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PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE NO CPC DO HCPA 
WALDOMIRO CARLOS MANFROI; CARMEN LUCIA BEZERRA MACHADO; MARCELO ZUBARAN GOLDANI; JOSÉ DA SILVA 
MOREIRA; PAULO CARVALHO; PAULO BELMONTE ABREU; MALVINA DORNELESJOSÉ ROBERTO GOLDIN 

 

Objetivos: Formar e qualificar em nível de mestrado profissional, mestrado acadêmico ou doutorado os profissionais da Área da 
Saúde, identificar e promover a melhor evidência científica acerca de metodologias usadas no ensino e nos processos de 
aprendizagem; colocar à disposição dos alunos, dos professores e das instituições essas informações;  avaliar o rigor e a 
qualidade dos atuais e dos novos métodos de ensino; estimular a formação cada vez mais qualificada de professores. Material e 
Método: A linha está centrada na organização do trabalho pedagógico nos processos de ensinar e de aprender e capacitar 
docentes para atender às necessidades de formação multiprofissional. Pretende-se: a curto prazo, atender às necessidades das 
Diretrizes Curriculares no Curso de Graduação; a médio prazo, à titulação e qualificação do corpo docente; a longo prazo, 
identificar os melhores referencias pedagógicos para o ensino na Saúde. Resultados: Após a aprovação da proposta, a primeira 
turma ingressou em 2004 e a segunda em 2008. Da primeira turma de 12 ingressantes,  4 terminaram doutorado e 5 o 
mestrado. Da segunda turma, 3 completaram o mestrado e os 4 restantes  defenderão ao longo de 2011.  Como os resultados 
obtidos, a proposta angariou visibilidade e interesse nacional através do Ministério da Saúde, que, junto com a CAPES, lançaram 
em 2010, os Editais. Mestrado Profissional Ensino na Saúde e Linha de Pesquisa – Mestrado e Doutorado Ensino na Saúde. Em 
nível local, houve a aprovação da proposta de criação do Projeto de Pós-Graduação Educação e Saúde no Edital do CPC/HCPA. 
Conclusão: As experiências permitiram que se constituísse um Grupo de Pesquisa em Educação e Saúde em nível nacional e no 
CPC/HCPA.   

  

 

  

 




