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RESUMO 
 

SILVA, E.M.M. da. PRECEPTORIA EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE: 
VIABILIZANDO MEIOS PARA UMA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM HOSPITAL 
PÚBLICO EM NATAL (RN). 2015. 60f. Dissertação (Mestrado Profissional) – 
Programa de Pós- Graduação em Ensino na Saúde, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal-RN, 2015 

 
O presente estudo teve como objetivo construir e realizar um curso de capacitação 
pedagógica à distância para profissionais de saúde que exercem funções de 
preceptoria em instituições públicas de saúde. A preceptoria em saúde é uma prática 
pedagógica, que ocorre no ambiente de trabalho, conduzida por profissionais da 
assistência, com cargo de professor ou não, onde a grande maioria desses atua de 
forma intuitiva, reproduzindo sua própria formação, confundindo transmissão de 
informação com ensino. Estes preceptores muitas vezes não dominam os saberes 
pedagógicos, necessários à organização de ações formativas, tais como os diversos 
processos de ensino-aprendizagem e as diferentes modalidades de avaliação. Esta 
é primordial no processo de formação dos discentes da área da saúde, sendo por 
ocasião dos estágios supervisionados que o processo de ensino-aprendizagem 
fundamenta-se na experiência prática com a participação em situações reais de vida 
e de trabalho profissional.  Foi realizado um estudo do tipo exploratório, descritivo de 
abordagem qualitativa, com o desenvolvimento do curso de preceptoria em ensino 
na saúde como produto final. Aplicado questionário semiestruturado no período de 
maio a julho de 2014, foram avaliados 162 profissionais de saúde que desenvolviam 
a preceptoria, o que tornou possível traçar o perfil do preceptor e identificar as 
necessidades pedagógicas que fundamentou a construção do conteúdo 
programático e a análise da percepção destes profissionais quanto a preceptoria 
através da identificação de três categorias: valorização do conhecimento clínico; 
valorização da orientação profissional e  valorização da formação do futuro 
profissional. O curso foi disponibilizado na modalidade à distância através da 
plataforma Moodle com carga horária de quarenta horas nos meses de outubro e 
novembro de 2014, com o objetivo de capacitar os profissionais de saúde para o 
desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao exercício da 
preceptoria através de reflexões sobre os conceitos de preceptoria, formação 
profissional dentro das Diretrizes Curriculares e preceitos do SUS, o papel do 
profissional de saúde enquanto educador, aplicação de metodologias ativas de 
ensino aprendizado, e métodos de avaliação. As inscrições foram realizadas on-line 
através de link; das 300 vagas oferecidas, 243 profissionais se inscreveram, e 133 
que exerciam preceptoria foram selecionados, destes 48 profissionais executavam 
sua pratica no local do estudo. O curso teve duração de 45 dias, e contou com 
tutores responsáveis por interagir e avaliar os alunos. Participaram do curso 28 
profissionais, 12 concluíram. Oportunidades de melhoria foram identificadas para 
estimular a participação, porém a satisfação dos concluintes nos leva a confirmar 
que, investir em qualificação do preceptor, partindo dos preceitos da Educação 
Permanente, proporcionará uma maior apropriação dos saberes para o ensino e 
consequente conscientização do seu papel de educador no âmbito do trabalho, 
facilitando a integração entre teoria e prática e consequente melhoria do processo 
de ensino-aprendizagem. 
Palavras-chaves: Preceptoria. Educação permanente. Profissional de saúde. 
Educação à distância. 



ABSTRACT 
 

Preceptorship on health professional: enabling resources to educational formation in 

a public hospital on Natal (RN)  

This study aimed to construct and carry out a distance course of pedagogical training 
for health professional performing preceptorship functions in public health institutions. 
The preceptorship in health is a pedagogical practice that occurs in workplace, led by 
assistance professionals with teaching position or not, where the vast majority of 
these acts intuitively, reproducing their own training, confusing transmitting 
information with education. These preceptors often do not dominate the pedagogical 
knowledge, necessary for the organization of training activities, such as the various 
teaching-learning processes and the different assessment types. Student supervision 
is essential in the training process of students in the health field, and on the occasion 
of supervised internships that the teaching-learning process is based on practical 
experience with participation in real life situations and professional work. It was 
realized an exploratory study, descriptive with qualitative approach, with the 
development of tutoring teaching course in health as final product. Applied semi 
structured research instrument from may to july 2014. It were evaluated 162 health 
professionals who perform the preceptorship, which made it possible define the 
preceptor's profile and identify the educational requirements related to the 
educational process, which justified the construction of the program content and the 
professionals’ perception analysis about preceptorship through identification of three 
categories: clinic knowledge valuation; valuation of professional orientation and 
valuation of professional future. The course was available on distance mode through 
Moodle platform with forty hours of work load from October to November 2014. With 
the aim of capacitate the health professionals to development of necessary abilities 
and skills to tutoring performance through thoughts about tutoring concepts, 
professional training within the curricular guidelines and SUS precepts, the role of 
health professionals as educators, application of active teaching methodologies, and 
evaluation methods. The applications were done online through the provided link; 
300 vacancies offered, 243 professionals applied, chosen 134 that works on tutoring, 
where 49 represented professionals that works on the location of the study. The 
course lasted 45 days, and counted with tutors responsible to interact and evaluate 
the students. 28 professionals joined the course, 12 concluded. Opportunities were 
identified to stimulate the involvement, however the professionals’ satisfaction shows 
that, make an investment on tutors education, starting from the Permanent Education 
precepts, will provide a bigger appropriation of the knowledge to the education and 
therefore the awareness of their role as an educator on work ambit, proportioning 
essential tools to tutors act while enabler of integration between theory and practice 
and result better teaching-learning process. 

Key-words: Preceptorship; Permanent education; Health professional; Distance 
education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), desde o inicio 

de sua carreira profissional, exercem durante seu horário de trabalho, às vezes, sem 

possibilidade de escolha, ações educacionais como acolher, orientar, acompanhar 

e/ou supervisionar alunos de graduação e pós-graduação em estágios curriculares. 

Estas ações não são percebidas como processos educacionais, pois os mesmos 

não se reconhecem como educadores e formadores de novos trabalhadores. Não há 

o conhecimento pedagógico necessário para desenvolver um planejamento de 

ações voltadas para o aprendizado do aluno, nem conhecimento prévio das 

competências a serem desenvolvidas com e pelo aluno. Neste estudo estaremos 

discorrendo sobre a importância do profissional de saúde enquanto preceptor, sua 

necessidade de conhecimento pedagógico e estruturação de uma capacitação 

baseada em argumentos identificados pelo profissional de saúde. 

A preceptoria em saúde é uma prática pedagógica, que ocorre no ambiente 

de trabalho, conduzida por profissionais da assistência, com cargo de professor ou 

não. Seu objetivo é construir e transmitir conhecimentos relativos a cada área de 

atuação, bem como auxiliar na formação ética e moral dos alunos, internos e 

residentes(1).  

É uma modalidade de ensino que vem se destacando no cenário da formação 

de recursos humanos em saúde no Brasil. Preceptores são profissionais vinculados 

a serviços do SUS que recebem estudantes de graduação ou pós-graduação da 

área da saúde, no contexto de um programa de educação, a fim de orientá-los no 

cotidiano de seu trabalho(2).  

Entende-se que a preceptoria é primordial no processo de formação dos 

discentes, sendo por ocasião dos estágios supervisionados que o processo de 

ensino-aprendizagem fundamenta-se na experiência prática com a participação em 

situações reais de vida e de trabalho profissional, como está definido nos termos do 

artigo 2º do Decreto nº 87.497 de 18/08/1982(3).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os Cursos da Área da Saúde, 

homologadas pelo Ministério da Educação (MEC) em 2001, orientam mudanças na 

graduação dos profissionais, coerentes com a necessidade indicada pelo Ministério 

da Saúde de incentivar mudanças na formação em saúde com ênfase na 
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integralidade da atenção, estimulando-os a atuar no processo saúde-doença-

cuidado, em seus diferentes níveis de atenção, com responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania(4, 1). 

As DCN da área da saúde e mais recentemente a DCN do curso de medicina 

reformulada em 2014 orientam novas formas de organização curricular, articulação 

entre ensino e serviços, e a necessidade de repensar o processo educativo e 

práticas em saúde em consonância com o SUS. 

O Sistema Único de Saúde (SUS), campo de prática dos futuros profissionais, 

atua na ordenação da formação de recursos humanos em saúde(5) e dentre os 

desafios para a efetiva implantação do SUS, encontra-se a adequação dos cursos 

de graduação da área da saúde às propostas deste Sistema. A graduação em saúde 

deve oferecer respostas de formação que atendam às necessidades de saúde da 

população brasileira, em consonância com os princípios do SUS(2).  

Temos muitos educadores e orientadores de serviços que estão 

desatualizados e precisam aprender novos modos de ensinar. Com isso, 

compreende-se a importância da preceptoria no processo educacional para os 

serviços de saúde, que deve ser entendida e trabalhada de forma interdisciplinar, na 

qual o aluno é agente ativo, comprometido, e capaz de planejar suas ações, 

assumindo responsabilidades, tomando atitudes diante dos fatos e interagindo no 

meio em que vive, contribuindo, desta forma, para a melhoria do processo ensino 

aprendizagem(5). 

Apesar do interesse governamental, não existe política para formação do 

preceptor que se traduza em plano de formação, identificação do perfil de quem atua 

na função de preceptoria e articulação dos serviços com as instituições formadoras 

(7). É preciso então enfatizar a integração ensino-serviço, visando à reorientação da 

formação profissional, assegurando uma abordagem integral do processo saúde-

doença como nos processos de geração de conhecimentos, ensino e aprendizagem 

e de prestação de serviços à população. 

Para que o profissional de saúde consiga desempenhar corretamente o seu 

papel de educador é importante que tenha em sua concepção o compromisso com a 

aprendizagem do aluno, o conhecimento do papel de preceptor como um formador e 

a capacidade de incentivar o aluno no seu aprendizado.  

Para o exercício da preceptoria, o profissional precisa ter domínio não 

somente do conhecimento clínico, mas ser capaz de transformar a vivência do 
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campo profissional em experiências de aprendizagem. Para isso, o preceptor precisa 

de conhecimento pedagógico(8). 

Mediante esse contexto surgiu questionamentos sobre a qualidade e 

capacitação dos preceptores que participam do processo de articulação entre a 

teoria e prática. Compreende-se que a grande maioria desses atua de forma 

intuitiva, reproduzindo sua própria formação, confundindo transmissão de 

informação com ensino(1). 

Os preceptores não dominam os saberes pedagógicos, necessários à 

organização de ações formativas, tais como os diversos processos de ensino-

aprendizagem e as diferentes modalidades de avaliação(9). 

São escassas as experiências formais de desenvolvimento acadêmico, 

pedagógico ou docente de preceptores nas instituições de ensino na área de 

saúde(10). Esta constatação confirmou então a necessidade premente desta 

demanda para a construção de uma capacitação pedagógica multidisciplinar com o 

intuito de preparar melhor o profissional de saúde que exerce a função de 

preceptoria. 

Ser preceptor hoje é saber inovar, reconstruir, refazer a profissão. Se deparar 

com o desafio do domínio de conteúdos que se desatualizam em velocidade 

assustadora e necessitam de atualização permanente(10). Corroborando com a ideia 

da necessidade de capacitação para os preceptores, outros autores citam que uma 

das mais difíceis atribuições da docência é a avaliação por competências, não se 

podendo esperar que o profissional de saúde desempenhe esta tarefa sem 

treinamento como vem sendo realizado na prática(11). 

