. Concordo obviamente com o 

que Laura e Paula trouxeram, só que acho que tem uma questão na formação, por ser 

muito tecnicista, nós terminamos dificultando as possibilidades dos professores de 

saúde entenderem o direito social, que é algo complementar, a transmissão política 

para essa formação é fundamental. Procuramos fazer dentro da carga horária 

assembleias de residentes para que eles pudessem refletir, tentamos criar estratégias, 

é muito difícil, porque nós vemos de maneira muito dura no território a participação 

social, que é aparelhada pela lógica político partidária, aí os residentes ficam com isso e 

ficamos o tempo todo na corda bamba, tem gestor com medo da liberdade que os 

residentes tem para incitar o controle social e é contra a gestão, como se fosse essa 

lógica em favor de um ganho para a construção de clínicas de saúde mais democráticas. 

Enfim, investir nessa formação política, é fundamental para pensarmos essa 

aproximação da participação social enquanto formuladores dessa política para si. 

Patrícia retoma a palavra, e passa para Paula que diz que tudo que falamos é para uma 

vida, como Grace fala, como nós fazemos? Esse investimento político, reconhecer que a 

política está no mundo, ela está em todos os lugares, nós somos atores políticos, isso é 

de uma delicadeza, uma complexidade, para não virar uma banalização, senão tudo vira 

uma palavra de ordem, e aí de fato vira a pior coisa que a palavra de ordem pode 

produzir. É a interdição na vida do outro, o efeito da história única. E aí vemos que os 

acionamentos que acontecem na vida, nos serviços, produzam uma forma muito 

restrita de ver o mundo, é isso ou aquilo, nossos processos formativos precisam se 

abrir. Às vezes somos muito tomados pelas urgências da vida, no reconhecimento das 

desigualdades sociais, nós não percebemos que esse conhecimento, nossas ações se 

restringem apenas a um monte de palavras de ordem, sem sustentação na prática do 

cotidiano. Eu acho que foi o Vinicius que falou das práticas de aprendizado na 

autonomia, eu acho isso uma das coisas mais difíceis, com todo o carinho que eu tenho 

nos processos formativos. Às vezes, como nós acolhemos os nossos residentes no 

sofrimento, nas queixas de forma que elas fiquem mergulhadas só nas queixas, na 

impossibilidade, onde a responsabilidade está sempre no outro, como podemos 

produzir uma prática de autonomia, um aprendizado autônomo requer um 

reconhecimento da nossa parte e da responsabilidade que nos cabe da nossa ação. 

Traduzindo eu sou inserido numa equipe, eu também tenho responsabilidade pelo 

funcionamento dessa equipe, da forma que determinado caso vai ser conduzido. A 
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Grace falou, isso para mim é fantástico, quando um território fala que não vai acabar a 

residência, ouvir isso é o que todas nós queremos, isso é de fato vida, um programa de 

residência que produz acesso, isso precisa ser falado, que produz acesso com palavras 

de ordem, mexendo nos arranjos tecnológicos, mexendo no cotidiano de trabalho, Eu 

acho que isso nós podemos fazer, quero chamar a atenção, que essas formas de abrir 

espaços, de produzir EP (educação permanente), não é fácil, não é um convite 

encantador. Eu sou uma defensora radical da EP, mas quantas são as vezes, que ouvi 

de residentes chateados, eu vim resolver problema e você me traz mais questões. 

Precisamos enfrentar isso, enfim. Patrícia diz que tem algumas perguntas no chat. Se o 

processo de aprendizagem seria mais produtor de saúde, se fundamentado entre 

colaboradores e usuários dos serviços públicos de saúde, educação e assistência social 

no território. Paula responde que não tem dúvida, eu estive até no mês passado como 

supervisora clínica institucional. Eu atravessei com a equipe num momento de 

pandemia e foi um momento decisivo, um momento que a equipe se viu num dilema, 

uma série de ações e gerenciamentos coletivos que não se pode fazer, recua e se retira, 

ou vai para o território. Isso se deu, outro destino para o serviço, mas ir para o 

território, não para falar sobre o território, mas ir, para se encontrar com o 

território, e aí o pessoal começou a ver um monte de coisas que estavam ali, e que 

nunca tinham visto, um monte se estratégias, de iniciativas colaborativas entre as 

pessoas, e que foram ser parceiros no cuidado. Eu acredito muito nisso, mas agora 

precisamos descolonizar os nossos olhares, porque vamos para o território para falar, 

reconhecer que o saber do outro é um saber válido, que o sofrimento e a forma como 

eu acho o que um familiar diz, o que é mais importante para ele, pode ser diferente do 

que eu acho, mas preciso negociar, preciso incluir isso para trabalhar, e assim também 

os cuidados produzidos no território, o cuidado baseado no território é muito potente. 

Laura também concorda, e digo que a vida que tem nesse território, muita produção, 

tem coisas muito difíceis, tem violência, tem tragédias, mas tem um monte de 

estratégias que podem compor, de que eles são muito diferentes, protagonistas. Tem 

assistência social, mas também tem a igreja que distribui alimentos, tem mil coisas 

inclusive esquisitas e que se bicam entre si. Existem as disputas e diferenças dentro do 

próprio território, que não é homogêneo, tem de tudo, atravessados por todas as 

linhas de força, mas enriquece muito as nossas possibilidades. Faz perguntas, dá muito 

mais para o entre as produções, porque nenhuma pessoa sozinha, no seu saber 

estruturado tem a capacidade de dar resposta para essas coisa. Nós precisamos juntos 

inventar e construir, o entre dá muito mais sentido, reconhecer a complexidade dos 

problemas. Não tem profissional que pode, porque ele se encontra com o problema, 

pode resolver sozinho, porque ele vai conversar com o outro, dá o maior trabalho, só 

faz sentido de verdade quando nós nos encontramos com a complexidade. Eu vejo 

outro jeito, de se deixar a vida entrar, se nós não vamos para a vida, essas coisas não 

entram na pauta, eu concordo totalmente. Patrícia diz que tem outro comentário da 

Mirna Teixeira, perguntado, que concorda com o formato dos TCR (trabalho de 

conclusão da residência) mais voltados para a prática profissional, ou como projeto de 

intervenção ou relatos de experiência. Ela gostaria que fosse comentado um pouco 

sobre os formatos dos TCR. Também tem outra pergunta que pode ser comentada que 
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é a formação crítica por meio das oficinas de reflexão permanente, não seria um 

dispositivo? Laura fala que com certeza, muito mais atuante que aula teórica, eu 

concordo, isso ainda é muito presente. A Grace trouxe a dimensão do pedido do 

residente, que às vezes quer um artigo científico, que quer aquele outro modelo, que 

pensa num TCR memorial, trazer a experiência de produção do conhecimento, tudo 

isso é uma discussão tensa, mas acho que para um programa de residência o TCR 

precisa ser um instrumento a serviço da intercessão na vida, no campo. Vocês fazem 

isso, vocês têm um produto final como projeto de intervenção nos territórios, de 

intercessão. Eu acho isso fundamental, o sujeito está ali, o que recolhe do vivido, como 

ele pode ofertar algum dispositivo que possa ser uma abertura para reflexão, de 

cuidado, eu penso que esse seria o caminho, sou defensora disso, mas vejo e 

reconheço, e já tive oportunidade de ver programas de residência que a exigência é no 

nível de mestrado e doutorado. Aí o que aquele produto final conversa com aquele 

vivido no campo. Aí era melhor não ter feito residência. Vai fazer mestrado, um 

doutorado. A residência é um mergulho no mundo do trabalho, então o TCR precisa ser 

resultado desse mergulho, as formas podem ser muito variadas, produtos técnicos, 

várias possibilidades, embora concordo com a Grace também, tem uma demanda 

muitas vezes que os próprios residentes tomam isso como percurso para outros voos, 

sem problema. Acho que precisamos debater. Grace acha que uma coisa que 

precisamos consolidar, para que nós possamos escrever sobre essas experiências, 

refletir, também é produzir conhecimento. Nós produzimos conhecimento o tempo 

todo no cotidiano do serviço e sistematizar isso que produzimos é muito mais valioso do 

que estar traduzindo outro tipo de conhecimento, que também é importante e tem o 

seu lugar. Eu também concordo que não é no programa de residência que vai brotar 

esse tipo de conhecimento. Nos programas de residência são mais ricos esses 

conhecimentos que são produzidos na vida real, no cotidiano do serviço, e neles o 

deslocamento que o sujeito faz ao longo de sua trajetória nos meses de formação. 

Então reconhecer isso como conhecimento, falamos sobre isso é produção do 

conhecimento valiosíssimo, que precisa ser compartilhado. 

Patrícia passa a palavra para a Laura, Paula e Grace para seus comentários finais. Laura 

acha que é isso mesmo, concordo com o que a Paula e a Grace  falaram, e é uma batalha 

cada vez mais dolorosa dentro da Universidade, o reconhecimento da residência, e que 

a experiência da vida é produtora do saber. Cada vez mais estamos mais capturados. 

Faz sentido um TCR que as sistematize como experiências, seja um memorial, tem 

muitas formas de fazer, seja desenvolver um projeto, que possa construir um diálogo 

com muitos que participaram, que não seja uma produção solitária de cada um dos 

residentes. Concordo com o que elas disseram. Acho muito oportuno esse seminário 

organizado e quero agradecer demais a possibilidade de estar junto com vocês. Está 

faltando muito espaço de conversa e fico com vontade de conversar muito mais. Muito 

obrigada a todos em especial a Grace e a Paula. Paula também agradece muitíssimo, 

concorda com as palavras da Laura. Foi uma manhã revigorante e faz lembrar para 

todos nós qual a potência do coletivo. Quero agradecer a Adriana e a Alice que são 

pessoas que admiro muito. Precisamos fazer mais espaços como esses, como a gente 

se arranja, quanta potência. Grace fala que só tem a agradecer, dividir esse espaço 
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com quem acredita. Obrigada e estou emocionada. 

Patrícia agradece a Adriana pelo convite. A cerimonialista agradece a todos e convida 

para as Oficinas que acontecerão a tarde com os Coordenadores e Adjuntos do Fórum 

das Residências. Adriana também agradece e diz o quanto foi instigante, uma manhã 

muito rica. Temos aqui na Fiocruz um espaço que é o Fórum das Residências, numa 

cogestão. Temos descoberto a possibilidade de se juntar e certamente vai compor a 

agenda. No ano que vem faremos outro Seminário, se possível presencial.na diz que foi 

um passo grande que a Fiocruz deu e faço questão de participar. Sem mais a tratar, 

Adriana encerra a reunião.  

Segunda parte do II Seminário Integrado das Residências em Saúde da Fiocruz, no 

período da tarde foram realizadas duas Oficinas de Trabalho com os coordenadores de 

programas de residências da Fiocruz, considerando os dois painéis realizados no 

período da manhã: “ O lugar das residências em Saúde como oferta educacional: entre o 

lato sensu” e “ A indissociabilidade entre gestão, educação e controle social nos 

programas de residência”. 

Adriana deseja boa tarde a todos que estão presentes, e dá sequência ao Seminário, 

com uma dinâmica em grupos para discutirmos os temas apresentados. A ideia é dar 

sequência e talvez possamos trabalhar com dois grupos. Passamos para a Duda Rossi 

que vai nos explicar a metodologia do “Jamboard” e vamos até às 15 horas. Duda 

começa com a ideia de uma construção coletiva com a metodologia apoiada pelo 

”Jamboard”. O ”Jamboard” é uma ferramenta do google, grátis, que permite construir 

ideias ao vivo, à medida que vamos participando, então, a ideia é trabalhar com 2 

questões, uma é Desafios da Gestão Educacional das Residências e a segunda questão é 

Contribuições da Fiocruz para a Qualificação das Residências, que são os objetivos da 

Oficina. Então vamos ver como trabalhamos com essa ferramenta? Nós temos aqui um 

menu de opções e vamos trabalhar basicamente com a opção nota adesiva, quando 

clico nela, aparece a cartela, então registro a ideia, e salvo, e ela vem para o painel. 

Assim todas as pessoas que entrarem por meio do link, vão ter a possibilidade de fazer 

o registro e também tem a possibilidade de movimentar as ideias registradas no painel, 

e a proposta é nós construímos com vocês, uma construção real e ao vivo de quais são os 

desafios da gestão educacional. A proposta é que as pessoas registrem, e montemos 

esse painel e à medida que as ideias sejam visualizadas, para nós lermos e 

compreendemos, de forma que todas as pessoas entendam o que está escrito e nós 

podemos organizar as ideias semelhantes. Basicamente, seria essa a metodologia e 

assim temos um painel construído com as 2 questões. Depois é possível fazer um 

download do painel e o salvamento é automático na plataforma. Vamos trabalhar em 

2 grupos, cada grupo vai fazer esse mesmo processo e na plenária que está prevista para 

as 15 horas, teremos um relator de cada grupo para a apresentação e 

compartilhamento dessa produção, e prosseguiremos o debate finalizando a atividade. 

Nós vamos trabalhar com esse menu superior, tela 1 e tela 2. Podemos incluir também 

imagens e outras coisas aqui. Os grupos têm apoio das facilitadoras: Eu, Duda, Maria 

Alice e Márcia Castro. Basicamente é isso, e na atividade nós apoiaremos a realização e o 

uso da ferramenta. Estamos com 16 pessoas, podemos formar 2 grupos de 8. Eu, Maria 
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Alice e a Márcia Castro ficamos com um grupo e a Duda com o outro grupo.  

Na plenária, iniciamos com a apresentação dos grupos. Relato do primeiro grupo, por 

Eduardo Sousa de Farmanguinhos. Eduardo compartilha a tela e se apresenta. 

Conversamos e conseguimos lançar várias ideias. O bloco 1: tempo de realizar as 

funções na coordenação; atender as diversas demandas dos residentes que muitas 

vezes vê a coordenação como o curso: olhar a matrícula, ver qual o conceito; ajudar o 

aluno a se localizar nesses diversos setores da coordenação, que não é só a figura do 

coordenador; outro bloco: construir e consolidar espaços de gestão participativa dos 

programas; constante diálogo com a Comissão de Residência Multiprofissional de cada 

Unidade e junto a isso atender as experiências dos residentes com a prática local; 

atender aos anseios deles com o mercado de trabalho; outro bloco: seria a avaliação 

educacional e a necessidade de qualificação; a avaliação dos residentes, de modo a 

contemplar a realidade daquele residente que está no curso; a disputa, a formação e 

provimento, e aí temos um terceiro ator que são os Municípios, como se faz para gerir 

isso e o quarto bloco que inclui o MS e o MEC, a gestão do curso pelo MEC utilizando o 

SINAR, que nos deixa com certa fragilidade, gera insegurança e existe um problema 

gravíssimo aí de falha com a comunicação do órgão. Tudo chega muito encima da hora; 

gerir a residência de modo a atender os prazos impostos pelo MS e agora também pelo 

MEC; a dificuldade que se tem no fato de solicitar bolsas para novos residentes, para 

nosso curso, que é algo muito difícil de se alcançar e, a cada ano que passa, gerir isso está 

muito complicado. Num outro momento, conversamos sobre as contribuições na 

Fiocruz para a qualificação das residências. O grupo entendeu que isso já ocorre em 

determinado bloco, que é esse de continuar atuando no MS; ampliação dos editais 

para conseguir a contribuição de novas bolsas junto ao MS. A Fiocruz se destaca e faz 

de tudo que pode para tentar melhorar o relacionamento possível junto ao órgão. A 

Fiocruz oferece aulas híbridas, qualificadas em assuntos específicos, que só aqui na 

Fiocruz são abordados. O campo de prática na Fiocruz é muito diferenciado, além de 

ser muito diversificado, com funcionários gabaritados e experientes em assuntos 

específicos e isso provavelmente não vai se encontrar em outro lugar e o 

comprometimento das coordenações. Os Coordenadores das Residências na Fiocruz são 

muito comprometidos, fazem parte desse Fórum de Coordenadores, e estão sempre 

preocupados em dar um passo à frente nas discussões; em outro momento, falamos 

sobre as contribuições que a Fiocruz pode continuar e ajudar ainda mais os residentes; 

a consolidação urgente do SIEF para dar solidez à gestão dos cursos; um modelo de 

avaliação subjetiva e objetiva que possa ser aplicados para todos os residentes e ainda 

a construção do espaço para que possa haver a socialização de instrumentos avaliativos 

dos programas de residência. Esse foi o trabalho que fizemos no nosso grupo e que 

compartilhamos com vocês. 

