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O presente estudo multicêntrico e interinstitucional vem sendo desenvolvido através da parceria 

estabelecida entre dois Programas de Pós Graduação em Psicologia - Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 

Universidade Estadual de São Paulo/Assis – e um Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva - da Universidade 

Federal de Santa Catarina – além de envolver o Ministério da Saúde e contar com o apoio SEAD/UFRGS. Dada esta 

composição interdisciplinar e interestadual, a equipe condutora do projeto conta com doutores, doutorandos, mestres, 

mestrandos e bolsistas em nível de graduação. O projeto consiste em uma pesquisa avaliativa dos efeitos produzidos 

pelos cursos de formação de apoiadores na modalidade a distância, promovidos pela Política Nacional de 

Humanização da Gestão e da Atenção do SUS nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, entre 

os anos de 2008 e 2010. Como objetivo principal a pesquisa se propõe a avaliar os efeitos dos processos de formação 

em humanização na produção de saúde dos referidos territórios. Entre os objetivos específicos consta a avaliação das 

atividades em EAD e sua importância na formação de Redes Cooperativas nos diferentes territórios em que foi 

utilizada esta modalidade. 

A orientação metodológica da avaliação-formativa que estruturou os projetos pedagógicos dos cursos em 

avaliação mantém-se como fio condutor da pesquisa. Compreendida como práxis avaliativa que atravessa os 

processos de trabalho/ação, uma avaliação formativa produz informação para (retro)alimentar todo o processo de 

intervenção desencadeado, tornando o planejar-fazer um ato indissociável. Entre os procedimentos utilizados para 

investigação, encontram-se a análise de monografias produzidas ao término dos cursos (etapa já finalizada), o 

desenvolvimento de questionários virtuais (em andamento), e a realização de grupos focais (próxima etapa). No que 

diz respeito ao uso de plataformas virtuais, foram criados questionários a fim de possibilitar uma análise das práticas 

dos apoiadores desenvolvidas e registradas na forma de Planos de Intervenção, estruturados junto aos diversos atores 

do SUS ao longo do curso. 

Os questionários foram elaborados, de maneira coletiva contando com a participação dos três comitês de 

pesquisa dos três estados, compostos com a inclusão de alunos-apoiadores e tutores entre os pesquisadores. A 

plataforma “FormSUS” utilizada consiste em um instrumento de uso público, criado pela Política de Informação e 

Informática do SUS, objetivando amplo acesso e democratização dos resultados de pesquisas desenvolvidas no 

âmbito da saúde pública. No Rio Grande do Sul, o questionário foi enviado para os 105 apoiadores que participaram 

do curso, sendo respondido por 54 deles. Até o momento foi feita a sistematização dos dados quantitativos e está em 

processo o trabalho de análise qualitativa que irá, juntamente com os grupos focais, subsidiar os resultados da 

pesquisa. 


