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O Comitê Gestor dos Distritos Docente-Assistenciais Glória/Cruzeiro/Cristal e Centro da 
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Porto Alegre é a instância que corresponde à 
Comissão de Gestão e Acompanhamento Local, instituída pela Portaria Interministerial nº 3.019, 
de 26 de novembro de 2007, que dispõe sobre o Programa Nacional de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde (Pró-Saúde) para os cursos de graduação da área da saúde. O Art. 3º da 
referida Portaria define que a estrutura do Pró-Saúde é formada pelas instâncias de Conselho 
Consultivo, Comissão Executiva e Comissão Assessora. 

A função de Comissão Executiva é exercida pela Comissão de Gestão e Acompanhamento Local, 
que tem por finalidade acompanhar, monitorar e avaliar os projetos em execução no âmbito do 
seu respectivo território. A orientação de sua composição é de que participem o(s) coordenador(es) 
do(s) projeto(s) e representantes do gestor municipal de saúde, do Conselho Municipal de Saúde, 
dos profissionais do sistema público de saúde, dos docentes e dos discentes do(s) curso(s) 
participante(s) do Pró-Saúde. Esta vinculação é formalizada por um Termo de Compromisso que a 
Instituição de Educação Superior e a Secretaria Municipal de Saúde firmaram para implementar 
o Pró-Saúde e PET Saúde, na qualidade de executoras do projeto, constituindo e mantendo a 
Comissão de Gestão e Acompanhamento Local.

A história do Comitê Gestor data de cinco anos, quando em 2008 foi instituído o Comitê Gestor do 
Pró-Saúde II (BUENO; TSCHIEDEL, 2011), operando através de reuniões quinzenais no Distrito 
Glória/Cruzeiro/Cristal. Esta instância possibilitou a problematização do cenário de prática, com 

caderno saude coletiva especial.indd   15 19/11/2013   23:35:42



16 Cadernos da Saúde Coletiva 

aproximação entre os profissionais do Distrito e a UFRGS, e o acompanhamento da aplicação de 
recursos. Esta formação inicial contava com representantes da Universidade, da gestão no nível 
técnico e administrativo e do Conselho Municipal da Saúde. Os serviços de saúde da região do 
Distrito Glória/Cruzeiro/Cristal eram os cenários de prática preferenciais dos estudantes que 
recebem orientação dos profissionais de saúde que atuam como preceptores, definição feita em 
comum acordo entre a Universidade e a SMS de Porto Alegre durante a implementação do Pró-Saúde 
II.

Com a passagem da gestão do Pró-Saúde II para a CoorSaúde, em maio de 2011, acordou-se 
a nova configuração para o Comitê Gestor, com a inclusão de professores representantes dos 
projetos em saúde da UFRGS em execução no Distrito. A partir de 20 de junho de 2011, o Comitê 
Gestor amplia a sua composição, incluindo o Pró-Saúde I da Odontologia, o PET Saúde da Família, 
o PET Saúde Mental, o Horto Comunitário, o Telessaúde e a Disciplina Integradora. A Gerência 
Distrital e a Equipe de Desenvolvimento de Servidores da SMS e o Conselho Municipal de Saúde 
seguem na sua composição e a UFRGS passa a ser representada pela Coordenadoria da Saúde 
(CoorSaúde), órgão vinculado a PROGRAD, responsável pelas ações de integração ensino e serviço 
com a SMS de Porto Alegre. A representação discente e a representação dos trabalhadores ainda 
não se efetivaram de forma constante, sendo necessário criar meios para sua sustentação.

No ano de 2012 iniciaram-se movimentos na CoorSaúde para que o Distrito Sanitário Centro fosse 
incluído no âmbito de ação preferencial da UFRGS. Esta proposição foi aprovada pela SMS de 
Porto Alegre e, a partir de janeiro de 2013, a gerência do Distrito Centro passou a ser integrante 
do Comitê Gestor.

O Comitê Gestor tem reuniões mensais, com registro em atas que são disponibilizadas para download 
no site da CoorSaúde e no blog do Comitê Gestor. Nas reuniões são propostas, monitoradas e 
avaliadas as ações referentes aos projetos de ensino em serviço. Também são executados três 
projetos para intensificar permanentemente a integração e processos de aprendizagem nos serviços 
e seu território: a Familiarização com os serviços do Distrito Glória/Cruzeiro/Cristal, o Encontro 
de Integração dos PET-Saúde e o Blog.

A Familiarização é uma atividade semestral em que a UFRGS, a Gerência Distrital Glória/Cruzeiro/
Cristal, o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) e o Conselho Municipal de Saúde de Porto 
Alegre se apresentam em dois dias, um no turno da manhã e outro no turno da tarde, para 
estudantes, professores, profissionais que atuam no campo de prática, usuários, e demais pessoas 
interessadas em conhecer a organização e funcionamento dos serviços de saúde da rede na região. 
Nesta perspectiva, são apresentados os serviços de saúde do Distrito, os projetos da UFRGS e o 
controle social em saúde na região, objetivando a divulgação das atividades destes a todos que 
realizam ações em saúde, ensino e controle social neste Distrito. 

O Encontro de Integração dos PET Saúde é realizado duas vezes ao ano, ao final de cada semestre, 
buscando integrar estudantes, professores e preceptores. Nele são realizadas discussões e debates, 
evidenciando conexões, integrações, melhorias e avaliações de procedimentos que favoreçam esta 
integração e a realização dos diferentes objetivos de cada PET. 

O Blog do Comitê Gestor do Pró-Saúde II foi criado para ser uma ferramenta de comunicação e de 
divulgação das ações realizadas no âmbito desta instância. A partir da reconfiguração do Comitê 
Gestor em 2011, o blog passa a ser o seu principal instrumento de publicação dos eventos e projetos 
a ele relacionados. O blog pode ser acessado através do link: http://prosaude-ufrgs.blogspot.com.br/ 

Uma ação importante idealizada e realizada pelo Comitê Gestor foi a institucionalização de um 
processo de seleção e cadastro para preceptores dos Programas de Educação pelo Trabalho para 
a Saúde (PET-Saúde) e demais projetos aprovados pelo Ministério da Saúde. Este processo é fruto 
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da necessidade de prontamente ocupar eventuais vagas abertas durante os projetos em execução, 
bem como para dar agilidade e resposta qualificada para novos editais que venham a ser lançados. 

Com intuito de qualificar o processo de seleção dos preceptores, foi instituído um grupo de 
trabalho composto por representantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
das Gerências Distritais Glória/Cruzeiro/Cristal e Centro, da Comissão Permanente de Ensino 
e Serviço (CPES) da SMS de Porto Alegre, e do Conselho Distrital de Saúde, além de um aluno 
bolsista. Para validar a proposta aqui apresentada, o documento foi recentemente submetido para 
apreciação e aprovado no seu respectivo Comitê Gestor e na CPES. 

Deste modo, constata-se que o Comitê Gestor tem sido um importante instrumento facilitador e 
consolidador da integração ensino-serviço, envolvendo a Universidade e quatro Distritos Sanitári-
os distribuídos em duas Gerências Distritais da SMS de Porto Alegre.
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