Os comentários da Cristina Guilam e do Hermano ficarão para o final da apresentação 

dos dois grupos. 

Marlete, relatora do segundo grupo, vai também falar por questões separadas das 

ideias do grupo. A primeira questão, trata dos desafios da gestão educacional dos 

programas de residência. Foram divididos em blocos as ideias: Educacional: corpo 
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docente qualificado e com expertise de processos; preparação de preceptores; 

quadrilátero: o fazer no cotidiano; quebra do modelo biométrico; falta de percepção 

de pesquisadores e institucional quanto a importância e necessidade de formação em 

residências; exercício da interprofissionalidade; desenvolver múltiplas atividades 

educacionais; gestão da prática da saúde; necessidade de amadurecer em relação aos 

produtos de conclusão de residências; falta de alinhamento sobre os objetivos dos 

cursos; divisão do curso por Unidade; Integração no território: integração dos 

programas com território; disputas políticas da vinculação; responsabilidades dos 

programas de residência; Formação docente: necessidade de formação docente e 

discente para produções acadêmicas e técnicas; rede de apoio ao discente em 

sofrimento psíquico/processual; aprimoramento das práticas docentes na busca por 

inovações das práticas pedagógicas como ocorreu com a pandemia; Conflitos: 

administrar conflitos geracionais; Contexto político: contexto sanitário potencializando 

as áreas de ação da ciência no combate a pandemia e a rápida resposta da Fiocruz; 

incertezas, inseguranças no cenário político de baixa valorização social e econômica, 

instabilidade política e sucateamento da educação e desmonte da Ciência e Tecnologia 

no Brasil. Fiocruz produtora de ambiente: promoção de ambientes saudáveis e 

acolhedores para a vivencia do residente; sentimento de não pertencimento a Fiocruz; 

estrutura de recursos humanos e financeiros para o funcionamento das residências; 

Desconhecimento do território em profundidade, tanto pelos educadores quanto 

pelos educandos; aumento da cooperação e do engajamento dos colaboradores junto 

aos programas de residência; reconhecimento da marca Fiocruz na procura por 

formação e certificação em serviço; ainda pouca integração entre as equipes técnicas e 

administrativas; interação nas aulas online; Administrativo: estrutura burocrática dos 

processos educacionais – SECAD, MEC, MS; Publicação: dificuldade de publicação do 

conhecimento; necessidade de política antiplágio; necessidade de cursos para escritas 

acadêmicas, científicas e básicas; fragilidade na incorporação de questões transversais 

(raça, gênero e outros) nas ofertas educacionais e questões da equidade, as políticas de 

equidade e de práticas integrativas e complementares da saúde; Para a questão 2, as 

seguintes categorias: Formação em serviço e para o serviço: corpo docente qualificado 

e com expertise de processos; preparação de preceptores; carga horária dedicada a 

coordenação; promoção de ações preparatórias/curso para preceptores, tutores e 

coordenadores; fomentar organização de um organograma para o programas: 

coordenador geral; coordenador pedagógico e coordenador de campo; Estrutura de 

apoio acadêmico (SECAD) para as seleções e atividades administrativas dos programas 

de residências; Apoio financeiro: instituição fomentadora de práticas inovadoras para 

qualificação do SUS; apoio na manutenção de recursos financeiros e humanos para 

atenção junto aos programas; sensibilidade e adesão das forças de trabalho na Fiocruz, 

sobre a importância da formação em serviço (residências); financiamento 

permanentes, adicionais e sustentáveis para a educação e formação – ação; estrutura de 

apoio às visitas dos cenários de práticas, principalmente em áreas rurais (60 Km longe 

da Unidade da Fiocruz); fomentar políticas públicas de incentivo e valorização 

profissional: possibilidade de absorção de egressos; Necessidade para a Fiocruz: 

necessidade de formação de docentes para o recorte de cada residência (campo - 
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exemplo saúde da mulher no campo); estruturas melhores para projetos submetidos e 

avaliado pelos CEP; necessidade de fortalecer o colegiado de residências com 

representação dos programas (programas específicos); melhores sistemas de avaliação 

para os programas com criação de indicadores próprios e relevantes; poucos recursos 

à realização de pesquisas, relacionadas aos cenários e as prática em serviço das 

residências; fortalecer a articulação com outros atores para continuidade de ações 

educativas das residências; reduzir a descontinuidade da produção de multimídias e 

tecnologias leves para a formação – ação; apoio para pesquisas em campo, atenção e 

infraestrutura para pesquisa fora da sede; financiamentos permanentes, adicionais e 

sustentáveis para educação e formação – ação das residências; Alice fala que foi muito 

desafiador, uma produção bastante ampla para desenvolver e que muitos caminhos 

estão para ser trilhados. A questão do apoio foi muito sensível. Marcia Castro fala que 

vivemos um momento do residente, foi desafiante para essa tarefa e gostaria de marcar 

que o tempo foi bem enxuto, que não conseguimos concluir, mas acho que foi 

extremamente potente a participação do grupo e desejo que isso se perpetue. Tem 

muita coisa para ser discutido. 

Adriana segue, passando para Cristina Guilam e para o Hermano finalizarem. Cristina 

começa que achou interessantíssima essa dinâmica e gostaria de aprender mais para 

utilizar. Quero destacar a alegria de ter jovens coordenadores e é muito interessante 

para todos nós, porque vocês colocaram desafios de diversos níveis e precisarão de 

diversos níveis de abordagem. Gostaria de falar uma coisa inicialmente que me 

chamou a atenção, por ter uma sensação de não pertencimento a Fiocruz, talvez de 

tudo que tenha dito, com relação às nossas carências e às nossas fortalezas, isso tenha 

sido o que mais me chamou a atenção, porque nós sempre temos a impressão e o desejo 

que cada docente e cada discente sinta, dentro de si, o pertencimento à Fiocruz, essa 

Instituição nacional e esse esforço de integração, enfim, então essa constatação de 

que há uma lacuna, em relação a isso, é algo que deveríamos explorar mais e pensei até 

em propor isso a vocês, que é um desdobramento, um evento de ter um representante 

dos residentes que teve acesso como observador. Eu acho que tudo isso é um 

aprendizado, ouvir qual foi a sensação desse representante estar no Congresso Interno 

da Fiocruz, como ele viu essa participação, os limites, o que enriqueceu ou não esse 

nível de formação, eu acho isso fundamental para nós preenchermos essa questão, 

que acho fundamental. Lembro-me do início da minha carreira como aluna da 

especialização em saúde pública na ENSP, essa sempre foi uma marca muito forte que 

parecia que nós já internalizamos a Fiocruz, ainda como aluna e que aquilo nunca saiu 

de dentro de nós. Me chamou a atenção e do Hermano que poderia falar um pouco, 

ou da Adriana e equipe, que levantou isso, seria muito importante. Tem um valor 

simbólico muito grande. Vocês falaram da questão de uma política interna que estaria 

ligada a uma aproximação da Unidade a esse coordenadores das residências, que nós 

muitas vezes vemos como uma pessoa solitária, uma pessoa que está atolada na 

gestão, e muitas vezes com pouco apoio, então a fala que foi colocada com relação aos 

desafios da gestão me remete para essa relação para dentro da Unidade, de 

fortalecimento do Coordenador da residência para dentro da sua Unidade, e também 

da relação dele com a VPEIC e com a Coordenação Geral da Educação. Isso se 
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encaminha a um caminho institucional a ser percorrido. Eu acho, como falei pela 

manhã, que a Coordenação Geral da Educação está atenta as necessidades de 

aproximação, e isso é uma diretriz fundamental da educação nos próximos anos e é 

uma relação para fora, uma discussão política e geral. Essa discussão com o MEC e MS, 

ou mesmo com o governo federal, estadual e municipal é o papel das residências nos 

territórios. Então, esse diálogo, que é extremamente necessário para nossa Instituição, 

para fora, do ponto de vista da política de governo, mais ampla, da política de estado, 

mais ampla de comparecimento das residências e dessa discussão é que se remete, 

que se concretiza em ações com maior financiamento, uma maior dinamização da 

regulamentação das residências. Enfim, aí tem outro nível de atuação, que é mais 

nítido que é o apoio extremamente necessário a esse discente e que estamos aí 

construindo uma política de apoio ao estudante, junto com o CAD, Centro de Apoio ao 

Discente e é fundamental nós chegarmos a uma política de atenção discente, em que o 

próprio discente converse conosco, determinar quais são as necessidades e fragilidades. 

E mais uma questão, que é a do SIEF, e as residências tem uma participação no nosso 

grupo de determinação das prioridades do SIEF. O SIEF é um sistema que está em 

construção há muito tempo, que encontrou diversas dificuldades, mas acho que 

finalmente ele está florescendo a partir de sua utilização concreta no stricto sensu e 

estamos investindo fortemente no stricto sensu para termos uma experiência de vida 

real e a partir dessa experiência, nós incluirmos as residências. Tenho certeza que as 

residências precisam muito desse sistema. Então, assim só para sintetizar, pensei em 

questões da política da Fiocruz, para fora e para dentro de si, tanto no âmbito da 

Presidência como no âmbito das Unidades e a Fiocruz na organização da sua política de 

acolhimento ao estudante, incluindo aí os residentes, que não pode praticar esse 

isolamento, que essa pessoa diga que faz parte da Fiocruz, foi para o campo e salvou 

muitas vidas. Faço parte de tudo isso, faço parte da Fiocruz. Uma fragilidade que é 

simbólica, mas é objetiva também. Convidamos a todos nós a pensar esse momento de 

escutar mais os residentes e pensar nesse momento de escuta do representante 

residente que foi ao Congresso Interno. Eu espero ter ajudado, pois fiz um esforço de 

organização do pensamento e passo a palavra para o Hermano para termos esse 

diálogo. 

Hermano dá boa tarde a todos e todas e diz que está muito satisfeito. Fiz questão de 

estar aqui apesar de estar de férias. Foi muito bom passar esse dia inteiro com vocês. A 

residência hoje em dia traduz um momento muito marcante e muito importante. É um 

período, que como profissional, você se depara com as incertezas da vida, por isso eu 

coloco que você é um residente, mas você é um trabalhador, que tem 

responsabilidades, que é um profissional já formado na graduação e que ali tem que 

assumir determinadas condutas decorrentes da profissão e tem que assumir tudo. E 

essa relação é de muita apreensão, cujo papel nosso como gestor, coordenador, 

preceptor, passa a ser um papel central. Eu tenho lembranças do mais alto grau dos 

meus preceptores na residência. Alguns deles eu falo até hoje, como a Margareth 

Dalcolmo, mas tem tantos outros que foram meus preceptores na residência e que 

ficaram, porque isso é muito importante, é uma vida, uma marca para o profissional 

que faz essa opção pela residência. Eu acho que a Fiocruz desde o início, ela tem tido 
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essas residências, não sei se a mais antiga é a residência lato sensu de saúde, que era 

multiprofissional no início, vários de nossos companheiros participaram, essa 

residência multi, servidores, profissionais e pesquisadores da Escola. Acho que 

estamos num momento muito importante, tivemos perdas, numa construção, mas eu 

agora estou num lugar que me ajuda a pensar mais amplamente na questão da 

formação, na Vice-Presidência de Ambiente, de Atenção e Promoção da Saúde. Essas 3 

áreas têm relação estreita com a formação, e queria colocar que essa integração foi 

muito bem colocada como diretriz no Congresso Interno. Eu mais ou menos listei umas 

16 diretrizes que tem a ver com a formação dentro das teses. A diretriz tem que ser 

materializada em ações, e uma das coisas que fiz no Congresso foi conversar com a 

Cristiani, que depois desse Congresso, em fevereiro ou março, vamos ter que sentar 

para construir esse caminho, dessa integração, com a formação nessas áreas onde se 

encontra um território, seja ele de que maneira for, o território da atenção, o território 

do ambiente, as questões sanitárias envolvidas, que agora com a pandemia trouxe uma 

série de problemas ambientais, e a promoção da saúde que é parte da nossa política, 

então essa relação fica muito estreita. Questionei a Adriana, e com a Cristina Guilam 

também, que vai nos ajudar com as questões junto às residências, principalmente 

com esse Fórum na Fiocruz. Quero entrar em algumas questões mais específicas, do 

que aprendi aqui com vocês. Acho que algumas questões foram semelhantes para os 

dois grupos. Eu entendo que a Cristina coloca esse não pertencimento que chamou 

atenção, isso tem uma construção por trás disso, de quem está na Fiocruz, enfim acho 

que os mais jovens talvez tenham carregado, mas não sei se foi o Paulo Buss ou o 

Gadelha que veiculou isso, que independente nós todos temos o DNA Fiocruz na veia. 

Não é só vacina, nós temos carregado esse DNA, um sentimento que nos estimulam 

sempre para coexistir. Siga sempre o exemplo, que aos poucos, se alguém tinha alguma 

dúvida com relação a isso é só fazer um pequeno histórico dos 2 últimos anos, talvez o 

maior desastre sanitário, pandemia que nós tivemos, onde a Fiocruz, certamente foi a 

que mais se colocou na defesa da saúde pública e orientou toda a população num 

momento terrível, com o desgoverno, a Fiocruz com todos os seus trabalhadores, 

servidores, pesquisadores e professores, se colocou à frente disso. Tem uma direção 

política na Instituição que ajudou a fazer isso. Os residentes estão exatamente dentro 

desse contexto pragmático da Instituição. Estiveram à frente o tempo todo, eu lembro 

que fui no Centro de Saúde olhar o que estava acontecendo. Teve uma movimentação 

que nós no início ficamos em casa, e ir ao serviço de saúde só se estivesse grave. Foi um 

tremendo aprendizado, para começar a mudança e orientar melhor sobre essa doença, 

com muitas dúvidas, muitas incertezas, mas os residentes, os preceptores aprenderam 

ao longo desse processo. Então, acho que isso é uma marca dessa atividade como 

residência. Eu vi algumas questões levantadas como desafios, o primeiro grupo 

levantou a questão do tempo, acho que o tempo da saúde do trabalhador ele sempre 

nos remete a uma certa exploração da força de trabalho, ela sempre remete a isso, 

porque você tem uma intensidade extensa que é aula extra que você faz, mas se define 

bem, mas na área da saúde, tudo se faz, acaba fazendo de uma forma intensa, é aquela 

aceleração do processo e agora ela ficou pior. Eu vi professor dando aula e com celular 

na outra mão em reunião. Isso eu vi na pandemia. É um desgaste da tropa, mas se ele 
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está na linha de frente, ele está orientando e fazendo outra atividade. Essa coisa de 

trabalhar remotamente traz uma carga, além de toda a carga emocional, com uma 

série de problemas que você não consegue se desvencilhar, ou mesmo no trabalho, 

você está em mais de uma reunião e sem essa interação melhor, porque ali pede uma 

integração para você dirimir uma dúvida de um colega, você tem uma série de cargas 

que precisam ser bem trabalhadas nesse processo. Então, com a pandemia, temos 

que buscar alternativas, e quando se falou sobre o tempo, me remeteu como se organiza 

o tempo do discente para que ele não tenha sobrecarga, para que ele possa cumprir o 

seu papel da melhor forma possível. Essa é uma questão importante. A avaliação do 

curso, acho que sempre deve ter, tanto a avaliação de como funciona o sistema, como 

estão nossos docentes e discentes, para ter uma boa avaliação, porque essa avaliação 

nos ajuda a melhorar todos os nossos processos. As específicas que foram colocadas, 

acho que é uma lista diária. A questão das bolsas, sempre enfrentando isso, quando 

não se consegue, busca recursos próprios, enfim tanto para nossos discentes, como 

para a investigação, a pesquisa. Isso tem sido uma história na Instituição. Vamos ver 

como localizar essas ações. Outra questão é a integração dos programas como os 

territórios, ela tem a ver com a promoção da saúde, tem como orientar os nossos 

docentes, discentes e residentes, num território de conflito, como são esses territórios 