Partindo da necessidade evidenciada de formação dos trabalhadores da 

saúde para exercerem a função de preceptoria, a Educação Permanente (EP) torna-

se uma ferramenta indispensável para a viabilização deste processo educacional. 

A EP parte da reflexão sobre a realidade do serviço e das necessidades 

existentes para então formular estratégias que ajudem a solucionar estes problemas. 

Ainda nesta perspectiva a EP é considerada como a educação no trabalho, pelo 

trabalho e para o trabalho nos diferentes serviços cuja finalidade é melhorar a saúde 

da população(12). 

O Ministério da Saúde (MS) intensificou sua atuação para definir políticas de 

formação, distribuição e gestão dos trabalhadores da saúde no Brasil com a criação 

em 2003 da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES); 
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em fevereiro de 2004 é aprovada a Portaria GM/MS nº 198/2004(13), que instituiu a 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) e, em 2007, definiu 

“novas diretrizes e estratégias para a implementação da PNEPS adequando-a as 

diretrizes operacionais e ao regulamento do Pacto pela Saúde” através da Portaria 

GM/MS no 1.996/07(6).  

A Educação Permanente é a realização do encontro entre o mundo de 

formação e o mundo de trabalho, onde o aprender e ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações e ao trabalho(13). 

É preciso nos adaptar as novas realidades sociais e educacionais do mundo 

contemporâneo. A velocidade das mudanças, o avanço tecnológico, com a 

proliferação das mídias interativas nos leva a necessidade de desenvolver novas 

competências para utilização destes dispositivos na educação. 

Sabendo-se da árdua jornada de trabalho dos profissionais de saúde, 

dificuldade de conciliação das atividades profissionais e pessoais, ausência de 

tempo para capacitações, horários de trabalho em turnos, desmotivação pelo tempo 

de atuação na área, dentre outros fatores desestimulantes, propomos a realização 

de uma capacitação pedagógica em preceptoria na modalidade de educação à 

distância (EAD), visando facilitar a viabilidade deste processo. 

A EAD é considerada como uma modalidade de ensino com características 

específicas, caracterizando-se pela utilização de uma multiplicidade de recursos 

pedagógicos, objetivando a construção do conhecimento, na qual apresenta 

excelentes possibilidades da modalidade para a educação permanente(14).  

Em seu artigo primeiro, o mesmo decreto reconhece a EAD como uma forma 

de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos 

didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de 

informação, utilizados isoladamente ou combinadas, e veiculados pelos diversos 

meios de comunicação.  

A Educação a Distância é uma modalidade educacional que flexibiliza 

horários, espaços de estudo, de ensino e de aprendizagem por meio do uso de 

TIC(15).  

O procedimento da globalização impulsionado pela onda neoliberal nos 

campos da economia e da política, e acelerados pela introdução das novas 

tecnologias de comunicação nos diferentes áreas de conhecimento, tem contribuído 

para o crescimento e a credibilidade da EAD, deixando de ocupar um lugar 
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escondido nos sistemas educativos e surgiu como grande importância na política e 

na economia(16). 

Essa modalidade de ensino facilita, portanto, a aprendizagem do profissional 

na própria instituição sem afastá-lo por muito tempo das suas atividades, pois 

poderá acontecer através de teleconferência ou videoconferência, com total 

interatividade, bem como, disponibilizando um arsenal de recursos multimídia. Além 

dos recursos citados, poderão ser utilizadas a internet, a digitalização e manipulação 

de imagens em CDROMs ou fitas de vídeo entre outros recursos(16). 

Nesta modalidade de ensino os professores e alunos não necessitam estar no 

mesmo ambiente, mas interagem entre si através dos mecanismos de comunicação 

disponibilizados. O aluno utiliza para o seu aprendizado didático, principalmente a 

internet, podendo utilizar também o correio, o rádio, a televisão, entre outros. O 

professor ensina a distância, separado no tempo e no espaço, do aluno, mas se 

interagem virtualmente de forma assíncrona (fórum, e-mail, etc.) ou síncrona (chat). 

Com o desenvolvimento das TICs, a EAD vem se aprimorando como 

modalidade viável, presente e possível de Educação em contextos globais e locais. 

No Brasil, ela vem se firmando e sendo utilizada em âmbito governamental e 

corporativo, de cursos livres a pós-graduação(15). 

A exigência de um profissional mais crítico, humanista, reflexivo e ético é 

consequência das recentes transformações nos sistemas de educação e de saúde 

brasileiros, o que repercute nas instituições de ensino da área de saúde como um 

todo. A extrema importância do preceptor como formador ao integrar o ensino, a 

investigação e a prática é pouco considerada. Não existe em nossas instituições de 

ensino capacitação específica para desenvolver essas qualidades e construir efetiva 

relação preceptor-aluno.  

O interesse em estudar sobre o tema decorreu da vivência pessoal como 

tutora de enfermagem em residência multiprofissional, preceptora, coordenadora de 

estágios curriculares para enfermagem, e assessora técnica de Núcleo de Educação 

Permanente Hospitalar em instituição pública de saúde e perceber que os 

profissionais preceptores assumem essa atribuição sem nenhuma preparação 

pedagógica.  

Surge então a proposta para criar uma capacitação para preceptores na área 

da saúde a partir do planejamento anual para desenvolvimento profissional contínuo 

do Núcleo de Educação Permanente (NEP), ao constatarmos dificuldades no 
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desenvolvimento desta prática por alguns profissionais da instituição durante 

acompanhamento de estágio prático dos alunos de graduação nas diversas 

categorias da área da saúde. Observa-se o distanciamento do ensino e da prática, 

pois alguns preceptores não tem clareza quanto do seu papel no tocante aos 

objetivos a serem alcançados pelos alunos durante o estágio prático e 

desconhecem, também, a organização dos cursos em relação aos conteúdos a 

serem trabalhados, o que os levam a não planejarem previamente ações educativas.  

Desta forma a relevância desta pesquisa está em destacar quais as 

percepções e necessidades pedagógicas de preceptores de uma instituição pública 

do RN para subsidiar a elaboração e aplicação de um curso de capacitação 

pedagógica à distancia oportunizando o desenvolvimento de competências para 

planejar estratégias de articulação entre conteúdos teóricos e práticos, suprir 

lacunas do conhecimento, avaliar as competências dos alunos e reconhecer a 

importância de seu papel como um dos protagonistas do processo educacional.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Construir e realizar um curso de capacitação pedagógica à distância para 

profissionais de saúde que exercem funções de preceptoria em instituições públicas 

de saúde.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Traçar o perfil dos preceptores da instituição;  

 Identificar as necessidades pedagógicas do grupo em relação à preceptoria 

 Analisar a percepção dos preceptores participantes acerca das competências 

necessárias para o exercício da preceptoria. 

 Construir ambiente virtual para capacitação pedagógica com o conteúdo 

programático baseado nas necessidades do grupo estudado. 

 Realizar capacitação pedagógica, através de EAD. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO  

 

O estudo é do tipo exploratório, descritivo de abordagem qualitativa, com o 

desenvolvimento de produto (Curso EAD). 

 

3.2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O estudo foi estruturado em duas etapas. A primeira denominada de: Perfil do 

Preceptor, que é composto pela aplicação de instrumento de pesquisa do tipo 

questionário (ANEXO B) para caracterização do grupo estudado, sua percepção 

sobre preceptoria e identificação das necessidades pedagógicas a serem 

trabalhadas no produto final. A segunda denominada de: O Curso, onde 

desenvolvemos o planejamento, organização, construção e viabilização do produto 

final. 

 

3.2.1 PERFIL DO PRECEPTOR 

3.2.1.1 ASPECTOS ÉTICOS 

Antecedeu ao processo de coleta de dados e execução do projeto a 

apreciação, conhecimento e autorização da direção da unidade hospitalar 

selecionada e do Comitê de Ética e Pesquisa, o qual foi aprovado sob o número 

CAAE 23951113.8.0000.5292 (ANEXO A). 

 

3.2.1.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A caracterização dos preceptores foi realizada utilizando-se como campo o 

Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (CHMWG), composto pelo 

Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG) e Pronto Socorro Clóvis Sarinho 

(PSCS), localizado no bairro de Lagoa Nova, no município de Natal, Rio Grande do 

Norte. 

O CHMWG é referência no atendimento de emergência no estado, possui 280 

leitos, recebendo, em média, 400 pacientes/dia, vindos da capital e do interior do 
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estado, 12 mil pacientes por mês, dos quais 800 são internados. Único hospital 

público da região metropolitana de Natal que conta com serviço de tratamento para 

queimados, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, neurologia, neurocirurgia e 

cirurgia buco-maxilo-facial. 

Em relação ao ensino, é campo de estágio para alunos de graduação em 

medicina, odontologia, nutrição, farmácia, enfermagem, serviço social dentre outras 

áreas. Nos últimos anos, foram ampliados os campos de estágio em clínica médica e 

desde 2005 dispõe do programa de residência médica em cirurgia geral pelo 

Ministério da Educação (ME). O hospital também é campo de estágio para formação 

de técnicos em radiologia e enfermagem.  

Possui um NEP, responsável pelo planejamento e execução das demandas 

educacionais identificadas no serviço para os trabalhadores e pela coordenação dos 

estágios curriculares desenvolvidos na instituição. 

 

3.2.1.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A amostra foi não probabilística, por conveniência. Os preceptores do serviço 

foram identificados através das solicitações de estágio das instituições de ensino, 

que se encontravam arquivadas no NEP, pela coordenação da residência médica 

em de cirurgia e pelas chefias imediatas. De um universo de 313 preceptores 

reconhecidos, foram pesquisados 162, sendo uma pesquisa com 95% de confiança. 

 

3.2.1.4 COLETA E ANALISE DOS DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu no período de maio a julho de 2014; a tabulação 

dos dados foi realizada concomitante a coleta, possibilitando análises parciais e 

finalização do perfil do preceptor em início de agosto de 2014. Os participantes que 

concordaram em participar da pesquisa assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido de conformidade com a Resolução 466/201217, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). Foram abordados todos os profissionais que estavam 

acompanhando alunos em estágio. 

Usamos como critério de inclusão os preceptores de ambos os sexos que 

estavam acompanhando alunos no campo de estágio, durante o período designado 

para a coleta de dados, sendo excluídos os preceptores que se recusarem a 
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participar da pesquisa, profissionais temporários no serviço, profissionais em 

atestado médico ou férias.  

Foi realizado um levantamento do perfil dos preceptores com os itens: gênero, 

faixa etária, categoria profissional, local de formação acadêmica, tempo de 

formação, tempo de serviço, tempo que exerce preceptoria, qualificação profissional, 

tempo que desenvolve ações como preceptor, se foi capacitado previamente para 

exercer as atividades de preceptoria, quais suas necessidades de capacitação e sua 

percepção do que é ser preceptor.  

Os dados coletados foram armazenados em bancos de dados específicos, 

tabulados e analisados quantitativamente em planilhas do Microsoft Excel 2010, e 

exportação para formato.txt; 

Para identificação das necessidades de capacitação destes profissionais, 

alguns temas foram sugeridos dentro da temática de preceptoria, além de espaço 

aberto para suas próprias sugestões, o que subsidiou a organização e construção do 

programa do curso.  

Alguns temas não foram trabalhados nesta oportunidade, sendo então 

incluídos no planejamento anual do NEP do HMWG, para serem trabalhados a partir 

de grupos ampliados, já que são necessidades comuns a outros trabalhadores de 

saúde que não exercem a preceptoria. 

