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1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Objetivo 
   

 A terceira edição do curso aqui proposta, dará continuação a formação  
de profissionais em saúde com necessidades para desenvolver habilidades  
em análises de epidemiologia descritiva, análise de séries temporais, análise 
espacial,análise de desigualdades em saúde,análise demográfica, inquéritos 
populacionais e análise de priorização com base em indicadores de saúde. 
Possibilitará também na constituição e fortalecimento de grupos de estudos e 
pesquisas para produzir, implementar e socializar os conhecimentos e 
habilidades adquiridos no referido curso com professores e outros 
profissionais de saúde e grupos da comunidade científica, repercutindo de 
modo dinâmico e duradouro nos processos de trabalho destes profissionais 
no SUS. Com esta qualificação os profissionais terão condições de identificar, 
descrever, prever cenários dos principais problemas de saúde da sua 
população e fornecer através das pesquisas realizadas subsídios para definir 
intervenções para prevenção e controle de riscos e agravos e promoção da 
saúde bem com, orientar a alocação de recursos para agravos prioritários. 
Como uma etapa prévia ao curso de especialização proposto, foi o 
oferecimento de curso de aperfeiçoamento aos profissionais responsáveis 
pela gestão em saúde, em análise da situação de saúde em todos os estados 
do brasil (6 profissionais indicados por UF) para que estes ao final do curso e 
como produto final auxiliassem na elaboração dos capítulos para publicação 
do Saúde Brasil 2018. 
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Objetivos Específicos:  

Formar profissionais de vigilância em saúde da unidades federadas e 
municípios em análise de situação de saúde através da realização do 3º 
Curso de Especialização EAD em Análise de Situação de Saúde com etapa 
prévia de um curso de formação para subsidiar a elaboração da publicação 
Saúde Brasil 2018. 

Portanto, esse projeto acontecerá em 2(duas) etapas conforme dados 

abaixo: 

 Etapa 1: Curso de aperfeiçoamento  para subsidiar a elaboração do 

Saúde Brasil 2018 - Carga horária total:120 horas, sendo 32 horas 

presenciais e 88 horas a distância, distribuídas em 12 semanas - 

Número de vagas - 162  

 Etapa 2: 3º Curso de Especialização EAD em Análise de Situação 

de Saúde - Carga horária total: 360 horas, sendo 88 horas 

presenciais e 272 horas a distância distribuídas em 15 meses - 

Número de vagas - 70  

 
 

Resultados Esperados 

Capacitar profissionais da Vigilância em Saúde a exercer funções relativas 

à produção de informação, participando da equipe multidisciplinar na gestão da 

informação, como também participar do desenvolvimento de análise de dados 

como planejamento e gerenciamento de núcleos de informação aplicada à Análise 

de Situação de Saúde, contribuindo assim na elaboração de propostas de 

intervenção na realidade de saúde, bem como, avaliar as ações dos serviços de 

saúde e seus respectivos programas de intervenção em nível local, distrital e 

municipal, subsidiando assim os processos decisórios de gestão.  

 
2. RESULTADOS OBTIDOS NO PERÍODO 
 

Etapa 1- concluída 

1 -  Foi realizado curso de formação pela equipe pedagógica do curso para 

seleção de tutores para acompanhamento dos alunos; 

2 - Foram contratados 9 (nove) tutores para acompanhar as atividades 
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previstas desde o encontro presencial até a finalização do curso em 

agosto de 2018; 

3 - Foi construído material didático e guia para os alunos além da 

preparação da plataforma Moodle para receber o curso de 

aperfeiçoamento; 

4 - Foi realizado um encontro presencial de 32 horas previsto como 

primeira fase do curso de aperfeiçoamento em Brasília de 24 a 

27/04/2018, com a participação dos 162 alunos matriculados no curso. Os 

conteúdos ministrados são: Análise de Situação de Saúde; Demografia; 

Sistemas de Informação; Séries Temporais; Desigualdade em Saúde e 

Priorização.  

5- Na plataforma Moodle foi dado continuidade ao curso por mais 88 horas 

totalizando 120 horas. O curso de aperfeiçoamento em Análise de 

Situação de Saúde foi concluído dentro do prazo previsto no plano de 

trabalho. 

6- Os alunos concluíram o curso e produziram os capítulos . 

  Etapa 2 – em andamento 

1 - Elaboração do edital para o 3º Curso de Especialização EAD em 

Análise de Situação de Saúde; 

2- Reestruturação de material de apoio ao alunos; 

3- Reestruturação da Plataforma do Curso; 

4- Preparação da divulgação do Curso nas redes; 

5- Preparação do manual do aluno 

6- Preparação de artes de mochilas, canecas e banners ; 

6 - Publicação do edital; 

7- Preparação do ambiente virtual e equipe para o processo seletivo: 

inscrição dos candidatos, homologação das candidaturas, pontuação dos 

currículos, preparação da prova objetiva etc. 
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3. PONTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES DA EXECUÇÃO NO PERÍODO 

 

 A etapa 1 foi concluída em tempo e sem intercorrências; 

 A etapa 2 - 3º Curso de Especialização EAD em Análise de Situação  

encontra-se em andamento conforme descrito acima e tem o seu 

início presencial em Novembro de 2018 e finaliza em dezembro de 

2019. Totalizando 360 horas 

 
 
4. PARCERIA INSTITUCIONAL 

Para que o curso desenvolvesse suas atividades contamos com os 
seguintes parceiros: 

 UFG 

 RTVE 

 IPTSP 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 

 Escola de saúde Pública do Paraná 

 Secretaria de Saúde do Estado do Paraná 
 

 
5. IMPACTOS GERADOS 

Todas as atividades estão sendo realizadas, dentro do prazo. 

 
6. COMENTÁRIOS GERAIS E PERSPECTIVAS 

 Até o momento as atividades propostas foram executadas, com sucesso; 
 Para que possamos dar continuidade as atividades previstas necessitamos 

da liberação da segunda parcela do recurso acordado. 
 
7. EQUIPE 

 

O projeto conta com a seguinte equipe: 
 
 - Coordenação Geral: Profa Dra Marta Rovery de Souza 
 - Coordenação Pedagógica: Ms. Kelly Cristina da Silva 
 - Coordenação de Tutoria: Ms. Júlio Henrique de Oliveira 
 
 - Tutores:  

 

 Ana Claúdia Medeiros de Souza (etapa 1) 

 Christiane Santos Matos 

 Denise Lopes Porto (etapa 1) 

 Érika Carvalho de Aquino 

 Leandro Nascimento da Silva 
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 Lívia Carla Vinhal Frutuoso (etapa 1) 

 Lívia Teixeira de Souza 

 Marli de Mesquita Silva Montenegro (etapa 1) 

 Raquel Barbosa de Lima (etapa 1) 
  
  
 - Apoios: Luciana Dias dos Santos  

Leila Pires Simeão Silva 
Gilberto Rosa Campos 

 

 

 

 

Data: 08/10/2018 
  
 
 
 
Coordenadora do Projeto:  _____________________________ 
                                             Profa Dra Marta Rovery de Souza 