que frequentamos. A violência abate nossa atenção nos territórios, que é uma 

constante, onde temos a nossa pasta nos territórios, que é constante, onde temos a 

nossa pasta de saúde. Então, como o programa trabalha, temos que estudar uma série 

de entraves, como a violência e outros, questões culturais e tantas outras coisas que 

temos que estar compreendendo melhor e também uma coisa que foi colocada, a rede 

de apoio, também temos que pensar como construir essa rede de apoio no campo de 

formação, para que docentes e discentes possam estar trabalhando isso juntos. Esse é 

um tema que precisamos discutir um pouco mais. A questão da promoção, estrutura e 

uma série de coisas que foram colocadas aqui. Para encerrarmos, o que foi falado na 

primeira etapa, como nós precisamos de conhecimentos. Eu sou muito cobrado pela 

CAPES, por um número muito elevado de pontos, e você é desqualificado se publicar 

numa revista que você não conhece, sou até mal visto, é uma verdade, uma certa 

discriminação com relação a isso. Precisamos superar isso, alguém também falou aqui 

da avaliação, a avaliação é em função disso, professores já não colocam mais o 

mestrado profissional, apesar que isso conte pontos, colocar o que produziu em 

literatura cinza ou cinzenta como chamam, que é muito utilizada nos movimentos 

sociais, a integração dessa maneira, mas ela não pontua na CAPES para ser um 

professor permanente do programa, se ele não pontua, se essa publicação não lhe dá 

pontos, também não vai se esforçar para publicar com o aluno, qualquer outro tipo de 

instrumento, até num jornal, uma ferramenta de internet que tem várias delas, como 

blog, que tem sido muito utilizados. Tem várias formas de se publicar o conhecimento 

que se adquire no território daquele profissional, daquele coletivo e nós não discutimos 

muito isso. Então acho que tem entraves como falei, o profissional pode permanecer 

na residência, que não tem essa exigência, mas os profissionais que querem entrar na 

pós-graduação, ele vai fortalecer muito mais esse lado, nós precisamos trabalhar como 

nós abraçamos isso, para que se possa ter, como chamamos, uma ecologia de saberes, 
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de toda ordem, nos territórios, nos movimentos, nos espaços tradicionais, como eu 

expresso isso. Quais são as condições para que eu possa fazer isso? Acho que essa é 

uma boa discussão dos nossos residentes, dos nossos docentes e discentes nesse 

campo, que eles têm muito a contribuir, que não necessariamente uma revista da 

CAPES ou uma pontuação elevada. Então são questões, que acho, algumas como 

desafio, outras são questões mais pragmáticas que nós podemos avançar dentro da 

Fiocruz e outras que são mais fora da Fiocruz, do MEC, do próprio financiamento, do 

sistema de educação pública tanto quanto da saúde, discutindo como a sociedade 

como um todo, nos Conselhos, isso é fundamental. Para fechar, após essa Oficina, 

elaborar um bom relatório e com isso nós tentarmos dar prioridade para que possamos 

ter essa integração e de que maneira nós tentamos trabalhar as nossas residências, o 

que fortalece nossas residências. Estamos vivendo isso hoje e se tiver uma mudança, só 

em 2023. Então isso, não sei se consegui contemplar tudo isso. 

Adriana agradece ao Hermano e faz alguns comentários. Quando nós falamos em 

desafios que são colocados nessa relação da atenção e da educação, nós falamos 

muito, porque tem uma relação muito direta com o SUS. As residências são aquelas 

missões, que a Fiocruz fala o tempo inteiro, que tem um pé no serviço, enfim, que nós 

dialogamos muito, só que temos uma governabilidade bastante limitada, quando nós 

não temos a rede própria como campo de prática, nós temos que cooperar com os 

Municípios, Estados e demais serviços que, aliás, é função nossa cooperar e por sua vez 

é colocada como desafio, e nós ficamos às voltas com essa situação, e recentemente 

vivemos isso no contexto da pandemia, quando os nossos residentes não estavam 

providos de EPIs, tivemos que fazer uma força tarefa interna para fazer esse 

provimento, inclusive em localidades como Brasília e Bahia que não tinham nem 

almoxarifado, mas não queríamos retirar nossos residentes de campo. Enfim, nós temos 

um pouco desse contexto, mas nós temos um desafio, para entrar nessa linha, que nós 

fazemos todo um projeto político pedagógico, com uma intencionalidade, para onde se 

quer formar, temos um rol de competências, de especialidades, para cada área de 

concentração e não necessariamente os serviços acompanham isso. Numa de nossas 

cooperações que nós acompanhamos no Mato Grosso do Sul nós vivenciamos isso, uma 

rede, nós propomos que na atenção primária que a enfermagem faça consulta e 

naquela rede não fazem consulta, são trocas que se faz no serviço e que são difíceis. Nós 

vimos uma diminuição, nós temos uma taxa bem diferenciada, nós temos uma alta taxa 

de ocupação de residências, são sempre 100%, todas completas, mas eventualmente 

vimos uma diminuição do preenchimento dessas vagas de acordo com a oferta do 

mercado de trabalho. No caso do Município do Rio de Janeiro, quando vivenciou uma 

redefinição de equipe, uma remodelagem da atenção primária, a procura pela nossa 

residência, por exemplo em Saúde da Família da ENSP, ela diminuiu o número de 

inscritos. A questão da violência, com toda a violência no Município do Rio de Janeiro, 

nós levamos os residentes para territórios conflagrados, isso tem um impacto direto. O 

INI, em 2020 foi o menos procurado pelas vagas, na infectologia do INI e no contexto 

da pandemia, e não é que o SUS não esteja precisando. O que acontece e, no entanto, 

agora foi um sucesso, com tantos inscritos em infectologia na residência médica, e não 

perde a qualidade e as nossas ofertas tem qualidade, e não é à toa que nos nossos 
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cursos de especialização recebemos médicos estrangeiros no INI para estagiar conosco. 

Então, são desafios que estão colocados. A pediatria do Fernandes Figueiras e outras 

Instituições que são de excelência, o IFF tem esse conforto. No entanto, a pneumologia 

foi a que nós não conseguimos prover, ficou sem ocupação das vagas, mas esse ano 

apareceu 1 candidato, e que tem mercado a pneumologia. Então a questão do 

comportamento disso com relação também com o mercado de trabalho do SUS, o que 

a Cristina disse sobre a governabilidade aqui é muito mesclada. Tem outra questão que 

temos falado muito, quando se fala em 2014 e 2015, tínhamos 19 programas para toda 

a Instituição. De 2015 para cá, estamos com mais de 30, 33 programas. Teve um 

aumento bastante significativo e áreas também que tradicionalmente não são 

ofertadas em outro lugar. A residência de atenção básica com ênfase na população do 

campo, talvez só nós tenhamos aqui, mas não sei onde mais tem. A residência 

multiprofissional parasitária no INI, talvez tenhamos uma única, não sei se existe outra. 

Em áreas tecnológicas farmacêuticas só nós que temos. A residência em saúde do 

trabalhador, a tradição da residência médica, então eu compreendo muito, quando os 

nossos coordenadores falam dessa situação de pouco apoio, de isolamento, é uma 

coisa que fica mesclada, acho que aqui temos que trabalhar nesse ajuntamento do 

grupo, mas nessa relação principalmente com nossos órgãos reguladores e 

financiadores, que é o MS e o MEC. Acho que na parte da manhã falamos um pouco 

disso, a impressão que dá é que isso não se acompanha muito, porque o SUS vai nos 

demandando uma mudança, não só dos programas que já temos, os ajustes para 

poder de fato fazer sentido, ter profissionais cada vez mais com qualidade e inseridos 

na realidade concreta do que é o serviço. A impressão que dá é que não temos esse 

contexto. Vide o exemplo, agora desse ano. Nós tínhamos 1000 bolsas para a saúde e 

esse ano tivemos um corte de um terço em áreas específicas de reabilitação pós Covid. 

Tem tudo a ver, super legítima. Uma outra questão, que acho que vale apena observar, 

pensando aqui nós da educação, não foi um objetivo nosso aumentar as ofertas das 

residências, falamos que aumentou, mas não é uma meta nossa, que todas as Unidades 

vinculadas a Fiocruz têm que ter residências obrigatoriamente. Quando transformam as 

especializações em residência, o trabalho é complexo, temos vivenciado isso, mas o 

que quero dizer é o seguinte, observa-se uma tendência, principalmente das 

residências, que as ofertas de atenção primária, seja de família e comunidade, seja de 

saúde da família e aí com variação na atenção básica, que cada vez mais a oferta tem 

uma tendência de ser pelos Municípios, muito pelo provimento desses profissionais, 

principalmente nas residências médicas. E isso nos coloca em outro lugar, uma 

Instituição de Ensino que talvez reste agora, avançarmos para cooperar com o restante 

do SUS, já que os municípios podem certificar e fazer com uma oferta direta, hoje se vê 

essa tendência para o campo da atenção primária em saúde. Talvez seja o nosso papel, 

seguir consolidado as nossas ofertas, mas pensar nessa cooperação, seja para 

processos seletivos, seja para apoio da gestão educacional em outras localidades, 

Bahia, Pernambuco, seja a localidade que for, acho que também é uma outra 

retomada que nós que não tínhamos pensado, mas é o que vem se afirmando nos 

últimos tempos. 

Eduardo faz comentário sobre as bolsas que não contemplam outros cursos, para além 
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de contemplar os outros cursos, tem um problema no edital que é grave. Ainda 

contemplando o pessoal pós covid, deixam bem claro que eles não vão ofertar bolsas 

para aqueles programas que já tiveram algum tipo de financiamento, então continua 

esse ano o mesmo problema, por exemplo, aqui para Farmanguinhos, já tivemos 

financiamento aqui pela Fiocruz, então teoricamente, não poderíamos participar do 

edital, nós temos um programa ainda financiado, mas por hora eu não vejo solução 

para isso, e essa é uma preocupação minha, e acho que para todos nós. 

Adriana pergunta se mais alguém quer fazer um comentário. André fala, como 

recebemos residentes de outras Unidades lá no laboratório, algumas especialidades 

temos tido uma vasta procura, principalmente para a formação de médicos de várias 

especialidades, tem uma vasta procura, e aí quando você vai olhar outras que tem mais 

apoio, tem uma elevada procura. Hoje os meninos se formam e vão para a área de 

imagem, dermato, estéticas, buscando caminhos que são o modelo de formação para 

o mercado que temos hoje. Com isso, determinada especialidade acaba perdendo 

tanto, e a residência da UERJ, como a da UFRJ, quanto do MS, só tem de 1 a 2 

candidatos. Com isso tem reduzido muito algumas especialidades. Você falou sobre o 

IFF, acho que precisa para o SUS fortalecer a multiprofissional, que é o centro da 

Fiocruz, acho que é o caminho que nós encontramos de fortalecer o SUS, não é na área 

de médicos. Isso aí é uma reserva de formarmos profissionais para o SUS, que hoje é 

fundamental, para a atenção à família, e para outras áreas dentro do SUS. Mas do ponto 

de vista da muitiprofissional acho que esse é o caminho, embora tem especialidade no 

IFF, INI, não seria problema, mas nós precisamos ter outras entradas. A vigilância 

sanitária, só nós temos não vamos ter outra Instituição formando, ou é ela ou não vai 

ter. 

Na sequência Cristina Guilam fala que estão acima de nossa governabilidade, mas que a 

Fiocruz, como Instituição comprometida com o SUS, com os princípios de cidadania, 

enfim com tudo isso que está descrito nas nossas diretrizes, vamos ter que manter esse 

exercício de estar atentos, de estar resistindo, avançando nesse processo que hoje está 

sofrendo um desgaste seríssimo e que não podemos perder de vista que o próximo 

ano será muito difícil e bastante estratégico para podermos avançar em soluções que 

possam nos trazer de volta uma visão de educação, uma visão de SUS mais adequada, 

com a desigualdade do nosso país, com a pobreza de nosso país, e termos esperanças, 

não etéreas, mas também esperanças concretas do que nós possamos retomar, uma 

visão mais progressiva do SUS. 

 

André Fener fala com relação ao não pertencimento da Fiocruz, foram dessas duas 

turmas que coordenou agora, que estavam mais distantes de casa, por esse momento, 

todos relatavam esse problema, de não sentir esse pertencimento a Fiocruz. Agora 

começamos algumas atividades presenciais e já começaram a se sentir pertencentes à 

Escola, vivendo a Escola, estar dentro da Escola e como isso é importante, e como a 

dificuldade que tivemos foi nesse sentido, que coloquei a proposta na tela, para nós 

como um desafio. O segundo foi a questão de toda a burocracia e administrativa, das 

quais estamos enroscados para fazer como Escola e que às vezes cai muito na 
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Coordenação Pedagógica do curso, a questão de providenciar tudo, o sistema de 

seleção e de administração, tudo da residência. Esses dois aspectos foram bem 

essenciais. Outro aspecto seria importante levar em consideração, o que nós falamos. 

Na residência do campo temos uma especificidade muito grande, porque nós estamos 

em zona rural, que enfrenta um cenário muito diferenciado que os outros 

companheiros, que estão aqui na tela, que acabam enfrentando a zona urbana, nós 

enfrentamos a zona rural e a vulnerabilidade dessas populações rurais, ainda mais 

vulnerabilizadas em alguns aspectos com relação ao serviço. Esse apoio Institucional, 

eu estou com uma Unidade que é mais perto ir para Goiás do que ao Distrito Federal, 

que é estrutura urbana. Então assim, estou há mais de 60 quilômetros. Eu não consigo ir 

lá de taxi. Essa estrutura é bem difícil para nós fazermos um acompanhamento, tanto a 

estrutura da nossa tutoria de campo e a tutoria no serviço, do que a própria coordenação 

de visitar, então às vezes nós andamos 250 a 300 Km por dia para visitar 34 UBS e nós 

estamos com 10 cenários muito parecidos, que são na zona rural, temos que levar em 

consideração esse aspecto que a Cristina e o Hermano colocam no momento, mas 

deixar isso bem claro para os colegas. Muito obrigada. 

Andréa fala que Adriana citou a residência médica em Infectologia, aqui do INI, nós 

estamos com o hospital absorvendo muitos pacientes do SUS de infectologia, seja de 

AIDS que é importante, febre maculosa, malária, esse é o nosso perfil, e eu estou 

precisando de ajuda, dos nossos residentes, mas estamos tendo uma redução de bolsas, 

como foi citado, mas podemos formar mais profissionais e vou precisar de auxílio 

porque sou muito nova no cargo. Era isso. 

Maria Alice fala que o evento de hoje foi muito importante, para nós, enquanto Fórum 

de Coordenadores de Residências, ligado à Vice-Presidência de Educação, mas também 

ligados à Vice de Promoção da Saúde, acho que ele foi extremamente proveitoso para 

nossa reflexão, e essa parte da tarde é mais voltada para nosso público interno para as 

questões que nos afetam, e os desafios são de diferentes ordens como apontou 

Cristina Guilam e tem ordens que estão dentro da nossa governabilidade, precisamos 

tentar uma estrutura que seja de nossa governabilidade, e com relação aos que estão 

fora, temos um papel estratégico da Fiocruz, que precisa ser apontado. A Fiocruz faz 

parte do MS, uma Fundação que integra o MS e tem como característica fazer 

processos formativos, como Escola de Governo que atende as necessidades do SUS, 

que nós temos uma possibilidade de desenvolver processos formativos e temáticas e 

que outras Instituições terão dificuldade de fazê-lo. Acho que isso é um trunfo que 

temos que negociar com MS e com o MEC no sentido de um lugar diferenciado, que é 

essa nossa possibilidade de desenvolver processos formativos e a residência, ela é uma 

formação que tem como característica ficar sempre no entre, que ela não é lato sensu 

e ao mesmo tempo não é stricto sensu, mas ela é um outro lugar que essa formação para 

o SUS sintetiza na prática do trabalho. Acho também, que temos que entender que 

essa é uma moeda importante que a Fiocruz tem, é uma possibilidade de contribuição 

para o SUS, que nos faz diferentes, e que nos coloca com uma capacidade de diálogo 

com o MS e com o MEC de uma forma diferente. Internamente nós buscamos fazer 

esse Fórum, que tem essa potência, um Fórum que se retroalimenta e que vai pensar 
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outras estratégias para ação. Nós estamos sempre buscando desenvolver uma 

capacidade de construção de uma rede interna entre os programas. Tanto quando se 

pensa no certificado, na formação do preceptor e atualmente estamos pensando na 

formação de coordenadores de COREME e COREMU, outro potencial a ser integrado 

nas áreas de residência, em áreas profissionais da saúde e residências médicas. Isso 

também é um diferencial nas redes. Também queria apontar que a questão da 

avaliação, pensar em indicadores, pensar uma avaliação que abarque não só o 

residente, mas avaliação da coordenação, da preceptoria, dos territórios. Isso é uma 

questão que nós precisamos nos debruçar sobre ele e também precisamos pensar 

mais, ir além, para que nós possamos produzir outras capacidades de análise a esses 

processos de avaliação. Pensando na avaliação, a Duda fez um instrumento de avalição 

do Seminário no google forms, e ela está compartilhando o link de acesso, para que 

vocês possam entrar nesse instrumento, avaliar o seminário, para que possamos, no 

ano que vem, qualificar esses processos de diálogo. Também quero trazer o retorno 

da Paula Cerqueira, o retorno da Gracie e da Laura. Elas ficaram encantadas com a 

nossa unidade de discussão, saíram potencializadas e pediram que eu transmitisse a 

vocês esse agradecimento pela oportunidade de estarmos juntos nesse momento. 