Os depoimentos sobre o que é ser preceptor foram transcritos, e consiste 

num registro do que foi verbalizado. A análise foi realizada utilizando-se a técnica de 

análise de conteúdo temática categorial, fundamentada em Bardin(18), neste sentido, 

o processo analítico constou das seguintes fases: leitura flutuante, constituição do 

corpus e formulação de hipóteses. As unidades de análise, mediante o processo de 

categorização serão descritas e discutidas a partir da literatura.  

A fim de garantir o sigilo e confidencialidade optou-se por codificar os 

depoimentos dos participantes através de letras que referenciam suas categorias 

profissionais e numerais arábicos de acordo com a sequência em que foram 

transcritos. Desta forma as letras significam: AS- assistente social, B - buco-maxilo-

facial, E - enfermeiro, F – farmacêutico, FI – fisioterapeuta, M - médico, N - 

nutricionista, P - psicólogo. 

Utilizou-se ainda a ferramenta Wordle(19), para a análise exploratória de um 

conjunto de palavras através da construção de “Nuvem de Palavras”. 
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3.2.2 PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DO 

CURSO 

 

3.2.2.1 PARCERIAS 

 

Participaram de todas as etapas de construção do curso o NEP do HMWG e a 

Secretaria de Educação à Distância (SEDIS) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN).  

O NEP do HMWG foi oficialmente criado através da portaria Nº 047/2011 – 

DG, apesar de desenvolver suas atividades desde 2008. Sua missão é promover o 

desenvolvimento de habilidades e capacidades dos servidores, buscando 

alternativas de atendimento com ênfase no comprometimento e na educação 

permanente, contribuído assim para a efetividade organizacional, eficácia dos 

serviços prestados à população, integralidade e harmonia do ambiente de trabalho. 

Dentre as várias atribuições, destacam-se desde o planejamento, construção 

programação e realização de atividades educativas que visam o desenvolvimento 

individual e coletivo da organização por meio da ampliação do conhecimento técnico 

e científico, de forma harmônica e interdisciplinar, coordena estágios curriculares 

das profissões de saúde de nível técnico, graduação e pós-graduação.  

Atualmente o grupo de trabalho do NEP é composto por especialistas em 

gestão do trabalho e educação, assessores técnicos em fisioterapia, enfermagem e 

nutrição, além de técnicos em saúde como apoio administrativo.  

 A SEDIS foi criada em junho de 2003, com o objetivo de fomentar a 

Educação na sua modalidade à distância e estimular o uso das tecnologias de 

informação e comunicação como ferramenta de ensino e aprendizagem. 

Funcionando na Praça Cívica do Campus Central, está em condições de prestar 

assessoria pedagógica e técnica para projetos de cursos à distância. 

Cabe a SEDIS assessorar, planejar, coordenar e acompanhar atividades que 

envolvem educação à distância; dar suporte técnico e tecnológico às atividades 

necessárias ao desempenho da educação a distância; dar suporte na produção de 

materiais didáticos nas diversas mídias para as atividades de ensino na UFRN; 

difundir, no âmbito da UFRN, o uso das tecnologias de comunicação e informação 

aplicadas ao ensino, dando suporte aos setores acadêmicos que necessitarem; 

oferecer apoio técnico e pedagógico aos setores acadêmicos para a elaboração de 
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projetos de ensino na modalidade a distância; apreciar e emitir parecer em projetos 

de ensino e extensão que utilizem a modalidade a distância. 

 

3.2.2.2 GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO CURSO 

 

Para o planejamento, construção, organização e viabilização do curso formou-

se um Grupo de Trabalho (GT) composto pela pesquisadora deste estudo, 

profissionais de saúde com título de especialização em Preceptoria na Saúde, que 

fazem parte do NEP do HMWG, além do apoio, assessoria técnica e pedagógica da 

SEDIS. 

O GT utilizou para organizar e elaborar conteúdo programático do curso o 

método de reuniões semanais nos meses de agosto e setembro, levando-se em 

consideração a identificação do profissional com o tema proposto, e a participação 

coletiva durante todo processo de construção pedagógica. 

Ocorreram também encontros quinzenais com os profissionais da Tecnologia 

de Informação da SEDIS, onde nos foi apresentado o ambiente virtual de ensino e 

aprendizagem (AVEA), preparo pedagógico para construir material adequado, e 

orientações para seleção do referencial teórico.  
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4 RESULTADOS  

 

Como apresentamos no método, nos dados levantados dos preceptores 

pesquisados, identificou-se o perfil sóciodemográfico, análise sobre a percepção dos 

participantes acerca das competências para o exercício da preceptoria e suas 

necessidades pedagógicas, que se apresentam a seguir. 

 

4.1 PERFIL DO PRECEPTOR 

 

 A tabela 1 descreve a caracterização dos sujeitos do estudo: 

Tabela 1: Caracterização dos preceptores. HMWG/ Natal. RN. 2014 

Variáveis                                                         n                                                              % 

Sexo 
Masculino                                                       51                                                           31% 
Feminino                                                       111                                                           69% 
Total                                                             162                                                         100% 
Idade                                                       
20-30                                                              27                                                           17% 
31-40                                                              31                                                           19% 
41-50                                                              39                                                           24% 
51-59                                                              47                                                           29% 
>60                                                                 16                                                           10% 
Não informado                                                  2                                                             1% 
Total                                                             162                                                         100% 
Categoria profissional                                
Assistente Social                                             15                                                           9% 
Cirurgião buco-maxilo facial                            10                                                           6% 
Enfermeiro                                                       61                                                         38% 
Farmacêutico                                                     5                                                           3% 
Fisioterapeuta                                                    5                                                           3% 
Medico                                                             47                                                         29% 
Nutricionista                                                     13                                                           8% 
Psicólogo                                                           5                                                           3% 
Técnico em segurança do trabalho                   1                                                           1%  
Total                                                              162                                                       100% 
Qualificação 
Especialização                                               111                                                        68% 
Residência                                                       37                                                        23% 
Mestrado                                                          13                                                          8% 
Doutorado                                                          1                                                          1% 

Total                                                               162                                                            100% 

 

Em relação ao gênero e faixa etária identificamos que se sobressaiu o sexo 

feminino (69%), faixa etária entre 51 e 59 anos (29%), seguidos da faixa etária de 41 

a 51 anos (24%). Os enfermeiros representaram a maioria (38%), seguidos da 

categoria médica (29%). Analisando os dados, percebe-se que os profissionais que 
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exercem a preceptoria possuem qualificação para o exercício profissional. Quanto à 

capacitação para preceptoria apenas 25% (n=41), afirmam terem participado de 

capacitação pedagógica para o desenvolvimento desta função após sua formação 

acadêmica.  

Apesar de todos os entrevistados atenderem aos critérios de inclusão no 

estudo, 31% (n=51) afirmaram não serem preceptores. O que nos leva a refletir 

sobre qual a percepção destes profissionais sobre a preceptoria. Os dados 

analisados também mostraram que 77% (n=124) tiveram formação acadêmica na 

UFRN, têm em media 17 anos de formados, e 13 anos de serviços prestados no 

local do estudo. 

 

4.2 NECESSIDADES PEDAGÓGICAS  

 

Os temas mais destacados para serem desenvolvidos em capacitação estão 

disponibilizados na tabela a seguir: 

Tabela 2: Temas selecionados pelos preceptores 

 TEMAS n % 

NOÇÕES DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO EM SAÚDE, EDUCAÇÃO NA 
SAÚDE, CONTINUADA, EDUCAÇÃO PERMANENTE) 

93 14% 

METODOLOGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM (TRADICIONAL, 
ATIVA, BASEADA EM PROBLEMAS) 

87 14% 

PAPEL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE ENQUANTO EDUCADOR  100 16% 

ATUALIZAÇÃO EM MÉTODOS AVALIATIVOS  82 13% 

ORIENTAÇÕES EDUCACIONAIS DAS NOVAS DIRETRIZES 
CURRICULARES NACIONAIS (DCN) DAS PROFISSÕES DE SAÚDE 

(OBJETIVOS DOS CURSOS E PERFIL DO EGRESSO). 
73 11% 

INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO (DISCUSSÃO DE ROTINAS 
ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E CASO CLÍNICOS EM GRUPO 

INTERPROFISSIONAL) 
95 15% 

ENSINO E PESQUISA EM SERVIÇO. 81 13% 

MÉTODOS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD) 33 5% 

TOTAL 644 100% 
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4.3 PERCEPÇÃO SOBRE PRECEPTORIA. 

 

Foi levantada a percepção dos profissionais de saúde quanto a preceptoria 

utilizando a técnica de analise de conteúdo com as falas dos participantes. Algumas 

informações foram excluídas da análise por ilegibilidade ou saturação do conteúdo. 

Utilizou-se as respostas dos participantes, e realizou-se também o uso da 

ferramenta “Wordle®” para a construção de nuvem de palavras relativas às 

categorias encontradas. 

 

Após a análise dos conteúdos emergiram três categorias: valorização do 

conhecimento clínico; valorização da orientação profissional e valorização da 

formação dos futuros profissionais.  

4.3.1 VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CLÍNICO: “PRECEPTOR COMO 

TRANSMISSOR DE CONHECIMENTO PRÁTICO DA PROFISSÃO”. 

Esta categoria aponta para a valorização do saber do profissional de saúde, 

em detrimento do saber prévio do aluno.  

Figura 1: Valorização do conhecimento. 

 

“É ministrar conhecimento e transmitir experiência”. M1 

“É poder repassar meus conhecimentos aos mais jovens”. M2 

“Profissional capaz de orientar, disciplinar, educar e assistir a alunos 

(estagiários, doutorando, residente), observando suas deficiências, suas qualidades 

e aprimorando seu conhecimento lado-a-lado”. M14 

“Transmitir conhecimento”. M26 
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“Passar conhecimentos aos jovens como também experiência profissional e 

de vida”. F1 

“Contribuir para a formação de novos profissionais passando para os alunos 

conhecimentos técnicos, práticos, postura profissional e experiências adquiridas”. E1  

“Passar conhecimentos, informar os detalhes, orientar na vida profissional”. 

B5 

 

“É ser um profissional disponível, na sua prática cotidiana, para repassar 

conhecimentos para o aluno de forma que o acadêmico aprenda e coloque em 

prática o conhecimento teórico apreendido na graduação”. E39  

“É aquele mestre que deve acompanhar o aluno nos diversos setores de sua 

educação continuada”. M35. 

 “Aquele profissional, que por ter competência técnica e experiência tem a 

responsabilidade de treinar alunos no processo ensino-aprendizagem práticos, 

cobrando a teoria já aprendida”. E50 

 

Nos depoimentos dos preceptores entrevistados percebe-se a reprodução da 

metodologia tradicional de ensino onde se dá ênfase na transmissão de conteúdos.  

Nesta metodologia o professor domina os conteúdos logicamente organizados 

e estruturados para serem transmitidos aos alunos, sua ênfase, portanto está na 

transmissão dos conhecimentos(20).  

Destaca-se que o conhecimento clínico é essencial para que o preceptor 

possibilite a troca de saberes entre teoria e prática na formação de novos 

profissionais, mas não se pode deixar de enfatizar que os saberes pedagógicos são 

necessários à organização de ações formativas, tais como os diversos processos de 

ensino-aprendizagem e as diferentes modalidades de avaliação.  
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4.3.2 VALORIZAÇÃO DA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: “O PRECEPTOR 

COMO ORIENTADOR DO FUTURO PROFISSIONAL”.        

         Nesta categoria já se percebe uma preocupação em orientar o aluno, 

direcioná-lo estimulando-o a trocar experiências. Há um compartilhamento de 

saberes. 

