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Este projeto caracterizou-se por desenvolver  um curso de educação permanente de profissionais de saúde, 
envolvendo ações cooperativas para responder à necessidade de aprofundamento da compreensão dos processos 
da gestão em serviços de saúde. O objetivo do projeto era realizar, através de atividades de EAD, um curso de 
Capacitação em Gestão de Políticas e Programas em Saúde para profissionais das áreas de atenção básica e 
especializada do Sistema Único de Saúde (SUS). Designado como um curso de pós-graduação voltado para a 
educação permanente, formação continuada e pós-graduada de profissionais de saúde e também na afirmação 
do princípio da gratuidade do ensino. Esta vivência, que foi construída pela primeira vez, buscou como 
características do projeto a integração e atualização dos saberes dos profissionais a partir de suas experiências 
no trabalho. Dessa mesma forma, professores e assistentes buscaram o aperfeiçoamento e adequação dos 
componentes curriculares. Dentro dessa proposta, foram trabalhados com os alunos na plataforma a construção 
de fóruns para que participassem semanalmente de acordo com o conteúdo programático do curso. Juntamente 
a isso, através de recursos de vídeo-aulas, foi criado um questionário temático com perguntas que eram 
pertinentes às aulas. Essas atividades foram disponibilizadas para que os alunos pudessem desenvolver 
habilidades com os recursos da plataforma e também para que os mesmos pudessem ser avaliados pelo grupo 
de professores em seus conhecimentos. Os cursistas tiveram como atividades o desenvolvimento de um projeto 
de intervenção, um grupo de seminário e um trabalho de finalização individual, bem como a participação e 
acompanhamento das atividades da plataforma que eram semanais. Nestas atividades os cursistas e professores 
puderam desenvolver múltiplos e simultâneos processos de interação. Os alunos ainda contaram com a ajuda 
de uma aluna de graduação para sanar dúvidas e qualquer dificuldade que porventura surgissem. Sendo assim, 
chegou- se ao final do curso com resultados alcançados com relação a compreensão dos fundamentos de gestão 
de serviços de saúde, bem como domínio dos conteúdos e das ferramentas tecnológicas pelos cursistas, de uma 
maneira geral. Com relação aos aspectos não alcançados dos resultados do curso podem ser citados alguns 
problemas que ocorreram na participação dos alunos e a necessidade de redução de tarefas, de mais fácil 
domínio no ambiente virtual, que foram solicitados pelos alunos na justificativa de concluir as tarefas em tempo 
hábil. Estes problemas dificultaram a realização do projeto previsto originalmente. 
 