Adriana retoma e diz que vamos fazer a relatoria, vamos analisar, assim como as 

discussões da manhã, a ideia é que possamos produzir um matéria,l para nos 

debruçarmos ao longo do ano, que façamos pautas, para nós discutirmos, enfim dentro 

do nosso Fórum, inclusive pensando em convidados. Acho que a mesa de hoje, ela 

mostrou essa potência. Tem muita gente interessada em vir conversar conosco, que 

tem essa disponibilidade e aproveito para dar os meus agradecimentos. Essa é uma 

iniciativa muito bacana, nós acolhermos a Vice de Atenção, nós já vínhamos há algum 

tempo nessa aproximação, junto com a Vice-Presidência. Ainda que seja uma oferta 

educacional, ela tem um braço, não se pensa em residência sem pensar em assistência. 

O diálogo com a Vice de Atenção, a Câmera Técnica de Atenção, é fundamental para 

nós, para podermos pensar processos juntos. 

Hermano tem o compromisso com uma agenda o mais rápido possível para os próximos 

anos. 

Cristina já quero colocar a Coordenação Geral de Educação e a Vice- presidência de 

Educação inteiramente para a construção dessa pauta, em conjunto com a Vice de 

Atenção e em conjunto com as Unidade da Fiocruz. 

Adriana agradece a todos e que tenham um 2022 bem feliz para todos. 
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Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação – VPEIC 

Coordenação Adjunta de Residências em Saúde-VPEIC 

 

Nota Técnica 01/2021 

Em 17/05/2021 

Assunto: Orientações sobre o instrumento de avaliação dos residentes pelos preceptores 

e/ ou supervisores 

 

O Fórum de Coordenadores de Residências da FIOCRUZ estabeleceu um Grupo de Trabalho 

(GT) com o objetivo de qualificar os processos de avaliação inerentes, iniciando com uma 

revisão dos instrumentos de avaliação dos profissionais residentes aplicados, a partir da 

disponibilização das experiências dos Programas das Residências: Instituto Fernandes 

Figueira (IFF) - Enfermagem e Médica, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

(ENSP) - Saúde do Trabalhador e Saúde da Família, e da Secretaria de Saúde – SESAU 

Campo Grande em parceria com a Fiocruz Mato Grosso do Sul - Saúde da Família.  

No processo de trabalho do GT foram apresentados instrumentos de avaliação de 

residentes pelos preceptores dos programas acima mencionados, que foram orientadores 

na elaboração do instrumento proposto nesta Nota Técnica (NT), buscando qualificar e 

valorizar as iniciativas já em curso e subsidiar os programas de residência que ainda não 

desenvolveram seus próprios instrumentos. Neste sentido, propõe-se um instrumento 

comum que contemple os diferentes programas, com a intenção de alinhar diretrizes e 

formas de aplicação e realização da avaliação formativa e somativa, conforme explicitado 

adiante.    

O instrumento de avaliação dos profissionais residentes pelos preceptores e/ou 

supervisores, objeto desta NT, em si não representa um possível sistema de avaliação, 

tendo sido, portanto, o ponto de partida desse processo de alinhamento e 

desenvolvimento da gestão dos programas de residência, de forma a contemplar a 

coerência da avaliação de desempenho dos profissionais residentes com os objetivos 

educacionais e as atividades ofertadas, considerando a necessidade de adequação de 

acordo com a singularidade de cada programa. 

A proposta desse instrumento é sugestiva e tem por base a valorização da oferta 

educacional, sendo orientado por competências de núcleo profissional e campo de 

atuação, segundo os objetivos educacionais que devem ser organizados no processo de 

aprendizagem.  
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Entende-se por competência o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que se 

pretende desenvolver no programa, sendo requisitos para a avaliação de desempenho dos 

sujeitos envolvidos. Válido o registro que estes desempenhos devem ser possíveis de 

observação da prática, atendendo requisitos mínimos comprometidos com a formação de 

excelência para as áreas de conhecimento ou especialidade proposta, para o SUS, 

valorizando o trabalho em equipe e a ética profissional. Logo, o instrumento proposto não 

pretende saturar todas as competências possíveis, somente aquelas observáveis e pré-

definidas pelo projeto político pedagógico. 

Para tanto, valorizamos que sejam consideradas ao menos duas dimensões da avaliação 

educacional: formativa e somativa. 

 Avaliação Formativa: garante o reconhecimento de conquistas e oferece 

oportunidades de melhoria, de construção de novos significados e de renegociação 

do pacto de convivência. 

 Avaliação Somativa: evidencia os ganhos de aprendizagem dos/as Residentes e seu 

desempenho. 

Entende-se que proporcionar estas duas dimensões da avaliação favorece que haja maior 

coerência com a complexidade dos programas de residências, tendo em vista a alta carga 

horária prática com os seus desafios avaliativos em um contexto educacional. Abaixo 

seguem algumas diretrizes identificadas que auxiliam a esse propósito. 

 Critério-referenciada: orientada pelo perfil de competências de campo de atuação 

e núcleo profissional; 

 Contínua: realizada em todas as etapas e atividades do processo educacional;  

 Dialógica: pautada no diálogo entre todos os atores envolvidos nos Programas de 

Residência, favorecendo o desenvolvimento de competências relacionadas a fazer e 

receber críticas; 

 Processual: articulada e integrada ao processo de desenvolvimento das 

competências individual e coletivo, formativa e somativa; 

 Ética: pautada em valores e atitudes ancorados na defesa da vida e defesa do SUS; 

 Democrática: cria espaços de participação permitindo a liberdade e diversidade de 

expressão;  

 Corresponsável: favorece a autonomia dos atores envolvidos e sua implicação com 

os resultados da aprendizagem e a permanente qualificação dos Programas. 

  

Considerando as duas dimensões avaliativas e diretrizes anteriormente apresentadas, 

sugere -se as seguintes orientações para a aplicação do instrumento de avaliação: 

1. Que os residentes sejam informados desde o seu ingresso que serão avaliados pelos 

preceptores e/ou supervisores por meio de um instrumento de avaliação em 

momentos previamente planejados; 
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2. Que esta proposta seja previamente apresentada aos preceptores e/ou 

supervisores para validação ou adequação; 

3. O instrumento deve ser respondido inicialmente pelo residente a fim de estimular a 

autoavaliação; 

4. Importante que sempre haja um feedback do preceptor e/ou supervisor para o 

residente e que ambos cheguem ao consenso sempre que possível na avaliação; 

5. Que o gradiente de avaliação definido permita que ao final do programa o residente 

tenha alcançado o desenvolvimento de competências considerado satisfatório na 

dimensão somativa, e o gradiente de mensuração do processo avaliativo deve 

contemplar, se possível, conceitos de apto, satisfatório ou precisa melhorar como 

dimensão formativa; 

6. O instrumento deve favorecer a inserção nos diferentes campos de prática; 

7. Quando possível o instrumento também poderá ser compartilhado para avaliação 

de pares (entre os próprios residentes); 

8. Que essa NT seja debatida com os preceptores e/ou supervisores e demais 

membros das equipes de coordenação dos programas; 

9. Sugere-se que a periodicidade máxima de aplicação seja trimestral. 

 

De modo anexo a esta nota segue a proposta do instrumento de avaliação, composto por 

uma ficha com campo identificatório, com competências atitudinais, competências de 

núcleo profissional e campo de atuação sob a observação de que os critérios de núcleo 

profissional precisam obrigatoriamente serem definidos e descritos na ficha proposta. Por 

último apresentamos uma matriz como subsídio para o detalhamento dos critérios de 

competências atitudinais como modo de alinhar o entendimento do avaliador e do 

avaliado, com a sugestão de que também se estabeleça uma matriz específica para as 

competências de núcleo profissional e campo de atuação a partir da ficha B. 

Reitera-se a necessidade de adaptação do instrumento de avaliação de residentes pelos 

preceptores e/ou supervisores aqui apresentados, de forma a contemplar as 

especificidades de cada programa, respeitando as diretrizes e sugestões de aplicação 

sempre que possível, abaixo seguem possibilidades de exemplo. 
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Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação – VPEIC 

Coordenação Adjunta de Residências em Saúde-VPEIC 

 

Instrumento sugestivo para avaliação do (a) residente pelo preceptor e/ou supervisor 

IDENTIFICAÇÃO: 

UNIDADE: 

PROGRAMA: 

COORDENAÇÃO: 

NOME DO(A) RESIDENTE:    

NOME DO(A) PRECEPTOR/ SUPERVISOR (A):    

DATA:            R :       (1. 2 OU 3?)    PERÍODO: ...... /......   a   ......./....... 

CATEGORIA PROFISSIONAL:   

CAMPO DE PRÁTICA: (UNIDADE)                                                        (SETOR ) 

TCC EM ELABORAÇÃO:  (    ) sim  (    )não                    APRESENTADO: (    ) sim  (    )não                                                     NOTA: 
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A) COMPETÊNCIAS ATIDUDINAIS:  

Assiduidade e pontualidade                    Autoavaliação 
Avaliação do 

preceptor 

É assíduo   

É pontual   

Cumpre com eficiência a carga horária exigida   

Cumpre regularmente as atividades previstas   

Desempenho de atividades (descrever as atividades)   

  

  

  

  

  

  

  

Iniciativa, atualização cientifica e aplicabilidade         Autoavaliação 
Avaliação do 

preceptor 

Iniciativa   
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Habilidade nos procedimentos técnicos   

Responsabilidade   

Visão crítica do processo de aprendizagem   

Criatividade   

Interesse pelo trabalho   

Saber e receber críticas de forma reflexiva         

Interesse e conhecimento científico   

Capacidade de aplicar, de forma prática, a teoria inerente a sua área de atuação   

Participa assiduamente das atividades teóricas   

Busca informações complementares   

Procura atualizar-se com a produção científica   

Manifesta interesse na participação em atividades de pesquisa   

Relacionamentos 

 

Em relação ao paciente/família    

Apresenta-se solicito   

Apresenta-se atencioso   
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Demonstra interesse no relacionamento com o paciente e sua família   

Apresenta controle emocional ao lidar com conflitos e desafios   

Em relação à equipe de saúde/ os pares   

  

B) AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS POR NÚCLEO PROFISSIONAL E CAMPO DE ATUAÇÃO 

 

Itens da Avaliação por campo de atuação Auto - Avaliação Avaliação do preceptor 

1- Interação com os outros membros da equipe de saúde 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

2- Habilidade de trabalhar em grupo com pacientes, colegas e outros 

profissionais 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

3- Organiza, prioriza e respeita prazos para as atividades no campo 

de prática       

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

4- Respeita as orientações de biossegurança, sobre o uso de 

vestimentas, adornos, crachá, e uso racional de EPI 

 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 
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Itens da Avaliação por núcleo de competência 

 

Auto - Avaliação Avaliação do preceptor 

1- Sabe avaliar criticamente e utilizar a melhor evidência 

científica para o cuidado de seu paciente 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

2- Demonstra habilidade nos procedimentos técnicos 

 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

3-  Atua em consonância com o Código de Ética Profissional de 

sua categoria 

 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

4- Realizar pequenas cirurgias como suturas, biopsias, 

drenagem de abcessos colocação e retirada de DIU, de 

acordo com a estrutura da Unidade de Saúde.  

 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

5- Executar manobras e procedimentos de ressuscitação cardio 

- respiratória, incluindo intubação endotraqueal. 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 

(    ) Apto (a) 
(   ) Preciso melhorar 
(   ) Não realizado 
(   ) Não se aplica 
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Matriz de análise da avaliação das competências atitudinais 

Competência Habilidades esperadas Onde/como avaliar 

Assiduidade Está presente nos compromissos de maneira constante. Folha ponto – folha de registro de 
frequência. 

Pontualidade Chega aos compromissos no horário estipulado, e entrega tarefas no 
prazo determinado. 

Folha ponto; folha de registro de 
frequência. 

Gestão da carga horária 
Capacidade de organização do trabalho articulado à gestão do 
tempo  

Portfólio, diário de campo, cronograma. 

Cumpre regularmente as 
atividades previstas 

Participa ativamente das atividades e se dedica ao cumprimento das 
tarefas.  

Portfólio, diário de campo, cronograma. 

Iniciativa 
Demonstra prontidão e espontaneidade em propor ações, projetos e 
soluções adequadas e viáveis, com foco no trabalho em equipe. 

Portfólio, diário de campo. 
 

Habilidade nos 
procedimentos técnicos 

Demonstra conhecimento e destreza na aplicação de conhecimentos 
técnicos de forma coerente com os protocolos científicos. 

Observação direta do preceptor. 

Responsabilidade Demonstra habilidade em dar respostas aos desafios apresentados e 
sua resolução, primando pelo compromisso com os resultados do 
cumprimento de suas funções publicas, agindo de forma coerente 
com a garantia de direitos dos usuários, equipe e o zelo pelo 
patrimônio. 

Observação direta do preceptor, portfólio, 
diário de campo. 

Visão crítica do processo de 
aprendizagem 

Demonstra capacidade de problematizar a realidade, discernir e 
distinguir diversos referenciais conceituais, articulando o saber 
prévio aos novos conhecimentos. 

Portfólio, reunião de supervisão e 
educação permanente. 

Criatividade 
Demonstra capacidade de gerar novas ideias a partir do que já é 
conhecido, previsto ou imaginado para o futuro; associação, 
questionamento constante e experimentação. 

Observação direta do preceptor, portfólio, 
diário de campo. 

Interesse pelo trabalho 
Demonstra satisfação com seu desempenho no trabalho e prontidão 
para superar os desafios, reconhecendo suas dificuldades como 

Observação direta do preceptor, portfólio, 
diário de campo. 
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etapas oportunas no desenvolvimento da carreira. 

Fazer e receber críticas 
Demonstra abertura para fazer e receber críticas de forma reflexiva 
e respeitosa, potencializando o desenvolvimento pessoal, 
profissional e institucional. 

Observação direta do preceptor, portfólio, 
diário de campo. 
Reunião de feedback da avaliação. 

Interesse e conhecimento 
científico 

Demonstra iniciativa de aprimorar-se na sua própria qualificação 
permanente de modo científico. 

Observação direta do preceptor. 

Capacidade de aplicar, de 
forma prática, a teoria 
inerente a sua área de 
atuação. 

Demonstra segurança na aplicação prática dos conhecimentos 
teóricos. 

Observação direta do preceptor, portfólio, 
diário de campo. 
Reunião de feedback da avaliação. 

Participa assiduamente das 
atividades teóricas. 

Frequenta as atividades teóricas e/ou justifica as ausências. 
Lista de frequência. 

Procura atualizar-se com a 
produção científica, 
buscando conhecimentos 
complementares 

Busca conhecimentos e informações científicas baseadas em 
evidencias e atualizadas de forma autônoma. 