  

    Figura 2: Valorização da orientação  

 

 “É ser professor, orientador. Contribuir para a formação profissional”. E21  

“Estar capacitado para orientar, fornecer informações que acrescentem aos 

futuros profissionais; estar apto para responder questionamentos dos alunos”. M29  

“Orientar o aluno noções da sua especialidade, mostrar a importância do 

paciente para o seu aprendizado e fazer com que o aluno seja um profissional com 

responsabilidade e tenha humildade”. B2 

“É um profissional que se dispõe a orientar o aluno a fazer a aplicação dos 

conhecimentos teóricos na prática clínica de acordo com a estrutura que a instituição 

disponibiliza. Divide os conhecimentos adquiridos durante sua vida profissional”. N9  

“É aquele profissional que orienta e ensina o aluno, para que ele tenha 

oportunidade de desempenhar suas funções e enfrentar o mercado de trabalho que 

vai enfrentar após concluir o curso”. E49 

“Orientar e ensinar o aluno no que diz respeito à sua disciplina e ao seu 

comportamento perante a instituição, (colegas da área, funcionários, pacientes) 

acima de tudo tendo respeito como base para sua formação”. B4 
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“É orientar os alunos na parte científica profissional, ética e social, inclusive 

mostrar as dificuldades diárias na prática de medicina”. M48 

É o profissional que orienta estudantes para o desenvolvimento profissional. 

Orienta observando os parâmetros profissionais, a ética, etc. AS14 

Profissional para orientar a formação técnico/prática, compartilhando suas 

experiências e habilidades, além de orientação teórica e ética. M27 

“Preceptor, na minha concepção, é um direcionador de atitudes éticas e 

profissionais de seus alunos, orientando-lhes quanto às condutas mais adequadas 

sem, no entanto, retirar-lhes a liberdade”. FI1 

 

Por orientar entende-se nortear, direcionar, estimular o aluno no seu estágio 

prático, para o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao 

exercício de sua profissão. Percebe-se que o saber clínico é necessário, mas se 

vislumbra uma preocupação do preceptor com o aprendizado do aluno para sua vida 

profissional.  

O Ministério da Saúde (MS) em conjunto com o Ministério da educação (MEC) 

vem formulando desde 2001, programas destinados a promover mudanças na 

formação das graduações em consonância com as DCN e com preceitos do SUS(21). 

As DCN propõem novas formas de organização curricular, articulação entre 

ensino e serviços, e estimulam a necessidade de se pensar o processo educativo.  

Esta categoria parece estar em um momento de transição entre o ensino 

tradicional e as necessidades de inovações propostas. O preceptor começa a 

vislumbrar que há aspectos educacionais extrínsecos ao seu saber clínico e inicia 

uma relação de compartilhamento de saberes. 
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4.3.3 VALORIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS FUTUROS PROFISSIONAIS:  

“PRECEPTOR COMO EDUCADOR PARTICIPANTE DA FORMAÇÃO DOS      

FFFFFPROFISSIONAIS” 

Nos depoimentos desta categoria, os preceptores se percebem de um modo 

mais ampliado como educadores, facilitadores do processo ensino aprendizagem.  

 

.Figura 3: Valorização da formação dos futuros profissionais.  

 

 
 
 

 “É desenvolver atividades que permitam facilitar o processo ensino-

aprendizagem de alunos desde a graduação até a pós-graduação, com ênfase nas 

atividades práticas”. M8 

“Favorecer ambiente de aprendizagem. Inclui acolher os alunos, orientá-los 

na busca de melhores conhecimentos”. M16  

“Uma responsabilidade social; troca de saberes, de experiência; compromisso 

com melhoria dos serviços de saúde e da assistência dos usuários”. M17 

”É ser um facilitador para o desenvolvimento profissional de alguém. É 

contribuir na construção de uma postura profissional”. M33 

“Sou preceptor por acreditar que ensinando, transmito tudo que adquiri, e 

continuo aprendendo”. “Feliz aquele que ensina o que sabe, e aprende o que 

ensina.” Cora coralina. M28 
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“É ser alguém que contribui com a formação de futuros colegas de profissão. 

É exercer atividade de caráter educativo, contudo é atividade de troca de saberes 

práticos profissionais por excelência”. P1 

“Uma responsabilidade grande porque estamos tendo compromisso com a 

formação de novos profissionais, que devem ter compromisso ético e serem 

atualizados dentro das novas técnicas de procedimentos”. E11 

“É ter a oportunidade de participar do processo de ensino e aprendizado, uma 

experiência impar onde além de passar conhecimento, aprendo cada vez mais, tanto 

com alunos, bem como os funcionários das instituições que atuo. Sinto-me realizada 

como orientadora de aulas práticas”. E24 

“É um profissional “educador” que em seu cotidiano, na prática e no exercício 

da profissão, acompanha educandos; reforçando os conhecimentos teóricos e 

consolidando a importância do elo ENSINO/SERVIÇO/APRENDIZAGEM”. E35 

“Profissional que acolhe, orienta, acompanha e supervisiona o acadêmico 

durante o período de estágio, facilitando o processo de aprendizagem/formação 

profissional, a partir das rotinas/processos de trabalho”. AS5 

 

Nesta categoria já se percebem propostas inovadoras, mostrando uma 

descentralização do papel de professor, que assume o papel de mediador e 

facilitador, proporcionando aos alunos situações com teoria e pratica indissociadas, 

tornando-os sujeitos ativos e corresponsáveis no processo educativo(4).  

Articulam a prática ao conhecimento científico como um processo de troca de 

saberes onde quem ensina aprende e quem aprende ensina ao aprender, 

levantando problemas e instigando a busca de explicações. 

 

4.4 CURSO DE PRECEPTORIA EM ENSINO NA SAÚDE  

 

O curso foi denominado Curso de Preceptoria em Ensino na Saúde, 

elaborado com o objetivo de capacitar profissionais de saúde para o exercício da 

preceptoria nos serviços de saúde, provocando reflexões sobre os conceitos de 

preceptoria, habilidades e competências necessárias para o seu exercício, 

compreendendo a formação profissional dentro das Diretrizes Curriculares, e 

correlacionando o papel do profissional de saúde enquanto educador, 
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corresponsável pela formação profissional dentro dos preceitos dos SUS, 

conhecendo e aplicando metodologias ativas de ensino aprendizado, além de 

discutir a importância e métodos de avaliação da prática profissional no local de 

trabalho. 

Oferecido na modalidade EAD utilizando a plataforma Moodle (APÊNDICE A), 

com carga-horária de 40 (quarenta) horas, com disponibilização de seis (06) 

módulos baseados nos temas selecionados pelos preceptores pesquisados para o 

desenvolvimento das unidades de aprendizagem e prazo de 45 dias para finalização 

de todos os módulos.  

Para cada módulo foram elaborados conteúdos em Power Point, 

disponibilização de vídeos e textos reflexivos sobre as temáticas, utilização de 

elementos lúdicos e estimuladores, promovendo uma forma ativa de ensino- 

aprendizagem dentro das formas de comunicação para o ensino disponibilizada. 

Como forma de acolhimento e esclarecimentos sobre o curso aos alunos, foi 

filmado na própria SEDIS, um vídeo com a participação dos tutores e coordenação 

do curso. A princípio o curso seria oferecido apenas ao publico do local do estudo, 

após discussão com equipe da SEDIS, como forma de aproveitar o recurso de EAD, 

expandiu-se a oferta para toda a rede estadual de saúde.  

O NEP através de sua coordenação propôs a Subcoordenadora de 

Capacitação (SUCA), órgão da Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP), a 

expansão da oferta do curso, esclarecendo sobre objetivos, público alvo e 

estratégias de divulgação e inscrições, que foi prontamente aprovada e incorporada 

na avaliação anual de desempenho como capacitação dos trabalhadores.  

As inscrições do curso foram disponibilizadas através de link no site da 

SEDIS, no período de 22 de setembro a 01 de outubro de 2014. Disponibilizadas 

300 vagas para preceptores da rede estadual de saúde, resultando num total de 243 

profissionais inscritos. Após análise dos formulários de inscrição, verificamos que 

110 profissionais não eram preceptores, ficando então selecionados para o curso 

133 profissionais.  

Denominamos Turma 1, preceptores do HMWG (48 inscritos); Turma 2, 

preceptores da grande Natal (44 inscritos); e Turma 3, preceptores dos demais 

municípios do estado (41 inscritos). Salientando-se, porém que apenas os 

profissionais referentes ao HMWG, serão analisados neste estudo. 
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Para orientação dos inscritos no curso foi a elaboração do Manual do Aluno 

(APÊNDICE B) disponível no ambiente virtual de ensino aprendizagem, com o 

objetivo de orientá-los durante o período de realização do curso. Seu conteúdo está 

baseado no Projeto Político Pedagógico, nas Normas e Regulamentações 

relacionadas a cursos da Secretaria de Educação à Distância da UFRN, e 

contempla: caracterização do curso, a educação à distância, como modalidade de 

ensino, concepção político pedagógica, calendário, equipe do curso, avaliação da 

aprendizagem, frequência, justificativas de ausências por motivos médicos, 

desistências e liberação da certificação. 

Os alunos tiveram flexibilidade de horário para estudo, contudo, precisaram 

observar e cumprir os prazos de cada atividade, para seguir na sequencia dos 

módulos propostos e assim poder concluir o curso. 

Verificados os requisitos de cumprimento pelos educandos de todos os 

módulos e da entrega das atividades, o certificado de conclusão de curso, foi 

emitido, pela Pró-reitoria de Extensão Acadêmica (PROEX) da UFRN.  

Aos que necessitaram de comprovação da conclusão do curso antes da 

emissão dos certificados, foram fornecidas declarações de conclusão do curso pelo 

NEP do HMWG. 

O Curso de Preceptoria em Ensino na Saúde iniciou em 07 de outubro de 

2014.  

Disponibilizado no site da SEDIS através do ambiente virtual utilizando-se o 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle). É um software 

livre que funciona em qualquer ambiente virtual que execute a linguagem PHP, 

serve de suporte não apenas para cursos totalmente virtuais, como também como 

apoio aos cursos presenciais. Muito utilizado em EAD, vem sendo utilizado para 

outros tipos de atividades que envolvem formação de grupos de estudo, treinamento 

de professores e até desenvolvimento de projetos. 

Para acesso ao curso os alunos receberam por meio eletrônico informações 

sobre o início do curso, link de acesso à plataforma Moodle, login e senha pessoal.  

Cada módulo foi desenvolvido para ser realizado em uma semana, seguindo 

o cronograma apresentado na tabela 3, com destaque aos objetivos a serem 

alcançados, sumário do conteúdo e atividades propostas. 
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Tabela 3: Estrutura do Curso 

MÓDULOS UNIDADE TEMÁTICA ATIVIDADES CARGA 
HORÁRIA 

 
1ª semana  
 
07 a 13/10/14 

 

Introdução ao curso:  
Ambientação no Moodle  
 
Apresentação da equipe; 
 
Apresentação da proposta 
do curso 
 

Navegando pelo ambiente de aprendizagem (Moodle), 
conhecendo suas ferramentas, os links disponíveis, 
descobrindo suas funções.  
 
Tutorial em vídeo 

2h 
 

O QUE É 

PRECEPTORIA? 

 

Objetivo: Definir preceptoria, 
avaliar a importância desta 
função para a formação de 
novos profissionais. 

Sumário com todos os slides  

Vídeos curtos alusivos ao 
processo educacional 
participativo (A menina e o 
hino americano e Aprender a 
aprender). 

 Exposição de definições 
sobre preceptoria retiradas 
da literatura, dicionários e 
algumas feitas pelos 
próprios integrantes 
selecionados do instrumento 
de pesquisa utilizado para 
realização do perfil dos 
preceptores. 