Observação direta do preceptor, portfólio, 
diário de campo. Reunião de feedback da 
avaliação. Avaliação formativa realizada 
nas atividades teóricas e/ou práticas. 

Apresenta-se solícito Demonstra atenção, cuidado e disponibilidade em ajudar. 

Observação direta do preceptor, portfólio, 
diário de campo. Reunião de feedback da 
avaliação. Avaliação formativa realizada 
nas atividades teóricas e/ou práticas. 

Apresenta-se atencioso 
Apresenta disposição e abertura para ouvir, compreender e 
reconhecer o ponto de vista dos outros e as recomendações de 
melhores práticas. 

Observação direta do preceptor, portfólio, 
diário de campo. Reunião de feedback da 
avaliação Avaliação formativa realizada 
nas atividades teóricas e/ou práticas. 

Demonstra interesse no 
relacionamento com o 
paciente e sua família 

Inclui e valoriza as narrativas do paciente e de familiares na escuta 
ativa para compreensão dos problemas de saúde. 

Observação direta do preceptor, portfólio, 
diário de campo. Reunião de feedback da 
avaliação. Avaliação formativa realizada 
nas atividades teóricas e/ou práticas. 
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Apresenta controle 
emocional ao lidar com 
conflitos e desafios 

Apresenta capacidade de discernir e contextualizar os problemas, 
lidando com conflitos de forma positiva, conciliadora com vistas a 
apoiar o paciente e ou familiar.  

Observação direta do preceptor, portfólio, 
diário de campo. Reunião de feedback da 
avaliação. Avaliação formativa realizada 
nas atividades teóricas e/ou práticas. 

Relaciona-se de modo 
solidário à equipe de 
saúde/ os pares 

Demonstra generosidade, empatia para o trabalho em equipe 

Observação direta do preceptor, portfólio, 
diário de campo. Reunião de feedback da 
avaliação. Avaliação formativa realizada 
nas atividades teóricas e/ou práticas. 

 

Assinatura do residente: 

Assinatura do(s) preceptor(es) e/ou supervisor (es): 

Assinatura do coordenador:  

 

Esta Nota Técnica foi elaborada por: 

Coordenação adjunta de Residências/VPEIC- Adriana Coser Gutiérrez, Carmen Pagotto e Silvana S. Rossi. 

Participaram do GT os Coordenadores  

Eduardo Sousa - Farmanguinhos;  

André Guerrero e Armando Raggio -GEREB;  

Cristina Strausz - ENSP.  

Fórum de Coordenadores de Residências da FIOCRUZ. 
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Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação – VPEIC 

Coordenação Adjunta de Residências em Saúde-VPEIC 

 

Nota Técnica 02/2021 

Assunto: Orientações sobre a emissão de certificados dos residentes nos programas em 

Área Profissional de Saúde (multiprofissional e ou uniprofissional) 

 Por meio da constituição de um Grupo de Trabalho (GT) e consulta com especialistas e 

normativas legais e vigentes, a Coordenação Adjunta de Residências -CGE da Vice-

presidência de Educação, Informação e Comunicação (VPEIC) da Fiocruz recomenda como 

modo complementar que os Certificados de Conclusão dos Programas de Residências em 

área profissional da saúde valorizem as seguintes orientações: 

 De acordo com os artigos 34 e 35 da Resolução nº 7 de 13 de novembro de 2014 da 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS/MEC), conforme 

descrito abaixo: 

Art. 34. A emissão de certificado de conclusão de Programa de Residência em 

Área Profissional da Saúde é de responsabilidade da instituição proponente 

responsável pela execução do programa. 

Art. 35. O certificado de conclusão conterá as seguintes informações, no mínimo: 

I - Titulação de especialista lato sensu na modalidade residência; 

II - Nome da instituição proponente responsável pela execução do programa; 

III - Nome, documento de identificação oficial (RG) e categoria profissional do 

egresso da formação; 

IV - Nome, tipo e área de concentração do programa; 

V - Carga horária total e período de execução do programa; e 

VI - Assinatura do responsável pela instituição, do coordenador do programa e 

do egresso. 

 Para a expedição dos certificados serão respeitadas as normas próprias da instituição 

proponente, com relação à tramitação, autoridades regulamentadas para assinarem, a 

padronização institucional de certificados. Caso o certificado padronizado pela instituição 

não contenha todos os dados exigidos pela CNRMS, os que faltarem poderão ser inseridos 

em seu verso, com um carimbo, constando a(s) assinatura(s) que complementa(m) o que 

exige o artigo 35 da Resolução nº 7 de 13/11/14. 
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 Associa-se ainda a Portaria Fiocruz nº 928/2017-PR de 03/07/2017 que tem como 

objetivo: 

 Delegar aos diretores de unidade da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, a atribuição de 

assinar os certificados de cursos de pós-graduação Latu Sensu oferecidos pela Instituição no 

âmbito da Escola de Governo. 

 Deste modo segue em anexo a esta nota, o modelo recomendado para elaboração do 

certificado que apresenta o nome do programa de residência junto com a área de 

concentração, e que os termos referentes à titulação de especialista lato sensu na 

modalidade residência seja descrito no item de apostilamento, no verso do certificado. 

Destaca-se ainda que em breve este modelo estará também disponível no SIGALS e 

futuramente no SIEF Residências. 

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2021. 

Coordenação Adjunta de Residências e Fórum de Coordenadores de Residências da 

FIOCRUZ/VPEIC 

Participaram do GT: 

Coordenação adjunta de Residências/VPEIC- Adriana Coser Gutiérrez, Carmen Pagotto, 

Maria Alice Pessanha e Silvana S. Rossi.  

Especialista convidada: Marta Sartori Tavares- Coordenação Geral de Educação /VPEIC 

Cassia   de Araujo Andrade- Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental, 

Álcool e outras drogas-GEREB 

Taísa Lessa- Secretária Acadêmica- GEREB 

Especialista convidado: Ricardo Burg Ceccim- Ex Coordenador da Comissão de Residência em 

Área Profissional da Saúde/Multiprofissional (Coremu), UFRGS e Ex membro titular da 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional de Saúde- CNRMS/MEC



3 
 

Logo da unidade, caso tenha 

 

 

 

 

  C E R T I F I C A D O 

Cidade, dia do mês de ano. 

                    

 A direção da Nome da Unidade proponente da FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, no uso de suas atribuições 

regimentais, , confere o presente Certificado a NOME DO EGRESSO, cédula de identidade nº (exigir do Conselho) nº 

xxxxx (data expedição – órgão expedidor/UF), nascida em xx/xx/xxxx, nacionalidade brasileira, natural de Rio de 

Janeiro, por haver concluído, no ano de xxxx, o Programa de Residência em Área Profissional da Saúde ( identificar se 

Multiprofissional ou Uniprofissional), na área de concentração xxxxx xxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxx XXXXXX 
 Coordenador(a) do Programa 

Xxxxxxxx XXXXXX 
 Diretor 

 

Xxxxxxxx XXXXXX  
Egresso  
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
Nome da Unidade 

 
 

Certificado registrado sob o n.º ______, no Livro n.º ____, 
fls. _____, em ____________, de acordo com a Resolução 

nº 7, de 13 de novembro de 2014. 
 

Local (Cidade), dia/mês/ano. 
 

Visto ______________________  
Nome 

Chefe da Secretaria Acadêmica 

APOSTILA 

 
O presente Certificado cumpre os dispositivos da Resolução MEC 

CNRMS Nº 7/2014 e da Portaria Fiocruz nº 928/2017-PR de 

03/07/2017 

O Programa de Residência em Area Profissional da Saúde –xxxxx 

(área de concentração), de especialista lato sensu na modalidade 

residência, coordenado pelos Profs. (título) Xxxx Xxxxx e (título) 

Xxxxx Xxxxx foi realizado no período de xx de xxxx de xxxx a xx de 

xxxxxx de xxxx, totalizando xxxxxxhoras. 

Autorização MEC xxxxxxxx 
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Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação – VPEIC 

Coordenação Adjunta de Residências em Saúde-VPEIC 

 
Nota Técnica 03/2021 

 

Assunto: Orientações Fluxo de TCR/TCC das residências para inserção no Repositório 

Institucional Arca com o apoio da REDE DE BIBLIOTECAS DA FIOCRUZ 

 

  Estamos fortemente mobilizados pelas questões trazidas pelos coordenadores de 

programas de Residência em área profissional da saúde e de programas de medicina sobre a 

necessidade de ampliar espaços para a preservação e divulgação dos Trabalhos de Conclusão 

do Programa de Residências (TCR)1 e ou Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)2. O Fórum 

de Coordenadores e a Coordenação Adjunta de Residências - CGE da Vice-presidência de 

Educação, Informação e Comunicação (VPEIC) da Fiocruz identifica a necessidade do 

estabelecimento de um fluxo para depósito dos TCR/TCC no Repositório Institucional Arca, 

visando a salvaguarda, a preservação da memória, a ampliação da política de acesso aberto das 

informações e conhecimento produzidos pela Fiocruz.  

Neste sentido, recomendamos que os Programas de Residências divulguem essas 

orientações junto aos seus residentes no momento do acolhimento dos programas para que eles 

possam inserir seus trabalhos no Arca após sua finalização e aprovação das bancas.  

O Arca3 é um repositório “administrado pelo Instituto de Comunicação e 

Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), que reúne e disponibiliza a 

produção intelectual da Fiocruz de forma ampla, em consonância com o movimento de acesso 

aberto à informação científica. No repositório, o conhecimento produzido na Fiocruz 

permanece preservado e, ao mesmo tempo, ganha visibilidade, uma vez que artigos científicos, 

teses e dissertações, relatórios técnicos, vídeos e todo um conjunto de conteúdos digitais 

originários da pesquisa, do ensino e do desenvolvimento tecnológico da Fundação podem ser 

acessados livremente” (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2021). 

O Arca tem a responsabilidade de estabelecer linhas de ação para estudos referentes 

às atividades do Repositório; apresentar relatórios relativos à condução e ao desempenho dos 

 
1 O Trabalho de Conclusão de Residência (TCR) consiste em uma atividade individual ou coletiva, 

obrigatória, e se constitui como um dos requisitos necessários para obtenção do título de pós-graduação na 

modalidade Residência em Área Profissional da Saúde nas modalidades Multiprofissional ou Uniprofissional 

(fonte: PL 504/21). 
2 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é considerado um componente curricular fundamental nos cursos 

e nos programas de residência pois confere o sentido de fomentar e qualificar a produção do conhecimento e 

divulgação científica produzida pelo campo das residências expressa no PDIE (Programa de 

Desenvolvimento Institucional da Educação) da Fiocruz. 
3 www.arca.fiocruz.br 
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indicadores de desempenho; realizar a curadoria digital dos registros e metadados; coordenar 

as ações do Grupo Executivo; atuar e apoiar o NAC (Núcleo de Ciência Aberta) e realizar 

treinamentos e palestras. 

A inserção dos trabalhos de conclusão se ampara na orientação da utilização do 

autoarquivamento, isto é, o depósito pelo próprio autor no repositório institucional. 

Para a realização deste processo é necessário a mobilização de diferentes atores 

como a secretaria acadêmica, residente (autor), biblioteca de referência da unidade onde o 

programa se insere, assim como a equipe do Arca. 

Compete a Coordenação de cada programa: 

Inserção no corpo do edital do processo seletivo o texto abaixo com o objetivo de 

gerar compromisso futuro com o depósito e termo de cessão dos TCR/TCC.  

(a) efetuar o depósito do TCR/TCC e do Termo de Cessão (devidamente assinado pelo 

depositante) no Repositório Institucional Arca da produção intelectual desenvolvida no 

âmbito do Programa, para fins de divulgação pública, nos termos e de acordo com o 

estabelecido na Política Institucional de Acesso Aberto da Fiocruz; 

(b) ceder, de forma não exclusiva e para fins não comerciais, os direitos patrimoniais de 

autor sobre a produção intelectual, inclusive as publicações para fins de divulgação pública, 

nos termos e de acordo com o estabelecido na Política Institucional de Acesso Aberto da 

Fiocruz. 

● Recomenda-se promover na “semana de acolhimento/integração dos residentes” de 

primeiro ano a apresentação da Biblioteca de referência da Unidade para 

conhecimento das fontes de informações e outros serviços disponíveis, no sentido 

de iniciar a qualificação cientifica. 

● Deve haver o compromisso de uma formação específica para compreensão e 

execução do fluxo proposto, em cooperação com a biblioteca de referência da 

Unidade da biblioteca, o Repositório Arca e SECA, próximo ao período de 

integralização do programa e finalização do trabalho de conclusão. Observa-se que 

cabe a coordenação do programa de residência esta solicitação. 

À Secretaria acadêmica compete o controle, cobrança, verificação e aprovação 

dos dados acadêmicos do residente para o autoarquivamento dos TCR/TCC dos programas de 

residência no Repositório Arca. Na ausência de atribuições dessas competências à SECA, em 

algumas Unidades da Fiocruz, caberá ao coordenador do programa a responsabilidade por 

esse processo cadastrando seu e-mail institucional.  

Compete ao Residente acessar o site do Arca onde: realiza o cadastro; efetua o 

login; seleciona a Unidade para o depósito do TCR/TCC; seleciona a coleção para o depósito; 

autoriza a licença; preenche os metadados da publicação; realiza o upload do arquivo objeto 

digital no formato PDF e do termo de cessão, a ser disponibilizado pela SECA da Unidade, 

devidamente assinado; encerra o depósito e recebe por e-mail o comprovante de depósito.  
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A Secretaria acadêmica das Unidades recebe a notificação de depósito; acessa o 

site do Arca; confere todos os dados do documento; rejeita e/ou valida o autoarquivamento e 

informa ao depositante. Em caso de rejeição, a SECA deverá justificar e o sistema emitirá 

automaticamente a comunicação de rejeição ao residente. No caso de validação, a SECA aprova 

o depósito que será encaminhado pelo Arca para o gestor da Biblioteca de referência por e-

mail. 

A Biblioteca de referência da Unidade do programa recebe a notificação de 

depósito por e-mail; acessa o site da Arca; confere os metadados técnicos da publicação e o 

objeto digital; e aprova ou rejeita a publicação do TCR/TCC. Após aprovação, o residente irá 

receber por e-mail o comprovante de depósito com o link de acesso. Em caso de rejeição a 

Biblioteca de referência deverá justificar e o sistema emitirá automaticamente a comunicação 

de rejeição ao residente – somente o depositante recebe essa mensagem. 

 

Recomendamos que as orientações dessa nota técnica se apliquem aos TCR/TCC 

aprovados a partir do próximo ano letivo (2022). 

   

Deste modo, segue abaixo o fluxo recomendado para inserção dos TCR/TCC com 

as competências de cada seguimento. 

 

COMPETÊNCIAS DO RESIDENTE.  
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COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA ACADEMICA 
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COMPETÊNCIAS DA BIBLIOTECA DE REFERÊNCIA DA UNIDADE 

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2021. 

 

Coordenação adjunta de Residências/VPEIC e Fórum de Coordenadores de Residências 

da FIOCRUZ. 

 

Participaram do GT:  

Biblioteca da Saúde da mulher e da criança IFF-ICICT- Anne Ferreira dos Santos e Maria da 

Conceição Calmon Arruda  

Biblioteca de Manguinhos ICICT: Igor Falce Dias de Lima 

Coordenação da Rede de Bibliotecas ICICT: Viviane Veiga, Patrícia Mendes ICICT 

SECA/ICTC: Luciana Martins  

SECA do IFF: Irene Azevedo; Monique Brandão 

Seção de Informação/CTIC/ICICT – Coordenação Arca: Claudete Fernandes de Queiroz; 

Luciana Danielli de Araújo; Raphael Belchior Rodrigues 

VPEIC/Coordenação adjunta de Residências - Adriana Coser Gutiérrez, Carmen Lucia A C 

Pagotto, Maria Alice Pessanha de Carvalho e Silvana S. Rossi.  

VPEIC/CINCO: Jaqueline Oliveira e Maria de Fatima Martins;  

Referências 
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FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Sobre o Arca. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: 

https://www.arca.fiocruz.br/terms/sobre.jsp. Acesso em: 21 set. 2021. 

 

Observação 1: Os TCR/TCC que ainda não foram inseridos e ficaram como um passivo a ser 

incorporado no Arca vão depender de uma ação estratégica a ser montada e dependem de 

contratação de recursos específicos para este fim. 

Observação 2: As bibliotecas de cada Unidade da Fiocruz vão precisar receber: 

• lista atualizada do nome de todos os cursos de especialização e residência da 

instituição e inclusão no Arca. 

• lista de e-mails das coordenações administrativas responsáveis pela curadoria de 

cada coleção e seus respectivos cursos e inclusão no Arca 
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Presidência da Fiocruz 
Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação. 

 
 
 
 
 

Termo de Referência- Ano 2021 

Título: Fórum dos Coordenadores dos Programas de Residência da Fundação Oswaldo Cruz- 

Fiocruz 

Participantes: Coordenadores e adjuntos dos Programas de Residência Médica e em Área 

profissional da saúde (uniprofissional e multiprofissional) e coordenação adjunta de 

residências em saúde-CGE/Vpeic . 

Coordenação: Coordenação adjunta de residências em saúde-CGE/VPEIC: Adriana Coser 

Gutiérrez, Carmen Pagotto, Maria Alice Pessanha e Silvana Rossi. 

Justificativa: 

O contexto atual do Sistema Único de Saúde apresenta inúmeros desafios a serem 

enfrentados com vistas a sua consolidação e reconhecimento da necessidade de investimento 

permanente na qualificação do processo de formação de futuros profissionais de saúde do 

SUS. 

Observa-se que o modelo de formação vigente nos cursos de graduações dos profissionais de 

saúde ainda opta por priorizar a valorização do componente biológico e hospitalar, com pouco 

ou quase nenhum reconhecimento da dimensão social, dos aspectos educacionais e da gestão 

participativa. Identifica-se que tradicionalmente existe uma fragilidade na articulação com a 

rede de atenção do SUS, observada principalmente nos programas de residência médica, 

ocasionada muitas vezes pela própria desarticulação da instituição formadora e os serviços de 

saúde. 

Outros dois aspectos a serem elencados como desafios nos processos de formação em saúde 

é a baixa apropriação de tecnologias educacionais alinhadas com as diretrizes curriculares 

nacionais de adoção de metodologias ativas e críticas de ensino-aprendizagem, assim como a 

pouca valorização das estratégias de formação permanente de preceptores no SUS. 

Os Programas de Residência em Saúde tem sido cada vez mais reconhecidos e valorizados 

como potentes processos de educação permanente em serviço na busca pela transformação 

de modelos assistenciais mais alinhados com os princípios do SUS. 

Considerando os desafios que estão postos e a crescente oferta de programas de Residência 

pela FIOCRUZ, a VPEIC identificou, a partir de diversas escutas junto às suas unidades da 

FIOCRUZ, a necessidade de se constituir um espaço coletivo de participação dos 

Coordenadores dos Programas de Residência em saúde da instituição. 
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Nesse contexto, foi criado o Fórum de Coordenadores dos Programas de Residência em Saúde 

da FIOCRUZ com o objetivo de permitir a troca de experiências, a proposição de iniciativas, o 

reconhecimento dos desafios colocados e, principalmente a corresponsabilização pela 

qualificação e educação permanente dos diferentes atores dos programas oferecidos pela 

Fiocruz. 

Fórum de Coordenadores dos Programas de Residência em Saúde da FIOCRUZ 

Criado em julho de 2018, o Fórum de Coordenadores das Residências em Saúde propiciou 

ampliar a visibilidade das Residências em Saúde no âmbito da FIOCRUZ, focar nas questões de 

ensino-aprendizagem, estreitando a interlocução entre as Unidades que vivenciam a gestão 

de Programas, cada qual com sua particularidade e estabelecendo um processo contínuo e 

permanente de qualificação. 

Objetivo geral: 

• Articular em rede os programas de residências em saúde com vistas ao fortalecimento 

institucional; 

Objetivos: 

• Constituir-se como um espaço de organização de educação permanente para a equipe 

gestora dos programas; 

• Promover qualificação dos processos educacionais pertinentes aos demais atores 

implicados nos programas (docentes, tutores, supervisores, preceptores e residentes); 

• Fomentar a grupalidade, a participação e o fortalecimento institucional dos programas 

de residências; 

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

solidárias; 

• Estabelecer uma rede de petição e compromisso de modo a permitir que as demandas 

sejam apresentadas favorecendo a possibilidade de construção de respostas de modo 

corresponsável e colaborativo; 

• Apoiar o cumprimento das diretrizes gerais orientadoras estabelecidas na legislação e 

normas para os programas de residência; 

• Subsidiar o assessoramento na Câmara Técnica de Educação sobre o tema residências 

em saúde. 

Modo de funcionamento: 

O Fórum de Coordenadores é organizado e conduzido pela Coordenação Adjunta de 

Residências da CGE/VPEIC, com o propósito de promover a ampliação de espaços de diálogo, 

inclusão e construção coletiva na perspectiva da co-gestão. 

 
Ocorre de forma regular e contínua com reuniões mensais; em que se organiza com: 
 

• Pauta conforme demandas dos coordenadores e/ ou da CGE/VPEIC; 

• Grupos de Trabalho temáticos com vistas a elaboração de Notas Técnicas, Termos de 

Referência e Documentos orientadores; 

• Com estratégias de acolhimento das diferentes experiências e saberes de modo solidário, 
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buscando o fomento do protagonismo da coordenação dos programas; 

• Realização de seminário integrado e outros eventos de relevância. 

Programas de Residência em Saúde da FIOCRUZ integrantes do Fórum 

Os Programas de Residência que integram o Fórum de coordenadores dos programas 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. 

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, 

com instâncias colegiadas de gestão compartilhada. Pela sua característica descentralizada, 

com unidades técnicas, cientificas e educacionais, e gerências regionais em todo o país. 

Deste modo, a Fiocruz a partir destas Unidades técnico cientificas independentes se 

apresentam como instituições proponentes que ofertam programas de residência e 

constituem, assim, Comissões de Residência Médica e Residência Multiprofissional (COREME 

e COREMU), presentes em cada uma delas. Além da instancia organizacional Coordenação 

adjunta de Residências da Coordenação Geral de Educação da Vice-presidência de Educação, 

Informação e Comunicação, que abriga o Fórum de Coordenadores. 

Totalizando carga horária de 5.760 horas distribuídas em 2 anos (no mínimo), com dedicação 

de 60 horas semanais e cumprimento de 80% de carga horária prática e 20% teórica para os 

programas de residência médica e para os programas em área profissional da saúde 20% 

teórica, 80% prática e teórico-prática. 

Os programas de residência apresentam maiores desafios no campo educacional integrando 

de forma indissociável ensino-serviço-comunidade. A diversidade de atividades educacionais 

ofertadas conta com apoio de Tutores e Preceptores/Supervisores; Docentes/Professores, 

Docentes/Orientadores do trabalho de conclusão de residentes; desenvolvendo atividades 

formativas que incluem a avaliação de desempenho do/a Residente, Preceptores, Tutores, 

Docentes e do próprio programa contemplando todo o ciclo do processo de ensino 

aprendizagem. 

Sua organização curricular é orientada pelos paradigmas da educação crítica e 

contextualizada, problematização, educação permanente em saúde, metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem, avaliação formativa e somativa; com foco no desenvolvimento de 

competências de campo de atuação e de núcleo profissional, primando pelo desenvolvimento 

da autonomia e responsabilização, em defesa do SUS. 

Em 2021, a Fiocruz oferece 31 Programas de Residências credenciados, sendo 13 de 

Residência Médica, 5 de Residência em Enfermagem e 13 de Residência Multiprofissional, 

incluso dois Programas de cooperação da Fiocruz com a Secretaria Municipal de Saúde Campo 

Grande (MS), conforme demonstrado nos quadros a seguir. 

Integrantes do Fórum de Coordenadores dos Programas de Residência em Saúde da 

FIOCRUZ 
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Unidades credenciadas para oferta de Programas de Residência (2021) 

 
Unidade Quantidade 

Programas 
IFF - Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 
Fernandes Figueira 

16 

INI - Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas 02 

INCQS - Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 01 

ENSP - Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 03 

FAR – Instituto de Tecnologia em Fármacos 01 

IGM - Instituto Gonçalo Moniz 01 

IAM - Instituto Aggeu Magalhães 01 

EGF-BSB – Escola de Governo Fiocruz – Brasília (GEREB) 06 

Total de credenciados 29 

 

UNIDADE  
PROGRAMA 

 
PERFIL 

VAGAS 

R1 

DURAÇÃO 

(anos) 

Credencia- 

mento MEC 

Coordenadores 

IFF Alergia e Imunologia Pediátrica Med 3 2 2007 João Henrique 
Almeida 

IFF Cirurgia Pediátrica Med 2 3 1978 João Henrique 
Almeida 

IFF Genética Médica Med 2 3 2004 João Henrique 
Almeida 

IFF Infectologia Pediátrica Med 4 2 2004 João Henrique 
Almeida 

IFF Medicina Intensiva Pediátrica Med 3 2 1997 João Henrique 
Almeida 

IFF Neonatologia Med 8 2 1997 João Henrique 
Almeida 

IFF Neurologia Pediátrica Med 2 2 2007 João Henrique 
Almeida 

IFF Obstetrícia e Ginecologia Med 8 3 1978 João Henrique 
Almeida 

IFF Pediatria Med 12 3 1978 João Henrique 
Almeida 

IFF Pneumologia Pediátrica Med 1 2 1997 João Henrique 
Almeida 

IFF Neonatal Enf 6 2 1987 Tânia Barreto 

IFF Controle de Infecção Hospitalar Enf 1 2 1987 Tânia Barreto 

IFF Banco de Leite Humano Enf 1 2 1987 Tânia Barreto 
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IFF Pediátrica Enf 6 2 1987 Tânia Barreto 

IFF Obstétrica Enf 6 2 1987 Tânia Barreto 

IFF Saúde da Criança e do 
Adolescente 

Cronicamente Adoecidos 

Multi 14 2 2010 Ana Lucia Diniz 

INI Infectologia Med 5 3 1999 Andréa Freitas 

INI Doenças Infecciosas e 
Parasitárias 

Multi 5 2 2019 Maria Ferraz 

INCQS Vigilância Sanitária Multi 12 2 2012 Fausto Ferrais 

ENSP Medicina de Família e 
Comunidade 

Med 6 2 2008 Mellina Marques 

ENSP Saúde da Família Multi 28 2 2005 Mirna Teixeira 

ENSP Saúde do Trabalhador Multi 7 2 2020 Giselle Goulart 

IGM Saúde da Família Multi 113 2 2015 Clara Vasconcelos 

IAM Saúde Coletiva Multi 18 2 2005 Camila Pimentel 

EGF- 
BSB 

Saúde da família com ênfase em 

Saúde daPopulação do Campo 
Multi 

24 
2 

2019 André Fenner 

EGF- 
BSB 

Saúde mental, álcool e outras 
drogas 

Multi 9 2 2019 André Guerrero 

EGF- 
BSB 

Gestão de políticas públicas para 
a saúde 

Multi 13 2 2019 André Guerrero 

EGF- 
BSB 

Medicina de Família e 
Comunidade 

Med 12 2 2020 Armando Raggio 

EGF- 
BSB 

Atenção Básica Multi 90 2 2020 Oswaldo Benetti 

EGF- 
BSB 

Vigilância em Saúde* Multi 0 2 2020 Cláudio Maierovitch 

FAR Tecnologias aplicadas à indústria 
Farmacêutica 

Multi 5 2 2019 Eduardo Sousa 

Fiocruz- 
MS 

Medicina de Familia e 
comunidade 

Med 39 2 2020 Cyro Mendes 

Fiocruz- 
MS 

Saúde da Família Multi 77 2 2020 Rodrigo Balejo, 
Vanessa e Gabriela 

 Total de vagas  542    

Fonte: Fórum de Coordenadores das Residências em Saúde, Fiocruz, 2020. 

*Não entrou em oferta 

Distribuição de profissionais envolvidos com as Residências em Saúde (2019) 
Profissionais Quantidade* 
Preceptores 363 

Supervisores/tutores 50 
Docentes  permanentes 182 

Docentes convidados 218 
TOTAL 813 

Fonte: I Encontro de Residências em Saúde da Fiocruz, 2019. 
*não integram neste quantitativo a equipe de gestão e resta ainda atualizar para 2021 
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Cronograma das reuniões do Fórum de Coordenadores de Residências em Saúde da 

Fiocruz-2021 

 

Reuniões às quartas feiras 14h online; 13:30h presenciais, na Expansão do campus 

Manguinhos, quando for possivel. 

 

 
MÊS DIA 

JANEIRO ------- 

FEVEREIRO 24 

MARÇO 31 

ABRIL 14 

MAIO 26 

JUNHO 30 

JULHO 14 

AGOSTO 25 

SETEMBRO 29 

OUTUBRO 27 

NOVEMBRO 24 

DEZEMBRO 15 
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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. 
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Presidência da Fiocruz 
Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação 

 

 

Termo de Referência - ano 2021 

Título: Perfil de competências para Preceptores e Supervisores dos Programas de 

Residência em Saúde da Fiocruz 

Participantes: Coordenadores dos Programas de Residência, preceptores, supervisores 

e residentes – Fórum de Coordenadores de Residências da FIOCRUZ 

Coordenação: Coordenação adjunta de Residências/CGE/VPEIC: Adriana Coser, Carmen 

Pagotto, Maria Alice Pessanha, Silvana Rossi- Duda.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Esse documento visa apresentar o perfil de competências das preceptorias e supervisão 

das residências em saúde da Fiocruz, desenvolvido coletivamente, com a participação 

dos coordenadores, supervisores, preceptores e residentes dos programas, num 

processo de construção e validação coletiva, com vistas a orientar a formação e ações 

da educação permanente para a qualificação das preceptorias e supervisão, de forma 

geral e abrangente.   

 

No ano de 2019 a Fiocruz contava com 813 profissionais envolvidos na formação de 

residentes, dentre estes, cerca de 400 eram preceptores e 50 supervisores, além de 

docentes e tutores. Neste sentido, esse perfil de competências se justifica na oferta aos 

33 Programas de Residências em Saúde desenvolvidos no âmbito da Fiocruz.  

O Perfil de Competências reflete padrões de excelência de um campo profissional 

especializado, repensando tais práticas profissionais de forma articulada e integrada à 

função da preceptoria de Residências, de forma a subsidiar e sustentar processos 

formativos, capacitando os profissionais para o enfrentamento dos problemas e a 

permanente qualificação de suas práticas no contexto do trabalho em saúde e da 

educação permanente. 

A expectativa é que a partir deste perfil apresentado neste TR contribua na orientação 

de processos de qualificação e re-qualificação das preceptorias e supervisão, 

considerando a inclusão de outras competências especificas que cada programa 

identifique como necessárias e/ou sua ampliação de acordo com os diversos contextos 

das ofertas educacionais 
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Importante lembrar que este processo está sendo desenvolvido desde 2018, quando a 

Coordenação adjunta de Residências da VPEIC/Fiocruz iniciou a construção coletiva e 

participativa do Perfil de Competências das Preceptorias e Supervisão das Residências, 

de acordo com a indicação do Fórum de Coordenadores das Residências em Saúde da 

Fiocruz. Neste processo, foram elencados 5 macroproblemas relacionados à preceptoria 

e supervisão em saúde no SUS e as competências e desempenhos esperados dos 

Preceptores e Supervisores frente a esses problemas, na perspectiva da formação 

profissional em saúde. 

Em 2019, no I Seminário de Residências em Saúde da Fiocruz, esse perfil foi debatido e 

complementado numa Oficina de Trabalho com a participação de preceptores, 

supervisores, coordenadores e residentes de diversos programas de Residências da 

Fiocruz. Com o advento das restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid 19, 

outros problemas foram identificados e novas competências foram requeridas para esse 

enfrentamento. 

O Perfil de Competências e macroproblemas abaixo apresentados é resultado do 

processo de validação realizado e incorpora as contribuições dos participantes, no 

formato de pactuação coletiva. 