Explanação sobre a 
importância do preceptor na 
formação acadêmica, da 
necessidade de formação 
pedagógica e disponibilizado 
informações sobre iniciativas 
para capacitação 
pedagógica existentes no 
Brasil. 

Disponibilizados textos 
referentes ao tema na 
biblioteca.  

ATIVIDADE 1- Assistir aos vídeos: 

 A menina e o hino americano, e aprender a aprender: 

(links abaixo) 

 http://www.youtube.com/watch?v=5JYNU2Bc8Wg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pz4vQM_EmzI 

 

- Analise os filmes e escreva um comentário 

relacionando-o com o processo de ensino e 

aprendizagem.  

ATIVIDADE 2 -  

- Leitura de pelo menos um dos textos sobre 

preceptoria. Contextualize preceptoria, considerando o 

material disponibilizado e sua experiência. Postar na 

plataforma. 

 

 

 

4h 

2ª semana  
 
14 a 21/10/14 

PAPEL DO 
PROFISSIONAL DE 
SAÚDE 
ENQUANTO 
EDUCADOR  

NOÇÕES DE 
EDUCAÇÃO  
 

Objetivos  
 
Identificar o papel do 
profissional de saúde 
enquanto educador, de 
modo a se reconhecer como 
protagonista no processo de 
formação; 
 
 
 
 
 
 
Identificar os conceitos 
diferenciais entre: 
Educação em saúde; 
Educação na saúde; 
Educação continuada; 
Educação permanente; 
 
 

ATIVIDADE 1: Escreva na plataforma sua percepção 

sobre como estão as relações entre os protagonistas na 

sua unidade de saúde. 

ATIVIDADE 2: Visite a nossa videoteca   e assista: 

Os 04 vídeos dos Pilares da Educação de Rubem Alves, 

disponíveis no link abaixo: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL06CE5C74A52

CF9A6 

Observe o seu dia a dia de trabalho e faça um texto, em 

torno de 20 linhas, relacionando a mensagem dos 

vídeos com o aprendizado dos alunos no campo de 

prática. 

ATIVIDADE 3: Após analisar estes conceitos de 

educação, acesse a plataforma e exemplifique cada um.  

 

8h 

http://www.youtube.com/watch?v=5JYNU2Bc8Wg
https://www.youtube.com/watch?v=Pz4vQM_EmzI
https://www.youtube.com/playlist?list=PL06CE5C74A52CF9A6
https://www.youtube.com/playlist?list=PL06CE5C74A52CF9A6
https://www.youtube.com/playlist?list=PL06CE5C74A52CF9A6
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3ª semana  
22 a 29/10/14 
AULA 1  

DIRETRIZES 

CURRICULARES 

NACIONAIS (DCN). 

AULA 2 

 

POLÍTICA DE 

EDUCAÇÃO 

PERMANENTE NO 

SUS: 

INTEGRANDO 

ENSINO-SERVIÇO 

   

Objetivos  
 
Conhecer a atual proposta 
curricular para cursos da 
área de saúde; 
 
 
Refletir sobre o papel da 
preceptoria em saúde com 
base nas DCNs, de modo a 
potencializar o aprendizado 
do aluno a partir do 
alinhamento das 
necessidades do serviço ao 
desenvolvimento das 
habilidades propostas para 
categoria profissional. 
 
 
 
 
 
Conhecer a PNPES e sua 
influência na formação do 
profissional de saúde; 
Reconhecer a influência da 
PNEPS nas ações de 
educação em saúde 
desenvolvidas nos diversos 
níveis do Sistema  Único de 
Saúde. 
 

AULA 1 

ATIVIDADE 1: Por que as DCNs foram reformuladas? 

O que pretende as novas DCNs? 

ATIVIDADE 2: Consulte as DCN que estão 
disponibilizadas na biblioteca e responda as questões 
seguintes na plataforma. 

De acordo com as DCN, qual a proposta de perfil 
profissional a ser desenvolvido no egresso do seu 
curso? 

Que competências* profissionais devem ser 
desenvolvidas nos alunos ao longo da graduação no 
seu curso? 

ATIVIDADE 3: Pesquise os programas citados e 
escreva na plataforma de que se trata cada um. (Pró-
Saúde, Pet-Saúde, Pet-Saúde Vigilância, Pró-ensino na 
Saúde, Pró-Residência). 

AULA 2 

ATIVIDADE 1: A partir do caminho percorrido nesse 
estudo, escreva na plataforma: Como você acha que o 
profissional de saúde deve se comportar diante do papel 
de educador, inerente a sua atividade? 

 

8h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ª semana  
30/10/14 a 07/11/14 
 
METODOLOGIAS 

DE ENSINO 

APRENDIZAGEM. 

  

 

Objetivos  
Conceituar, identificar os 
tipos, como e quando utilizar 
as metodologias de ensino. 

Assista os trechos do filme “O Espelho tem duas faces.”  

ATIVIDADE 1 Agora liste três diferenças que você 

conseguiu identificar em cada uma das aulas. 

ATIVIDADE 2: 

Agora que entendemos como usar o Arco de Maguerez 
,elabore um estudo de caso aplicando todos as etapas. 
Não esqueça de postar seu estudo de caso na 
plataforma! 

6h 
 

5ª semana  
08 a 14/11/14 
 
TECNOLOGIAS 

QUE EDUCAM 

(TICs)  

 

 

Objetivos 
Mostrar algumas tecnologias 
de informação e 
comunicação que podem ser 
utilizadas como apoio em 
atividades educacionais. 
Discutir o uso de tecnologias 
no processo ensino-
aprendizagem na atualidade. 
 

ATIVIDADE 1:  

Escolha uma das formas de TICs e desenvolva uma 

atividade de ensino que poderia usar em seu exercício 

diário de preceptoria. Compartilhe sua ideia com os 

demais colegas na plataforma. 

6h 
 

6ª semana  
15 a 21/11/14 

MÉTODOS 

AVALIATIVOS  

 

 

Discutir o papel da avaliação 
Aprimorar os conhecimentos 
sobre avaliação 
Estimular uso de 
instrumentos sistematizados 
(na prática da avaliação) 
Introduzir novos formatos de 
avaliação 

ATIVIDADE 1: Escreva um relato de sua experiência no 

processo de avaliação de alunos, que tipo de avaliação 

utiliza, se há feedback com alunos e/ou instituição de 

ensino, essa avaliação provoca mudanças em sua 

forma de acompanhar alunos ou no planejamento de 

estratégias de melhoria para o processo de formação 

destes alunos?  

Salvar e anexar o arquivo ao final desta unidade 

 

6h 

   40 

 

Manteve-se o acesso livre aos módulos por todo o período do curso para 

proporcionar uma maior flexibilidade no gerenciamento do tempo aos alunos. 
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4.4.1 ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM DO ALUNO 

 

A cada atividade realizada e enviada pelo aluno, o tutor recebia mensagem 

eletrônica, o que permitia a análise e feedback imediato do tutor para com seu aluno, 

através de e-mail ou comunicação pela plataforma, objetivando uma aprendizagem 

interativa.  

Não houve avaliação somativa (notas ou conceitos), todas as avaliações 

foram de caráter formativo, no intuito de contribuir para uma reflexão coletiva. Porém 

para a conclusão do curso todas as atividades deveriam ser realizadas.  

As atividades propostas foram todas subjetivas, gerando alta demanda em 

devolutivas para os tutores, tornando inviável a disponibilização de recursos como 

fóruns de discussão ou chats nesta primeira experiência.  

Cada turma contou com um tutor responsável por incluir, alterar e apagar 

recursos (conteúdos) e atividades; gerenciar o recebimento de atividades, comentar 

atividades e dar retorno (feedback) aos alunos; acompanhar, por meio da emissão 

de relatórios: a frequência de acesso dos alunos ao curso; ter acesso aos diferentes 

tópicos e a elaboração de atividades; interagir com os usuários (alunos e outros 

professores) por meio dos recursos de interação e avaliar os alunos.  

 

4.4.2 FINALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

A plataforma permaneceu disponível até 21 de novembro de 2014, quando 

encerramos o prazo de postagem para as atividades de aprendizagem propostas. 

Dos 48 inscritos do HMWG, 20 não chegaram a acessar a plataforma, a 

comunicação por meio eletrônico e telefônico não obtiveram resultados, 28 iniciaram 

o curso, chegando a conclusão do curso 12 preceptores (42,8%).   

A estes preceptores solicitamos através de instrumento eletrônico uma 

avaliação do curso (APÊNDICE C), onde procuramos avaliar o conteúdo, a tutoria e 

impacto para o exercício da preceptoria. A devolutiva foi de 50% dos preceptores 

como mostra a tabela 4.  
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Tabela 4: Avaliação do curso  

Perguntas  
 

  Sim Não Um Pouco Não respondeu Total 

O que eu aprendi é importante 
para melhorar o meu 

desempenho profissional. 

n 5 0 0 1 6 

% 83% 0% 0% 17%   

O que eu aprendi tem boas 
conexões com a minha atividade 

profissional. 

n 5 0 0 1 6 

% 83% 0% 0% 17%   

Fiz reflexões críticas sobre as 
minhas próprias ideias.  

n 5 0 0 1 6 

% 83% 0% 0% 17%   

Fiz reflexões críticas sobre os 
conteúdos do curso 

n 5 0 0 1 6 

% 83% 0% 0% 17%   

Tempo que levei para realizar o 
curso foi adequado  

n 4 0 1 1 6 

% 67% 0% 17% 17%   

O tutor me estimulou a refletir.  
n 3 0 1 2 6 

% 50% 0% 17% 33%   

O tutor me encorajou a participar. 
n 4 0 1 1 6 

% 67% 0% 17% 17%   

O tutor ajudou a melhorar o 
processo de reflexão autocrítica. 

n 3 0 2 1 6 

% 50% 0% 33% 17%   

Eu compreendi bem as 
mensagens do Modulo 

I.(Preceptoria) 

n 5 0 0 1 6 

% 83% 0% 0% 17%   

Eu compreendi bem as 
mensagens do Modulo II (Papel 

do profissional de saúde 
enquanto educador e noções 

conceituais de educação)  

n 5 0 0 1 6 

% 83% 0% 0% 17%   

Eu compreendi bem as 
mensagens do Modulo 

III.(Diretrizes curriculares 
nacionais, Politica nacional de 

educação permanente em saúde 
(PNEPS)) 

v 5 0 0 1 6 

Percentual 83% 0% 0% 17%   

Eu compreendi bem as 
mensagens do Modulo 

IV.(Metodologias de ensino) 

n 5 0 0 1 6 

% 83% 0% 0% 17%   

Eu compreendi bem as 
mensagens do Modulo 

V.(Tecnologias que educam) 

n 5 0 0 1 6 

% 83% 0% 0% 17%   

Eu compreendi bem as 
mensagens do Modulo 

VI.(Métodos Avaliativos)  

n 5 0 0 1 6 

% 83% 0% 0% 17%   

 

A relação do aprendizado com seu desempenho profissional para melhoria, 

conexões com a vida profissional e reflexões críticas sobre suas ideias e sobre o 

conteúdo do curso, foi positivo para 83% (n=5).  

O tempo que levou para realização do curso foi adequado para 67%, (n= 4). 

Sobre a tutoria, 50% (n=3), afirmam que estimulou a melhorar o processo de 
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reflexão autocrítica e 67% (n=4) que os encorajou a participar do curso. Quando 

avaliado a compreensão do conteúdo dos módulos 83% (n=5). relatam ter 

compreendido bem as mensagens.  