 

 

PERFIL DE COMPETÊNCIAS DAS PRECEPTORIAS E SUPERVISÃO DAS RESIDÊNCIAS EM 

SAÚDE DA FIOCRUZ 

 

 

A. Macroproblemas relacionados à Preceptoria e Supervisão em Saúde no SUS  

P1 – Dificuldade em qualificar e relacionar o processo de trabalho com o processo pedagógico. 
Pouca apropriação das dimensões da gestão do trabalho e da gestão da educação impactam na 
qualidade da formação profissional favorecendo a fragmentação do processo de trabalho e do 
processo de ensino-aprendizagem. 

 

P2 – Fragilidade na pactuação/contratualização entre ensino e serviço em todos os âmbitos. 
A baixa capacidade de articulação e negociação entre os diversos atores e setores envolvidos nos 
programas de residência interferem na qualidade da formação profissional integral e na integração 
ensino-serviço-comunidade. 

 

P3 – Fragilidade das instituições na valorização do processo de formação. 
A baixa valorização da educação e a precarização das relações de trabalho refletem no pouco 
incentivo ao exercício da preceptoria e supervisão. 

 

P4 – Sobrecarga de funções e acúmulo de responsabilidades do/a preceptor/a e supervisor/a. 
O desequilíbrio entre as funções assistenciais e de docência exercidas pelo preceptor e supervisor 
evidenciam a pressão da demanda assistencial e o reduzido contingente de profissionais, e o 
acúmulo de funções prejudicam a dedicação ao processo de formação em serviço. 
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P5 – Insuficiência na formação do preceptor e do supervisor. 
A baixa capacidade de ofertas de formação e educação permanente direcionada às preceptorias e 
supervisão, de forma qualificada e atualizada impactam na qualidade da formação profissional. 

 

 

B. Perfil de competência do preceptor e supervisor de residência em saúde e 
desempenhos esperados 
 

Transversais / Gerais 

T1. Desempenhar, de forma ética e profissional, o papel de “role model” (referência) junto aos 
residentes com valores de cidadania, respeito a diversidade, cultura e singularidade. 

 T2. Promover mecanismos de adaptação em circunstâncias de crise, acolhendo e mitigando riscos 
laborais e de assédio profissional. 

T3. Saber se colocar na posição que ocupa e demonstrar vivência prática e expertise, com empatia 

T4. Gerenciar e mediar conflitos no cenário de prática, praticando a comunicação não violenta e 
promovendo a alteridade. 

T5. Enfatizar a articulação da teoria e a prática nos serviços com foco na formação do residente. 

T6. Induzir a transformação do processo de trabalho e formação, com foco no cuidado em saúde, 
trabalho em equipe e interprofissionalização. 

T7. Ser capaz de reconhecer e manejar o luto com acolhimento e empatia aos colegas da equipe, 
usuários e familiares  

T8. Ter disponibilidade e abertura para o uso de tecnologias digitais como mediadoras das ações de 
atenção, gestão e educação  

T9. Ser capaz de dar e receber feedback, utilizando-se de várias ferramentas disponíveis para 
avaliação processual do desempenho do residente, de forma respeitosa e construtiva 

T10. Promover o aprendizado e ter capacidade de acompanhar a formação do residente na 
perspectiva da atenção integral, especialmente da saúde mental. 

T11. Realizar avaliação critério-referenciada do desempenho do residente (formativa e somativa), 
fornecendo o feedback necessário para a melhoria do desempenho da preceptoria e do residente. 

T12. Identificar as suas próprias necessidades de aprendizagem 

T13. Ter capacidade de realizar autoavaliação, ampliando a capacidade critico reflexiva de sua 
prática. 

 

Gestão 

G1. Conhecer as políticas públicas de saúde e as legislações da residência em saúde 

G2. Conhecer e compreender o funcionamento do sistema de saúde, articulado e integrado ao 
conhecimento técnico. 

G3. Participar do planejamento do programa levando em conta as competências a serem 
desenvolvidas pelos residentes 

G4. Atuar ativamente na execução do programa, apropriado de suas diretrizes 

G5. Ter capacidade de desenvolver cenários que induzam o comprometimento com a comunidade 
local e com o SUS  
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G6. Organizar de modo compartilhado / cogestão com os residentes a agenda das atividades teórico-
práticas 

G7. Ter clareza do que é ser preceptor e supervisor, num dado contexto 

G8. Oportunizar os processos de ensino-aprendizagem a partir das necessidades identificadas 

G9. Pactuar com os responsáveis pelos cenários de prática, a inserção dos residentes de modo a 
produzir a continuidade do cuidado 

G10. Ter responsabilidade com o serviço público 

G11. Avaliar e planejar o processo de trabalho, de acordo com as necessidades do serviço 
 

Atenção à saúde 

A1. Articular as ações dos residentes e as atividades pedagógicas com o conjunto da equipe 

A2. Desenvolver ações de atenção integral à saúde e incentivar o residente para a continuidade do 
cuidado em rede 

A3. Praticar a clínica ampliada e a gestão compartilhada do cuidado em saúde 

A4. Facilitar o trabalho em equipes interprofissionais, promovendo o diálogo e respeito às 
diversidades 

A5. Promover a construção de saberes e práticas centradas no paciente e na formação de equipes 
durante o processo de trabalho. 

A6. Atuar na prática assistencial de forma atualizada com as diretrizes, políticas e práticas do SUS 

A7. Atuar na preceptoria adequando o pensamento crítico-reflexivo ao cenário de prática 

A8. Promover ações de vigilância para a biossegurança e gestão de risco nas ações de atenção à 
saúde. 

A9. Valorizar e aplicar os cuidados paliativos como dispositivos de promoção à saúde e qualidade de 
vida frente a finitude. 

 

Educação/Formação 

E1. Facilitar o processo de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento técnico, político e 
profissional do residente orientado por competências, aplicando metodologias educacionais ativas 
e criticas 

E2. Ter capacidade de apoiar o residente no ganho de autonomia nos diversos níveis de 
complexidade do cuidado 

E3. Saber fazer busca e utilizar evidências em saúde na prática 

E4. Fomentar a curiosidade e protagonismo dos residentes nos processos de aprendizagem, 
incluindo reflexão sobre a prática e a dimensão política do trabalho em saúde. 

E5. Estimular a autonomia do residente na busca e produção do conhecimento 

E6. Identificar as lacunas de conhecimento e promover ações educacionais contextualizadas, 
integrando teoria e prática. 

E7. Valorizar o conhecimento prévio do residente, de modo inclusivo 

E8. Ter capacidade de escuta e comunicação efetiva 

E9. Apoiar o desenvolvimento de pesquisas em cenários de atenção à saúde. 
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LISTA DE CONTATOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE FIOCRUZ 

 

SIGLAS 

COREME Comissão de Residência Médica 

COREMU Comissão de Residência Multiprofissional 

CEREMERJ Comissão Estadual de Residência Médica do RJ 

CNRMS Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 

SECA Secretaria Acadêmica 

 

INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA – IFF- RJ 

 

COREME João Henrique Almeida joao.almeida@iff.fiocruz.br 

COREMU Adriana Reis 

Ana Lucia Diniz - adjunta 

adriana.reis@iff.fiocruz.br 
ana.diniz@fiocruz.br 

Assessoria Vice de Ensino para 

Residências -Presidente CEREMERJ 

 

Susana Wuillaume 

ceremerj@gmail.com 

susana.wuillaume@iff.fiocruz.br 

Membro da CNRMS Antônio Eduardo Vieira dos Santos antonio.santos@iff.fiocruz.br 

 

SECA 

 
Irene Azevedo 

residencia@iff.fiocruz.br 
irene.azevedo@iff.fiocruz.br 

 

RESIDÊNCIA MÉDICA 

PROGRAMA SUPERVISOR/A E-MAIL 

 
 Genética Médica 

Dafne Dain Horovitz/ 

Juan Llerena/ 

Patrícia Santana Correa 

dafne.horovitz@iff.fiocruz.br 
juan.llerena@iff.fiocruz.br 
patrícia.correia@iff.fiocruz.br  

 
Cirurgia Pediátrica 

Maria Lucia da Silva Augusto/  

Darli Fernandes Oliveira 

maluciadalgusto@gmail.com 
darli.oliveira@iff.fiocruz.br 

 

Alergia e Imunologia 

Sandra Bastos/ 
Liziane Nunes 

sandramebp@yahoo.com.br 
liziane.santos@iff.fiocruz.br  

 

Neurologia Pediátrica 

 

Fernanda Veiga de Góes 

neuro.pediatria@iff.fiocruz.br 
fernandavgoes@gmail.com 

 

Obstetrícia e Ginecologia 

Ana Elisa Baião/ 
Rodrigo Cruz 

ana.baiao@iff.fiocruz.br 
rodrigo.cruz@iff.fiocruz.br  

 
Neonatologia 

Ana Beatriz Souza Machado/ 
Carla Nasser Patrocínio 

anabiasouza@iff.fiocruz.br 
carla.nasser@iff.fiocruz.br 

 

Medicina Intensiva Pediátrica 

Fernanda Lima Setta/ 
Zina Maria 

felimasetta@gmail.com 
zina@iff.fiocruz.br 

 
Pediatria 

Marcio Nehab/ 
Antônio Flavio Vitarelli Meirelles 

marcio.nehab@gmail.com 
tommeirelles@iff.fiocruz.br 

 
Pneumologia Pediátrica 

Tânia Wrobel Folescu/ 
Patrícia Barreto/ 
Renata Wrobel Folescu 

taniawf@iff.fiocruz.br 
patrícia.barret@iff.fiocruz.br 
pfbcosta@gmail.com 

Infectologia Pediátrica Marcos Vinícius da Silva Pone mpone@iff.fiocruz.br 
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INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA – IFF- RJ 

 

RESIDÊNCIA ENFERMAGEM 

 

PROGRAMA COORDENADOR/A E-MAIL 

Neonatal Marcelle Campos Araújo  marcelle.araujo@iff.fiocruz.br  

Controle da Infecção Hospitalar Adriana Reis / 
 Juliana Cruz 

adriana.reis@iff.fiocruz.br 
juliana.cruz@iff.fiocruz.br 

Banco de Leite Humano Maira Domingues Silva/ 

Rafaele Cristine Ribeiro 

maira.silva@iff.fiocruz.br 
olosunifa@gmail.com 

Pediátrica Mariana Cardim mariana.cardim@iff.fiocruz.br 

Obstétrica Adriana Peixoto da Silva adriana.peixoto@iff.fiocruz.br 

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  

PROGRAMA COORDENADOR/A E-MAIL 

Saúde da Criança e do Adolescente 

Cronicamente Adoecido 

Nelbe Nesi/ 
Suiane Chagas de Freitas 

nelbe.santana@iff.fiocruz.br 
suiane.freitas@iff.fiocruz.br 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA- INI -RJ 

 

COREME Andréa D’Avila Freitas andrea.freitas@ini.fiocruz.br 

 

COREMU 

 

Marlete Pereira 

coremu@ini.fiocruz.br 

marlete.pereira@ini.fiocruz.br 

SECA Carla Rios carla.rios@ini.fiocruz.br 

 

RESIDÊNCIA MÉDICA 

PROGRAMA SUPERVISORA E-MAIL 

Infectologia  Andréa D’Avila Freitas andrea.freitas@ini.fiocruz.br 

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  

PROGRAMA COORDENADOR/A E-MAIL 

Doenças Infecciosas e Parasitárias Marlete Pereira/ 
 Paula Xisto 

marlete.pereira@ini.fiocruz.br 

paula.xisto@ini.fiocruz.br  

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE –  INCQS – RJ 

 

COREMU Silvana do Couto Jacob silvana.jacob@incqs.fiocruz.br 

SECA Giselle Custódio cpg@incqs.fiocruz.br 

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

PROGRAMA COORDENADOR/A E-MAIL 

Vigilância Sanitária 
 

Lucia Bastos/ 
Fausto Ferraris 

lucia.bastos@incqs.fiocruz.br 
fausto.ferraris@incqs.fiocruz.br  
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ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA- ENSP - RJ 

 

 

COREME 

 

Mellina Marques Vieira Izecksohn 

coreme@ensp.fiocruz.br 
mellizeck@gmail.com 

 

COREMU 

 

Mirna Teixeira 

rmsfenspfiocruz@gmail.com 
mirna.teixeira@fiocruz.br 

SECA Patrícia Santos patriciasantos@ensp.fiocruz.br  

 

RESIDÊNCIA MÉDICA 

PROGRAMA SUPERVISOR/A E-MAIL 

Medicina da Família e Comunidade Mellina Marques Vieira Izecksohn/ 
Margareth Gomes Garcia  

mellizeck@gmail.com 
marga@eensp.fiocruzz.br  

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  

PROGRAMA COORDENADOR/A E-MAIL 

 

Saúde da Família 

 

Mirna Teixeira / 

Ana Laura Brandão 

rmsfenspfiocruz@gmail.com 
mirna.teixeira@fiocruz.br 
alaurabrandao@gmail.com  

 

Saúde do Trabalhador 

Giselle Goulart/ 

Cristina Strausz 

giselle.matos@ensp.fiocruz.br 
cristrausz@yahoo.com.br  

 

 

INSTITUTO GONÇALO MONIZ – IGM -BA 

 

COREMU José Santana josesantana@fesfsus.ba.gov.br  

 

SECA 

 

Mariana Nascimento de Carvalho 

residenciamulti@fesfsus.ba.gov.br 

marianafesf@gmail.com 

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

PROGRAMA COORDENADOR/A E-MAIL 

 

Saúde da Família 

 
Allan John Costa/ 
Clara Vasconcellos 

residênciamuti@fesfus.ba.gov.br 

alancosta@fesfsus.ba.gov.br  

clara.vascocellos@fiocruz.br 

 

 
INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES – IAM - PE 

 

COREMU Camila Pimentel camila.pimentel@fiocruz.br 

SECA Viviane Pimentel viviane.pimentel@fiocruz.br 

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

PROGRAMA COORDENADOR/A E-MAIL 

 
Saúde Coletiva 

Camila Pimentel/  
Alethéia Sampaio 

camila.pimentel@fiocruz.br 
aletheia.sampaio@fiocruz.br 
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GERÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA- GEREB - DF 

 

 

COREME 

 
Armando Raggio 

coreme.gereb@fiocruz.br 
armando.raggio@fiocruz.br 

COREMU André Guerrero andre.guerrero@fiocruz.br  

 

SECA 

 
Taísa Lessa 

secad@fiocruz.br 
taisa.lessa@fiocruz.br 

 

RESIDÊNCIA MÉDICA 

PROGRAMA SUPERVISOR/A E-MAIL 

 

Medicina da Família e Comunidade 

Karla Débora Neres Pereira Bastos 
 
Armando Raggio 

dra.karladebora@gmail.com  
armando.raggio@fiocruz.br 
armando.raggio@gmail.com  

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  

PROGRAMA COORDENADOR/A E-MAIL 

Saúde da Família com ênfase em Saúde da 

População de Campo 

André Fenner andre.fenner@fiocruz.br 

Saúde Mental, Álcool e outras Drogas André Guerrero/ 
Jaqueline Assis 

andre.guerrero@fiocruz.br 
jaqueline.assis@fiocruz.br 

Gestão de Políticas Públicas para a Saúde André Guerrero/ 
Bárbara C. Vaz 

andre.guerrero@fiocruz.br 
barbara.vaz@fiocruz.br 

 
Atenção Básica 

Oswaldo Bonetti/ 
Etel Matielo 

oswaldo.Bonetti@fiocruz.br 
etel.matielo@fiocruz.br 

 

*Vigilância em Saúde 

Cláudio Maierovitch/ 
Mariana Verotti 

claudio.henriques@fiocruz.br 
mariana.verotti@fiocruz.br 

*Residência Multiprofissional credenciada e não entrou em oferta por falta de financiamento 

 

 

 
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS- FARMANGUINHOS - RJ 

 

COREMU Mariana Conceição de Souza mariana.souza@far.fiocruz.br 

 