Em espaço aberto para fazerem comentários em relação ao curso, sua 

organização, divulgação, recursos, etc., deixaram as seguintes mensagens: 

“A organização não deixou a desejar!”. 

“Gostei mesmo”. 

“Aguardo outros e mais cursos!!!”. 
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5 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

O profissional de saúde que desenvolve as ações de preceptor deve ser 

reconhecido como elo fundamental no processo de formação dos futuros 

profissionais, pois torna capaz a integração ensino-serviço, através da articulação 

entre teoria e prática. 

Dentre os vários fatores que compreendem a formação acadêmica, o papel 

do preceptor é um dos principais a ser considerado, pois na história da educação 

para os serviços em saúde, notamos sempre a figura de um profissional mais 

experiente, que auxilia na formação profissional(22).  

Perceber-se enquanto educador, formador e transformador de realidades em 

seu campo profissional torna possível uma ampliação de saberes imprescindíveis 

para o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao desempenho 

de suas funções enquanto preceptor. Isso acontece quando se apropria do 

conhecimento pedagógico. 

Entre as competências essenciais de um preceptor devem estar os 

conhecimentos, as atitudes e habilidades para uma atividade clínica eficiente e      

ética; a capacidade de transmitir esses conhecimentos e contribuir para o 

desenvolvimento dessas atitudes e habilidades, tendo compromisso com a 

aprendizagem e reconhecendo-se como educador; a capacidade de auxiliar no 

desenvolvimento de um pensamento crítico e da autonomia para condução dos 

casos; a capacidade de manter os residentes estimulados continuamente; e a 

capacidade de perceber e reconhecer as potencialidades e fraquezas de cada 

profissional(23).  

Ocorre que formação pedagógica e didática é essencial para exercer a 

preceptoria(24).  

O interesse dos profissionais de saúde em realizar o curso de preceptoria em 

ensino na saúde comprova-se pelo numero de inscrições realizadas no curto período 

em que ficou disponibilizado. Existe uma demanda reprimida de 110 profissionais 

que desejam exercer a preceptoria aguardando nova possibilidade de realização do 

curso. 
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O dialogo aberto entre alunos/preceptores e tutores durante o curso viabiliza a 

identificação de possibilidades de melhoria para as instituições de ensino, instituição 

hospitalar, preceptores e alunos.  

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES E IMPACTOS A CURTO PRAZO 

 

A princípio, o NEP realiza no inicio de cada período letivo, encontro com 

representantes das Instituições de Ensino Superior (IES) e Escolas Técnicas (ET) 

através de suas coordenações de estágio, para organizar o campo de estágio, 

discutir demandas identificadas através dos alunos, preceptores e unidade 

hospitalar.  

Com a realização do curso, identifica-se então a necessidade de 

comunicação entre preceptores e IES no intuito de melhorar a integração ensino 

serviço e apropriação por parte dos preceptores dos objetivos a serem alcançados 

pelos alunos, e métodos de avaliação do aprendizado propostos.  

Atualmente consta na programação do NEP, no início do período letivo, 

encontro das IES através de supervisores de estágio, com os preceptores e a cada 

final de estagio, avaliação geral do estágio com a presença dos alunos. Momento 

rico de troca de conhecimentos e avaliação de todos os envolvidos no processo. 

A criação de espaços coletivos permite a troca de experiências promove 

reflexão, construção e reformulação dos processos pedagógicos, e 

consequentemente aumenta a motivação pela visualização de perspectivas de 

melhoria.  

No HMWG observa-se uma maior aceitação dos profissionais de saúde em 

participar da formação dos novos profissionais como preceptores, inclusive com 

solicitações espontâneas para participarem deste processo o que não acontecia 

anteriormente. 

A prática da preceptoria sabidamente melhora a qualidade assistencial na 

área de saúde, promove o desenvolvimento profissional e reduz a incidência de 

erros profissionais na assistência(25).  

As oportunidades de melhoria identificadas na apresentação atual do curso 

quanto ao formato das atividades de aprendizagem, atualização constante dos 

conteúdos disponibilizados e necessidade de capacitação em tutoria já se 
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encontram em andamento e com isso espera-se aumentar a adesão na participação 

em próxima edição. 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES E IMPACTO A MÉDIO E LONGO PRAZO 

 

A manutenção da oferta do curso é nossa meta para 2015; com 

possibilidades de viabilizá-lo totalmente na modalidade à distancia ou 

semipresencial. 

Existe o interesse de expandir o curso para todas as regionais de saúde, 

unidades municipais e hospitais universitários. Para disponibilização do curso à 

distancia é essencial a presença do tutor e de assistente administrativo que 

requerem disponibilidade de tempo e remuneração. O NEP mantem conversação 

com a SUCA/SESAP, no intuito de conseguir financiamento para a manutenção do 

curso através da SEDIS.  

Na última reunião da Comissão de Integração Ensino e Serviço (CIES) 

estadual, com a presença do secretário estadual de saúde, foi discutido a 

possibilidade de uso de recursos da Educação Permanente, para nosso projeto, que 

será encaminhado para avaliação, através de representante do NEP/HMWG 

A proposta do curso foi também apresentada a UFRN em forma de projeto de 

extensão através de parceria entre o NEP e a Escola de enfermagem de 

Natal/UFRN pelo curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, porém 

aprovada sem recursos o que inviabilizou sua concretização. 

A incorporação de tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

disponibilizadas através da modalidade EAD, possibilita a otimização do tempo, 

acesso a um número maior de participantes por turma, pode-se alcançar diversas 

instituições de saúde em um mesmo momento. 

Esperamos firmar estas parcerias, por sabermos que o Curso é exequível e 

importante para a formação dos futuros profissionais de saúde, aprimorando as 

competências e habilidades necessárias ao exercício da preceptoria com melhoria 

do processo educacional e assistencial.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conhecimento do perfil dos profissionais de saúde envolvidos nas ações de 

preceptoria, suas necessidades pedagógicas e sua percepção sobre a função que 

exerce facilita o planejamento e aplicação de estratégias de ensino-aprendizagem. 

Os saberes prévios e as necessidades identificadas nos trabalhadores da 

saúde são considerados ferramentas utilizadas na educação permanente como 

educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho e tem a finalidade de melhorar 

a formação profissional e a saúde da população. 

A percepção dos profissionais quanto à preceptoria aponta para mudanças no 

reconhecimento de seu papel no processo educacional, vendo-se como um elo 

fundamental na formação dos futuros profissionais, na articulação entre ensino e 

serviço considerando conhecimentos, habilidades e atitudes nas atividades de 

integração entre a teoria e a prática.  

Evidencia-se a carência de oferta de capacitações em preceptoria na área da 

saúde.  

Construir um ambiente virtual de ensino aprendizagem possibilita a quebra de 

paradigmas de uma educação tradicional, incorporando novas metodologias de 

ensino aprendizado, flexibilização do tempo, e gerenciamento individualizado do 

aprendizado, intermediado a distancia por um tutor que o auxilia e orienta na 

condução das atividades.  

O planejamento, construção e viabilização de um curso de preceptoria a 

distancia provoca a incorporação de novos conhecimentos através da troca de 

experiências, possibilidades de parcerias, consciência da necessidade de avaliar, 

reavaliar, readequar constantemente os processos de trabalho. 

O não reconhecimento por alguns profissionais do seu papel de 

preceptor/educador nos faz refletir sobre a importância da integração ensino serviço 

efetiva, da sua atuação enquanto facilitador da integração entre teoria e prática e 

mundo do trabalho e aponta para a necessidade de uma maior participação destes 

em processos educacionais em serviço. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Imagens capturadas da Plataforma Moodle 
 
Imagem 1: Página Principal do Curso/Vídeo 

 

 

Imagem 2: Acesso aos Módulos 
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Imagem 3: Acolhimento 

 

 

Imagem 4: Orientações, Objetivos por Módulos 
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Imagem 5: Início do Módulo 

 

 

Imagem 6: Ambiente Virtual  
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Imagem 7: Acesso as Atividades de Aprendizagem  

 

 

Imagem 8: Acesso a Literatura Específica sobre o Tema Abordado 
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APÊNDICE B – MANUAL DO ALUNO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

CURSO: PRECEPTORIA EM ENSINO NA SAÚDE. 

 

 
MANUAL DO ALUNO 

 
 

Este manual busca orientá-lo durante o período de realização do curso. Seu 

conteúdo está baseado no Projeto Político Pedagógico, nas Normas e Regulamentações 

relacionadas a cursos da Secretaria de Educação à Distância da UFRN. 

 
1. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 
O curso de Preceptoria em Ensino na Saúde é um produto do Mestrado Profissional 

de Ensino na Saúde (MPES) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desenvolvido 

em parceria com a Secretaria de Ensino à Distância (SEDIS) e com o Núcleo de Educação 

Permanente do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Tem por objetivo: capacitar 

profissionais de saúde para o exercício da preceptoria nos serviços que integram o Sistema 

Único de Saúde (SUS,) vinculados a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte 

(SESAP - RN) através de suas próprias necessidades, diagnosticadas após aplicação de 

instrumento  de pesquisa. Os objetivos de aprendizado para o estudante são os seguintes: 

 Refletir sobre os conceitos de preceptoria nos serviços de saúde, habilidades e 

competências necessárias para o seu exercício. 

 Compreender a formação profissional dentro das atuais Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos da área da Saúde. 

 Correlacionar o papel do profissional de saúde enquanto educador e sua 

responsabilidade na formação profissional dentro dos preceitos dos SUS. 

 Conhecer e aplicar metodologias ativas de ensino aprendizado. 

 Discutir a importância e métodos de avaliação na prática profissional no local 

de trabalho. 
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O curso destina-se aos profissionais de saúde, portadores de diploma de curso 

superior ou técnico que exercem atividades em unidades de saúde integrantes do SUS ou 

que tenham aspirações ao exercício da preceptoria.  

O Curso permitirá o desenvolvimento profissional por meio de: 

 Desenvolvimento da habilidade do pensamento crítico para os problemas 

da preceptoria; 

 Ampliação da compreensão do processo de educação permanente; 

 Fortalecimento da habilidade de comunicação por meio de discussões em 

fóruns, estudo de casos, e atividades escritas; 

 Participação em trabalhos em equipe; 

 Integração dos aspectos teóricos e práticos do estágio, através da aplicação 

de metodologias de ensino-aprendizagem. 

No cenário de pratica, é tarefa do preceptor promover o aprendizado, ou seja, deve 

saber aliar as necessidades tanto do serviço, quanto do aprendiz, combinando sua 

experiência com o conhecimento técnico e suas habilidades pedagógicas, tendo em vista 

que a essência do ensino é a relação do professor com o aluno e de ambos com o 

conhecimento, conforme afirma Paulo Freire, no entanto está cada vez mais claro a 

necessidade de formação de preceptores cientes dessas atribuições, já que a preceptoria é 

exercida em grande parte por trabalhadores assistenciais.         

A prática profissional pode ser entendida como a simples posse de capacidades e 

conteúdos ou como uma combinação de capacidades colocadas em ação. De acordo com 

esta última entendemos ser essa, a habilidade integrada de pensar, sentir e agir na prática 

dentro de um determinado contexto.  

A tomada de decisões na pratica profissional evidencia a combinação de habilidades 

e conhecimentos inerentes ao aluno e reflete a sua competência. O desempenho de cada ser 

humano expressa a mobilização de suas capacidades e saberes. Sendo assim a preceptoria 

precisa identificar habilidades existentes no aluno, desenvolver ou reforçar competências 

não manifestadas, além de ajudar o aluno a adquirir novas habilidades.  

A orientação curricular baseada nas capacidades necessárias para alcançar o 

resultado esperado do profissional, nos parece um avanço no trabalho acadêmico, a qual 

cabe a sistematização dos saberes teóricos.  
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2.  A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, COMO MODALIDADE DE ENSINO 
 
Neste curso, a Educação à Distância (EaD) não é reduzida a questões metodológicas,   

ou como possibilidade apenas de emprego de Novas Tecnologias da Comunicação (NTCs) na 

prática docente e no processo formativo dos estudantes. 

Estamos vivendo um período histórico de “crise”, de “transição”, cujos modelos e 

paradigmas tradicionais de compreensão e explicação da realidade estão sendo revistos 

enquanto outros estão emergindo. As teorias clássicas no campo da educação não dão mais 

conta da complexidade do fenômeno e da prática educativa. 

O paradigma positivista precisa ser totalmente substituído por outro ou outros. Os 

atuais paradigmas educacionais falam da necessidade da participação, da construção do 

conhecimento, da autonomia de aprendizagem, de currículo aberto, de redes de 

conhecimentos, da interconectividade dos problemas e das relações. 

A EaD, neste sentido, oferece possibilidades de uma nova prática educativa  e social, 

por suas características e sua forma de organizar a aprendizagem e os processos formativos. 

Exige, pois, uma organização de apoio institucional e uma mediação pedagógica que 

garantam as condições necessárias à efetivação do ato educativo. Trata-se de uma ação mais 

complexa e coletiva em que todos os sujeitos do processo ensino e aprendizagem estão 

envolvidos direta ou indiretamente: de quem concebe e elabora o material didático a quem 

cuida para que esse material chegue às mãos do estudante, do coordenador de curso ao 

tutor, do autor ao tecnólogo educacional (designer instrucional), do editor ao artista gráfico 

(web designer). 

Em função de uma das principais características do ensino a distância, a dupla 

relatividade do espaço e do tempo, é importante o uso de ferramentas que operacionalizem 

o processo de comunicação e troca de informação nas suas formas sincrônica e diacrônica. 

A estrutura de suporte técnico-pedagógico ao curso compreende um ambiente 

virtual de aprendizagem customizado de acordo com as necessidades pedagógicas do curso. 

De acordo com o planejamento de cada disciplina vocês poderão ter acesso às estruturas de 

comunicação sincrônicas – webconferências e chats e diacrônicas – fóruns e mensagens.  
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3. A CONCEPÇÃO POLÍTICO PEDAGÓGICA 
 
O curso de Preceptoria em Ensino na Saúde, com uma carga horária de 40 horas, é 

composto por um conjunto de módulos e atividades específicas que serão avaliadas pelos 

tutores.   

 

 

                                                  

Ord. Módulos C. H. 

1 
 P

RECEPTORIA 6 horas 

2 

 P
ROFISSIONAL DE SAÚDE ENQUANTO 
EDUCADOR 

 N
OÇÕES CONCEITUAIS DE EDUCAÇÃO  

8 horas 

3 

 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS (DCN). 

 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
PERMANENTE EM SAÚDE (PNEPS) 

 

8 horas 

4 
 M

ETODOLOGIAS DE ENSINO  
 

6 horas 

5 
 T

ECNOLOGIAS QUE EDUCAM (TICs) 6 horas 

6 
 A

VALIAÇÃO NOS CENÁRIOS DE PRÁTICA  6 horas 

   

 TOTAL DE HORAS/AULA 40 horas 

 

 

Para integralização do curso, você deverá ser aprovado em todos os módulos. A 

avaliação será feita através da frequência dos acessos na plataforma, realização das 

atividades propostas e participação nos fóruns.  
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O Curso tem uma duração de 45 dias, incluindo cumprimento de atividades. Para o 

desenvolvimento dos conteúdos, serão utilizados, dentre outros, os seguintes recursos 

didáticos: 

 Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) para comunicação 

entre os participantes e a disponibilização de textos complementares; 

 Sistema de acompanhamento (Tutoria). 

A UFRN, por intermédio da SEDIS, disponibiliza a vocês a estrutura existente nos 

Polos, com infraestrutura técnica e pedagógica, laboratório de computação e biblioteca, 

para as atividades à distância e como base de apoio para os estudos durante todo o curso. 

Os livros didáticos serão disponibilizados no formato eletrônico na plataforma do 

curso. Cada Professor e/ou Tutor deverá disponibilizar material didático complementar, no 

formato eletrônico, na plataforma de aprendizagem. 

O curso está planejado para ser desenvolvido com base no seguinte calendário: 

 Módulos C. H. PERÍODO 

M
ó

d
u

lo
  

I 6 De 07 a 13/10/2014 

II 8 De 14 a 21/10/2014 

III 8 De 22 a 29/10/2014 

IV 6 De 30/10 a 07/11/2014 

V 6 De 08 a 14/11/2014 

 VI 6 De 15 a 21/11/2014 

 
4. EQUIPE DO CURSO 

 
A equipe multidisciplinar que atua no curso é composta pelo corpo docente, tutores  

à distância, e pessoal técnico-administrativo, este último com funções de apoio 

administrativo e funções técnicas para produção e manutenção das TIC utilizadas no curso.  

A UFRN tem uma Secretaria de Educação a Distância (SEDIS), em que atua a equipe 

pedagógica do curso, composta por professores e técnicos de diferentes áreas do 

conhecimento, responsável pela gestão do projeto pedagógico do curso e/ou da 

modalidade. Nesse sentido, os cursos dispõem de um suporte técnico e pedagógico que são 

viabilizados por meio das coordenadorias existentes na SEDIS, a saber: Coordenadoria 

Pedagógica, Coordenadoria de TI, Coordenadoria de Projetos e Administrativa e 

Coordenadoria de Produção de Material Didático. 

A Tutoria é um dos elementos do processo educativo que possibilita a ressignificação 

da educação a distância, por possibilitar o rompimento da noção de tempo/espaço da escola 
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tradicional. O processo dialógico que se estabelece entre estudante e tutor deve ser único.  

O tutor, paradoxalmente ao sentido atribuído ao termo “distância”, deve estar 

permanentemente em contato com o estudante, mediante a manutenção do processo 

dialógico, em que o entorno, o percurso, as expectativas, as realizações, as dúvidas, as 

dificuldades sejam elementos dinamizadores desse processo.  

No desenvolvimento do curso, o Tutor se responsabiliza pelo acompanhamento e 

avaliação do percurso de cada estudante sob sua orientação: em que nível cognitivo se 

encontra, que dificuldades apresenta, se ele coloca-se em atitude de questionamento 

reconstrutivo, se reproduz o conhecimento socialmente produzido necessário para 

compreensão da realidade, se reconstrói conhecimentos, se é capaz de relacionar teoria-

prática, se consulta bibliografia de apoio, se realiza as tarefas e exercícios propostos, como 

estuda, quando busca orientação, se ele relaciona-se com outros estudantes para estudar, 

se participa de organizações ligadas à sua formação profissionais ou a movimentos sociais 

locais. 

Além disso, o Tutor deve, neste processo de acompanhamento, estimular, motivar e, 

sobretudo, contribuir para o desenvolvimento da capacidade de organização das atividades 

acadêmicas e de aprendizagem. 

Como sujeito que participa ativamente do processo avaliativo, você será informado 

por seu tutor à distância e pelo professor sobre o que está sendo avaliado, a partir de que 

critérios, se a atividade que lhe é proposta é objeto de avaliação formal, o que se espera 

dele naquela atividade, etc. 

 
5. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E FREQUÊNCIA  

 
Considerando a modalidade do curso, a frequência será exigida através da entrega 

das atividades didáticas no ambiente virtual, conforme o cronograma estabelecido pelos 

professores e tutores, assim como através da participação nos fóruns.  

O processo de avaliação de aprendizagem na Educação à Distância, embora se 

sustente em princípios análogos aos da educação presencial, requer tratamento e 

considerações especiais em alguns aspectos.  

As avaliações do desempenho do estudante serão regidas pela Resolução Nº 

72/2004-CONSEPE de 9 de novembro de 2004. 

O estudante será avaliado:  
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 Durante o desenvolvimento do módulo, a partir de atividades 

realizadas à distância, como pesquisas, exercícios, e outras tarefas 

planejadas; 

Nessas situações de avaliação, os tutores e os professores estarão atentos para 

observar e fazer o registro dos seguintes aspectos: a produção escrita do estudante, seu 

método de estudo, sua participação, nos fóruns e nos bate-papos; se ele está 

acompanhando e compreendendo o conteúdo proposto em cada uma das disciplinas, se é 

capaz de posicionamentos crítico-reflexivos frente às abordagens trabalhadas e frente à sua 

prática profissional (dimensão cognitiva) e na realização de estudos de caso e de pesquisa, a 

partir de proposições temáticas relacionadas ao seu campo de formação profissional, entre 

outros fatores. 

Ao final de cada módulo o estudante precisará ter realizado a atividade de 

aprendizagem para aprovação e, considerando que não há alternativa formal de 

recuperação de notas, você precisa estar atento às suas dificuldades e solicitar ajuda dos 

tutores e professores ao identificar que não está conseguindo acompanhar a disciplina, para 

evitar uma reprovação. 

A reprovação em uma disciplina implica na perda do curso. De acordo com o formato 

de organização deste curso, cada módulo de 08 ou 06 horas tem uma duração de 07 dias e 

os tutores e professores precisam de mais um período para avaliação das atividades e 

consolidação da disciplina. Desta forma, o resultado final de um módulo é liberado em torno 

de 07 dias após sua conclusão. 

Como o módulo seguinte se inicia logo ao final do anterior e você ainda não sabe do 

resultado final do mesmo, você deverá continuar seus estudos, independente da publicação 

do resultado do módulo anterior. Se, infelizmente você não conseguir cumprir os requisitos 

para aprovação, você será desligado do curso quando do início da disciplina subsequente. 

Por isso, atenção! Organize seu tempo para atender aos compromissos do curso. Não deixe 

nada para última hora e, fundamentalmente, mantenha um diálogo frequente com seus 

tutores. 

6. JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS POR MOTIVOS MÉDICOS 

 

Na modalidade de educação à distância não há previsão formal de abono de faltas 

por problemas de saúde. No entanto, considerando a realidade que mesmo no formato de 
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educação à distância, em alguns casos as pessoas realmente não conseguem trabalhar e 

considerando o prazo curto dos módulos e dos envios parciais das atividades, este curso 

resolveu adotar o recebimento de Atestados Médico. 

A Coordenação do Curso aceitará a justificativa de atraso no envio das atividades de 

alunos que apresentarem Atestado Médico com duração de mais de 03 dias e em período 

compatível com a oferta da disciplina. Nestes casos, um novo prazo será dado ao estudante 

para envio das atividades.  Para tal decisão, os estudantes deverão enviar um e-mail para a 

Secretaria do Curso, em até 72 hs, com o Atestado Médico anexado. Alertamos que outras 

justificativas para o não envio das atividades não encontram amparo legal e situações 

excepcionais devem ser discutidas com o seu tutor/professor. 

Caberá a você, aluno interessado, acompanhar todo esse processo, no sentido de não 

se prejudicar. 

 
7. DESISTÊNCIAS 

 
Ao se matricularem no curso, vocês serão automaticamente inscritos nos módulos 

que serão oferecidas no período. Caso tenha um problema que o obrigue a desistir do curso, 

formalize a sua desistência para não seja caracterizada a situação de abandono ou 

reprovação. 

Habituem-se a verificar, com frequência, a sua situação, assim, toda a comunicação e 

interação entre a tutoria, professores e vocês ocorrerá através da Plataforma do Curso. 