SECA 

 
Gabriella Macedo Motta 

gabriella.motta@fiocruz.br  
mmacedogabriella@gmail.com  

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

PROGRAMA COORDENADOR E-MAIL 

Tecnologias aplicadas à Indústria 

Farmacêutica 

 
Eduardo Sousa  

resid.taif@far.fiocruz.br 
eduardo.sousa@far.fiocruz.br 

 

 

 

 

mailto:coreme.gereb@fiocruz.br
mailto:armando.raggio@fiocruz.br
mailto:andre.guerrero@fiocruz.br
mailto:secad@fiocruz.br
mailto:taisa.lessa@fiocruz.br
mailto:dra.karladebora@gmail.com
mailto:armando.raggio@fiocruz.br
mailto:armando.raggio@gmail.com
mailto:andre.fenner@fiocruz.br
mailto:andre.guerrero@fiocruz.br
mailto:andre.guerrero@fiocruz.br
mailto:barbara.vaz@fiocruz.br
mailto:oswaldo.Bonetti@fiocruz.br
mailto:etel.matielo@fiocruz.br
mailto:claudio.henriques@fiocruz.br
mailto:gabriella.motta@fiocruz.br
mailto:mmacedogabriella@gmail.com
mailto:resid.taif@far.fiocruz.br
mailto:eduardo.sousa@far.fiocruz.br


5 
 

 
SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE/MS, UNIVERSIDADE FEDERAL MATO GROSSO DO SUL, UNIVERSIDADE 

ESTADUAL MATO GROSSO DO SUL - COOPERAÇÃO FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS 
 

COREME Cyro Leonardo de Albuquerque Mendes cyro.preceptoriacg@gmail.com 

SECA Fábio Damião Bandeira Gomes residenciamedicacg@gmail.com 

 

RESIDÊNCIA MÉDICA 

PROGRAMA SUPERVISOR E-MAIL 

Medicina da Família e Comunidade Cyro Leonardo de Albuquerque Mendes cyro.preceptoriacg@gmail.com 

 

 

 
SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE/MS- COOPERAÇÃO FIOCRUZ MATO GROSSO DO SUL - MS 

 

 

COREMU 

 
Gabriela Crespi/ 
Debora Dupas 

coremusesau@gmail.com  
gabi_crespi@gmail.com  
debora.dupas@fiocruz.br  

SECA Aliane Joana Both secretariaacademica.gep.sesau@gmail.com 

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

PROGRAMA COORDENADOR/A E-MAIL 

 
Saúde da Família 

 
Vanessa Mueller / 
Rodrigo Balejo/ 
Gabriela Crespi 

coordenação.rmsf.ms@gmail.com 
vmueller.fiocruz.liaps@gmail.com 
drbalejo@gmail.com 
gabi_crespi@gmail.com  
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OFÍCIO nº 789/2021/PRESIDÊNCIA/FIOCRUZ

 

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021.

 

 

Ao Excelen�ssimo Senhor
Marcelo Queiroga 
Ministro de Estado da Saúde
Esplanada dos Ministérios, Bloco G. Brasília, Distrito Federal.
70.058-900917 - Brasília - DF

 

Assunto: Recomendação de Adesão ao Exame Nacional de Residência - ENARE.

Referência:  Processo SEI nº 25000.127682/2021-61.

 

                          Prezado Ministro da Saúde,

1. Em resposta ao O�cio nº 1195/2021/DATDOF/CGGM/GM/MS, constante do Processo SEI nº. 25000.127682/2021-61,
gostaríamos de tecer algumas considerações rela�vas às especificidades das residências na Fiocruz e, a par�r delas, jus�ficar nossa
impossibilidade de atender, no momento, à Recomendação de Adesão ao Exame Nacional de Residência – ENARE.

2. Em decorrência da diversidade de inicia�vas formadoras no âmbito da residência, do grande número e diversidade de
candidatos, a Fiocruz não realiza processo sele�vo unificado, descentralizando às COREMES e COREMUS a responsabilidade pela condução
dos respec�vos processos, guardadas as par�cularidades de cada unidade técnico-cien�fica, as áreas de concentração e especialidades.

3. Esclarecemos, também, que a educação na Fiocruz está comprome�da com as ações afirma�vas, inclusive para a oferta das
residências, o que nos demanda a especificação de cotas nas chamadas públicas.

4. O tema da adesão ao exame único foi amplamente deba�do pelas diversas COREMES e COREMUS no âmbito da Fiocruz e
alguns aspectos precisam ser considerados:

4.1. Algumas chamadas públicas já estão em curso;

4.2. Alguns processos sele�vos se encontram em fase final de publicação;

4.3. A contratação de Infraestrutura para a condução de processos sele�vos já foi realizada;

4.4. O banco de provas está em fase de finalização.

5. Face às questões listadas, consideramos não ser possível a adesão ao ENARE neste ano, tendo em vista os compromissos já em
andamento. Certos da compreensão e na certeza de que possamos futuramente avaliar a adesão com um tempo maior de organização
interna, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por NISIA VERONICA TRINDADE LIMA, Presidente, em 24/09/2021, às 10:44, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1108818 e o código CRC 7DD70FE3.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Brasil, 4365 – Manguinhos  Rio de Janeiro – RJ – Brasil  - CEP 21040-90

Tel: (55) (21) 3885-1616/1643/1644/1663 – PABX

E-mail: presidencia@fiocruz.br  gabinete@fiocruz.br

 http://www.fiocruz.br

 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 25380.002951/2021-50
 
 
 

              SEI nº 1108818
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AÇÕES AFIRMATIVAS NAS 
RESIDÊNCIAS EM SAÚDE

Experiência da Fiocruz – Silvana Rossi- Duda

26/11/2021



Fiocruz – 120 anos
Instituição secular de excelência em saúde, ciência e tecnologia

Referência na América Latina. Reconhecida mundialmente.

◦ Aberta, inovadora e democrática, é orientada pelos princípios e diretrizes do SUS em 
defesa da vida. 

◦ Presente em 10 estados: AM, BA, CE, DF-Brasília, MS, PE, PI, PR, RJ, RO  
◦ 5 regiões

+ Unidade em Maputo, Moçambique, África. 

16 unidades técnico-científicas autônomas, voltadas para ensino, pesquisa, inovação, 
assistência, desenvolvimento tecnológico e extensão no âmbito da saúde. 



Onde estamos e como trabalhamos
Vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação; Coordenação Geral de 
Educação – lato sensu, stricto sensu e residências. RJ

◦ Coordenação adjunta de Residências/CGE/VPEIC – 2019 - equipe multiprofissional com
experiência em gestão educacional: Adriana Coser - Coordenadora, Carmen Pagotto,
Maria Alice Pessanha, Silvana Rossi- Duda.

◦ Fórum de Coordenadores dos Programas de Residência em Saúde da Fiocruz - 2018 -
espaço de gestão compartilhada e participativa, rede colaborativa e solidária, consultivo,
troca de experiências, educação permanente - reuniões mensais regulares.

Reuniões semanais de equipe; apoio institucional singularizado a alguns programas;
construção coletiva de documentos e processos por meio de GT; articulação intra e
interinstitucional; coordenação do Fórum; pesquisa de egressos; comunicação efetiva: grupos
de whatsapp e e-mail institucional.

◦ Produção coletiva de Termos de Referência e Notas Técnicas orientadoras da
implementação de fluxos de gestão educacional: GT e Fórum.

◦ Participação nas Câmaras Técnicas da Fiocruz: de Educação e de Assistência – validação
das NT.



Ofertas de Programas de Residência
Em 2021, a Fiocruz oferece 31 Programas de Residências credenciados e ativos: 

13 Programas de Residência Médica;

18 Programas em área profissional:

 5 de Residência em Enfermagem (uniprofissional)
13 de Residência Multiprofissional, incluindo dois Programas em cooperação da Fiocruz 

MS com a Secretaria Municipal de Saúde Campo Grande.

São ofertadas 542 vagas anuais.

8 Unidades ofertantes: INI, IFF, INCQS, GEREB, ENSP, IAM, IGM, FARMANGUINHOS e SMS 
Campo Grande/MS parceria com FIOCRUZ MS. 
6 UF: AM; BA; DF- Brasília; MS; PE; RJ.

Bolsas financiadas pelo MS e pela própria Fiocruz em alguns Programas.



Ações Afirmativas: portarias e instâncias de apoio
Portaria nº 6162/2019 da Fiocruz para Ações Afirmativas nos programas lato sensu, incluindo as
residências, com base no Decreto nº 6.949/2009 que promulga a Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (status de Emenda Constitucional).

Portaria nº 491/2021 da Fiocruz, orientação do Fórum de Coordenadores das Residências,
ampliação das Ações Afirmativas:

◦ Pessoas com Deficiência, Indígenas e Negros (Pretos e Pardos) e outros grupos
vulnerabilizados.

◦ Visando: acesso, inclusão, acolhimento e permanência dessas populações nos
programas, de forma responsável, enfrentando e prevenindo discriminações, garantindo
resultados satisfatórios de aprendizagem e qualidade das ofertas educacionais da
Fiocruz.



Ações Afirmativas: portarias e instâncias de apoio

Comitês Pró Equidade da Fiocruz – descentralizados

◦ Comitê de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência 
◦ Comitê da Diversidade Racial

◦ Política interna de Apoio ao Discente da Fiocruz – Centros de Apoio ao Discente.

Sistema Integrado da Educação da Fiocruz - SIEF Residências – qualificação das 
informações e dos processos de gestão educacional (entre o stricto e o lato sensu).

◦ Acompanhamento da ocupação das vagas

Nota Técnica Ações Afirmativas em processo de revisão partindo da Portaria nº
491/2021 da Fiocruz.



Distribuição de vagas de Ações Afirmativas de acordo com a Portaria nº 491/2021 

Percentual de vagas para:

◦ Pessoas com Deficiência (PcD): critério de no mínimo 7% (sete por cento) das vagas.

◦ Indígenas (I): critério de no mínimo 3% (três por cento), considerando as diversidades de perfis
regionais, podendo ser ampliada.

◦ Negros (pretos e pardos) (N): critério de 20 % (vinte por cento) das vagas.

◦ Outros grupos em situação de vulnerabilidade social tais como pessoas trans, quilombolas,
comunidades tradicionais, ciganos, entre outros. Recomenda-se a adoção de critérios para
estes grupos.

Arredondamento das vagas; editais com poucas vagas devem sempre garantir ao menos uma
(1) vaga para cada um desses grupos.

O não preenchimento das vagas reservadas para as ações afirmativas (PcD, N, I) devem ser
disponibilizadas para ampla concorrência.

O critério da distribuição das vagas é por edital e não por programa: identificação da
especialidade e/ou área de concentração; categoria profissional.

Recomendação: rodízio destas vagas entre os programas e ou categorias profissionais a partir
do mapeamento da taxa de ocupação e demanda dos candidatos nos processos seletivos
anteriores.



Recomendações - Processo Seletivo e Permanência para Indígenas 

◦ Divulgação em redes de comunicadores indígenas;

◦ Inscrição facilitada por e-mail, além das plataformas usuais;

◦ Isenção de pagamento da inscrição- quando houver;

◦ Modelos específicos disponibilizados de autodeclaração e de reconhecimento indentitário: 
podem pontuar no processo seletivo, mas não eliminatório; 

◦ Critérios de avaliação específicos: nota de corte diferenciada; valorização da trajetória de 
vida X nota final da prova técnica.

◦ Inclusão de conteúdos e metodologias que contemplem: a realidade; particularidades do 
processo saúde-doença-atenção, socioculturais e linguísticas, Política Nacional de Atenção à 
Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI, 2002). 

◦ Inclusão de professores indígenas (profissionais de saúde, lideranças, conhecedores e 
especialistas em medicina indígena, pesquisadores), antropólogos e pesquisadores da área 
de saúde indígena, 

◦ Revisão da estrutura curricular e do PPP. 



Condições especiais para a realização da prova
Solicitadas por qualquer candidato, independente de concorrer às vagas de ações afirmativas. Serão
analisadas pela banca de seleção.

Para pessoas com deficiência: solicitação na inscrição e definição do tipo de deficiência.

◦ Prova ampliada: candidatos com baixa visão ou visão monocular

◦ Prova em braile: deficientes visuais, candidatos com baixa visão e/ou visão monocular. 

◦ Prova gravada em áudio por fiscal ledor indicado pela comissão organizadora do processo seletivo: Indicado 
para candidatos com deficiência visual, visão monocular, deficiência intelectual.

◦ Auxilio de ledor indicado pela comissão organizadora do processo seletivo: Indicado para candidatos com 
deficiência visual, visão monocular, deficiência intelectual, TDAH. 

◦ Auxílio para transcrição indicado pela comissão organizadora do processo seletivo: Candidatos com 
impossibilidades de escrever ou preencher o cartão-resposta.

◦ Fácil acesso: Pessoas com redução da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e/ou percepção, inclui 
banheiros acessíveis.

◦ Lactantes PcD: prorrogação máxima para execução da prova de até 30 minutos.

◦ Gravação em Libras: prova gravada em vídeo por fiscal intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras, nos 
termos do disposto na Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010;

◦ Interprete de Libras: usuários da Língua Brasileira de Sinais (Libras);

◦ Mobiliário acessível: cadeirantes ou mobilidade reduzida.



Outras providências e recomendações
Confirmação obrigatória da deficiência: Pessoas com Deficiência - Decreto Federal nº
5.296/04 e suas alterações, e nas Leis n. 12.764/12 e 14.126/21. Comissão de
Heteroidentificação: avaliação biopsicossocial - Lei Brasileira de Inclusão (Lei n.
13.146/2015).

◦ Constituição de Comissão permanente para o residente com deficiência: adaptações
no PPP; manejo do campo de prática, preceptoria, espaço de escuta permanente e
acolhimento.

Política interna de Apoio ao Discente da Fiocruz: Criação e sustentação de espaços e 
estratégias de acolhimento permanente de Indígenas, Negros e PcD: prevenir situações 
de discriminação e racismo; promoção de cuidado integral e de saúde mental; apoio 
pedagógico.

Inclusão dos quesitos raça/cor (Pretos; Pardos (negros); Indígena; Amarelo; Branco) e de
gênero - obrigatórios na inscrição de todos/as os/as candidatos/as, independente da
concorrência às vagas de cotas – priorizado pelas Residências, com ampliação para
todas as ofertas educacionais.



Comissão de Heteroidentificação 
Para candidatos às vagas de cotas: Negros e PcD.

Supremo Tribunal Federal (STF) – 2017 - Lei 12.990 reconhecida como constitucional.
Comissões de Heteroidentificação, além da autodeclaração, para evitar fraudes pelos
candidatos.

◦ STF citou a Heteroidentificação: “desde que respeitada a dignidade da pessoa
humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”: análise das características
físicas (fenotípicas) do candidato; avaliação é filmada; resultado é consenso ou
opinião da maioria dos membros; emitido um documento comprobatório assinado
pela Comissão.

Oferta de capacitação para a formação das Comissões, de forma descentralizada nas 
Unidades, com apoio dos Comitês.



CONVITES ESPECIAIS
II SEMINÁRIO INTEGRADO DAS
RESIDENCIAS DA FIOCRUZ

DIA 14/12/2021 PELA MANHÃ.

TEMA: DESAFIOS DA GESTÃO EDUCACIONAL NAS 
RESIDÊNCIAS.

PAINEL 1: O LUGAR DAS RESIDENCIAS- ENTRE O 
LATO E O STRICTO SENSU.

PAINEL 2: A INDISSOCIABILIDADE ENTRE 
ATENÇÃO-GESTÃO-EDUCAÇÃO-CONTROLE 
SOCIAL NAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE.

SEMINÁRIO SOBRE AÇÕES AFIRMATIVAS
NAS RESIDÊNCIAS DA FIOCRUZ

PREVISTO NO NOSSO PLANEJAMENTO 
PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022.

DEBATE AMPLIADO E IMPLEMENTAÇÃO 
DAS AÇÕES AFIRMATIVAS - PARTINDO DA 
NOTA TÉCNICA DA PORTARIA Nº 
491/2021 da Fiocruz



MUITO OBRIGADA!

Silvana S Rossi - Duda  
silvana.rossi@fiocruz.br

Coordenação Adjunta de 
Residências/CGE/VPEIC 

coordenacaoderesidencias@fiocruz.br

www.fiocruz.br