 

8. LIBERAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO 

 

Ao final do curso, atendidos os requisitos de cumprimento de todos os módulos 

e da entrega das atividades, você terá direito a um cerificado de conclusão de curso, que 

será emitido, pela PROEX.  

Os servidores de outras instituições, que não o Hospital Monsenhor Walfredo 

Gurgel, e/ou do interior do estado terão seus certificados encaminhados através da 

Subcoordenadoria de Capacitação (SUCA) da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do 

Norte (SESAP). 

 

 



56 
 

APÊNDICE C – AVALIAÇÃO DO CURSO PRECEPTORIA EM ENSINO NA SAÚDE 

 
AVALIAÇÃO DO CURSO PRECEPTORIA EM ENSINO NA SAÚDE 

 

Marque apenas uma alternativa 

O que eu aprendi foi importante para melhorar o meu desempenho profissional. 
Relevância 

o  Sim 

o  Não 

o  Um Pouco 

O que eu aprendi tem boas conexões com a minha atividade profissional. 
Relevância 

o  Sim 

o  Não 

o  Um Pouco 

Fiz reflexões críticas sobre as minhas próprias ideias. 
Reflexão Crítica 

o  Sim 

o  Não 

o  Um Pouco 

Fiz reflexões críticas sobre os conteúdos do curso 
Reflexão Crítica 

o  Sim 

o  Não 

o  Um Pouco 

Tempo que foi realizado o curso foi adequado 
Reflexão Crítica 

o  Sim 

o  Não 

o  Um Pouco 

O tutor me estimulou a refletir. 
Apoio dos Tutores 

o  Sim 
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o  Não 

o  Um Pouco 

O tutor me encorajou a participar. 
Apoio dos Tutores 

o  Sim 

o  Não 

o  Um Pouco 

O tutor ajudou a melhorar o processo de reflexão autocrítica. 
Apoio dos Tutores 

o  Sim 

o  Não 

o  Um Pouco 

             O tutor compreendeu bem as minhas mensagens. 

              Compreensão 

                            Sim 

o  Não 

o  Um Pouco 

Eu compreendo bem as mensagens do Tutor. 
Compreensão 

o  Sim 

o  Não 

o  Um Pouco 

Eu compreendi bem as mensagens do Modulo I (Preceptoria). 

Compreensão 

o  Sim 

o  Não 

o  Um Pouco 

Eu compreendi bem as mensagens do Modulo II (Papel do profissional de saúde 
enquanto educador e noções conceituais de educação) 
Compreensão 
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o  Sim 

o  Não 

o  Um Pouco 

 
Eu compreendi bem as mensagens do Modulo III. (Diretrizes curriculares 
nacionais, Politica nacional de educação permanente em saúde (PNEPS)) 
Compreensão 

o  Sim 

o  Não 

o  Um Pouco 

Eu compreendi bem as mensagens do Modulo IV.(Metodologias de ensino) 
Compreensão 

o  Sim 

o  Não 

o  Um Pouco 

Eu compreendi bem as mensagens do Modulo V.(Tecnologias que educam) 
Compreensão 

o  Sim 

o  Não 

o  Um Pouco 

Eu compreendi bem as mensagens do Modulo VI. (Métodos Avaliativos) 
Compreensão 

o  Sim 

o  Não 

o  Um Pouco 

 
Você quer fazer sugestões, comentários em relação ao curso, sua organização, 
divulgação, recursos, etc ? 

 

 

 

OBRIGADO! SUA OPINIÃO AJUDARÁ A IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MELHORIAS NO 

NOSSO CURSO! 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO NA SAÚDE 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

O (a) Sr (a) está sendo convidado (a) a participar, voluntariamente, do estudo intitulado 

"PRECEPTORIA EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE: VIABILIZANDO MEIOS PARA UMA 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM HOSPITAL PÚBLICO EM NATAL", realizado pela aluna do 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Edna 

Marta Mendes da Silva, sob orientação da Profa. Dra. Francis Solange Vieira Tourinho.   

A pesquisa tem como objetivo a construção e aplicação de um programa de capacitação 

pedagógica à distância, para os profissionais de saúde que exercem a função de preceptoria no Hospitalar 

Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG). Será fundamentada no perfil epidemiológico e nas necessidades 

pedagógicas identificadas através de entrevista. Justifica-se a importância da pesquisa por saber que 

preceptoria em saúde é uma atividade pedagógica exercida pelos profissionais da assistência, com cargo de 

professor ou não, no próprio ambiente de trabalho, em conjunto com o desenvolvimento de suas ações 

diárias, e que essas ações muitas vezes são feitas de forma intuitiva, confundindo transmissão de 

informação com ensino. Isto se justifica por não dominarem os saberes pedagógicos necessários para 

construir e transmitir conhecimentos relativos a cada área de atuação. Percebendo a importância da 

qualificação destes agentes educacionais, torna-se fundamental, investir no desenvolvimento destas 

competências. 

Ao assinar o termo o (a) senhor (a) estará concordando em responder a nossa entrevista de 

pesquisa para elaboração do perfil do preceptor e identificação de necessidades de capacitação no 

HMWG. As informações colhidas fundamentarão as competências para a elaboração e aplicação de um 

curso em preceptoria na modalidade á distância para profissionais da área da saúde do referido serviço.  

Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, podendo recusar-se a fazer parte do mesmo ou 

interromper sua participação se julgar conveniente, sem prejuízo para o andamento do trabalho de 

pesquisa. Tudo que constar em seu instrumento será somente de conhecimento da aluna e orientadora, 

sendo mantido sigilo de sua identidade, respeitando sua privacidade. 

Os riscos associados à participação neste estudo são mínimos, o fornecimento de dados poderá 

gerar algum constrangimento que tomaremos o máximo de cuidados para evitar. Esclarecendo os 

possíveis constrangimentos, estes podem ocorrer do fato do (a) Sr. (a) disponibilizar dados pessoais 

referentes a sua formação e capacitação profissional. Afirmamos que o armazenamento dos dados é 

seguro assim os riscos serão minimizados.  

O conteúdo da entrevista estará arquivado em pen-drive adquirido pelo pesquisador, de uso 

exclusivo para a pesquisa, portanto de uso restrito e pessoal. Nos arquivos da pesquisa não haverá 

identificação das pessoas, usaremos pseudônimos ou códigos e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os voluntários. Ao final da pesquisa todo o material será mantido em arquivo, por 

pelo menos 5 anos, conforme Resolução nº 196/96, revisada atualmente pela Resolução 466/2012, do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

 O (a) Senhor (a) não estará recebendo nenhum benefício diretamente, no entanto, com esta 

pesquisa, estará contribuindo para definir estratégias pedagógicas para a qualificação dos profissionais da 

área da saúde, aprimorar seu desempenho enquanto preceptor na articulação dos saberes teórico-práticos 

junto aos discentes e melhorar sua atuação na formação dos novos profissionais. Se o (a) senhor (a) tiver 

algum gasto que seja devido à participação nesta pesquisa, será ressarcido, caso solicite. Em qualquer 

momento, se sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito a indenização. 

As medidas de proteção para minimizar possíveis riscos serão realizadas mediante a autorização 

prévia da instituição, já concedida, assim como a assinatura deste Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido (TCLE) pelo participante e pesquisador o qual lhe será entregue uma cópia. Esta pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HUOL com o número CAAE 23951113.8.0000.5292. 

Durante e após o término da pesquisa você receberá toda assistência e acompanhamento por 

parte da equipe responsável pela pesquisa, podendo entrar em contato direto com a pesquisadora, Edna 

Marta Mendes da Silva telefone: (84) 9984-0042 e-mail: ednaguga@hotmail.com ; ou com a Profa. Dra. 

Francis Solange Vieira Tourinho no Departamento de Enfermagem da UFRN, localizado no Campus 

Universitário, Lagoa Nova - Natal - RN - CEP. 59.078-970. Telefone: (84) 3215-3889. e-mail: 

francistourinho@ufrnet.br. 

 Dúvida a respeito da ética aplicada a esta pesquisa poderá ser questionada ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP/HUOL); Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, CEP 

59.012-300, Natal/RN, Brasil; telefone: (84) 3342-5003; e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

 

________________________________________________________ 

Preceptor (a) Participante da Pesquisa 

 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Edna Marta Mendes da Silva, discuti as questões acima 

apresentadas ao participante no estudo.  

Natal, ___ de ___________ de 2014. 

 

 

                                                          
      Edna Marta Mendes da Silva                       Profa Dra Francis Solange Vieira Tourinho 

                                            (Pesquisadora Responsável)                                               (Pesquisadora 

Orientadora) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ednaguga@hotmail.com
mailto:francistourinho@ufrnet.br


61 
 

ANEXO B - INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE (MPES) 

 

 

Gostaríamos de fazer algumas perguntas para melhor caracterizar os respondentes da 

pesquisa: 

1. Nome (opcional): _________________________________________________________________ 

2. Idade: (   ) 20 a 30 anos   (   ) 31 a 40 anos    (   ) 41 a 50 anos    (  ) 51 a 59 anos    (  ) + 

3. Naturalidade: ___________________________________________________________________ 

4. Gênero: (   ) Masculino   (   ) feminino                             

5. Preceptor: (   ) sim    (   ) Não 

 Se sim, tempo que acompanha aluno: 

__________________________________________________ 

6. Categoria profissional: 

(   ) Assistente Social    (   ) BMF (   ) Bioquímico  (   ) Enfermeiro   (   ) Farmacêutico 

 (   ) Fisioterapeuta (   ) Fonoaudiólogo (   ) Médico (   ) Nutricionista (   ) Psicólogo 

(    ) outro: 

_________________________________________________________________________ 

7. Instituição em que concluiu a graduação:    

____________________________________________ 

8. Tempo de formação:_______________________________________________________ 

9. Tempo de trabalho nesta Instituição: 

__________________________Setor:__________________ 

10. Pós-graduação:  (   ) Sim   (   ) Não     Se sim, qual? 

   (    ) Especialização  

________________________________________________________________ 

   (    ) Residência  

___________________________________________________________________ 

   (    ) Mestrado           

________________________________________________________________  
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   (    ) Doutorado          

________________________________________________________________ 

11. Para você o que é ser preceptor? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. No inicio de sua vida profissional recebeu alguma capacitação ou curso preparatório para 

exercer a função de preceptor? 

(   )sim (   ) não 

13. Durante sua vida profissional fez alguma capacitação ou curso preparatório para exercer a 

função de preceptor?   

(   ) sim (   ) não 

Se sim, há quanto tempo?  ___________________________________________________ 

14. Sente-se capacitado para avaliar o aluno? (   ) sim (   ) não 

15. Em caso de um curso para preceptores, que temas acha necessário ser abordado?  

(   ) Noções de educação (educação em saúde, educação continuada, educação permanente) 

     (   ) Metodologias de ensino aprendizagem (metodologias tradicionais,  ativas, baseada em           

            Problemas) 

     (   ) Papel do profissional de saúde enquanto educador  

(   ) Atualização em métodos avaliativos (tradicional, OSCE, MINI C. EX, discussão de casos 

clínicos)  

(   )  Orientações educacionais das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) das profissões 

de saúde (objetivos dos cursos e perfil do egresso). 

(    ) Interdisciplinaridade no Ensino (discussão de rotinas administrativas, técnicas e caso 

clínicos em grupo interprofissional) 

(   ) Ensino e Pesquisa em Serviço. 

(    ) Métodos de Educação à Distância (EAD) 

FIQUE A VONTADE PARA SUGERIR OUTROS TEMAS. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO!!! 
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ANEXO C – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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