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 O Programa de Desenvolvimento Docente (PDD) é uma das principais estratégias 

para o desenvolvimento curricular permanente na FAMEMA, oferecendo suporte ao 

aprimoramento pedagógico e pessoal que subsidiam a participação ativa e qualificada de 

docentes e professores-colaboradores no processo educacional. Constitui-se 

fundamentalmente a partir de 2 eixos: a Educação Continuada (EC) e a Educação 

Permanente (EP). 

 A EC se caracteriza pelo desenvolvimento de módulos pré-programados, abertos à 

participação de docentes e de professores-colaboradores, visando a inserção destes em 

novos cenários educacionais e/ou o aprofundamento de conhecimentos em temas 

específicos, conforme as necessidades de capacitação identificadas previamente. 

 Em 2009 foi realizado 04 módulos temáticos de EC, com um total de 48 

participantes e 08 instrutores, sob os temas: “Aprendizagem significativa por meio do ciclo 

pedagógico”, “Desenvolvendo competências: um paradigma em transformação”, 

“Comunicação em foco: contribuições para a relação professor-estudante e estudante-

paciente” e “Avaliação Cognitiva da Famema”. 

 Foram realizadas 03 oficinas temáticas com um total de 16 participantes em ao 

menos uma atividade e 02 instrutores, com os temas: Apresentação dos currículos dos 

cursos de medicina e enfermagem da Famema”; Apresentação do desenho da 4ª série do 

curso de medicina da Famema” e “Apresentação do processo de avaliação do estudante do 

cursos de medicina da Famema”.   

A EP é desenvolvida semanalmente em grupos interdisciplinares de docentes e 

professores-colaboradores, compostos por 6 a 18 participantes, segundo a especificidade de 

atuação destes nos diferentes cenários de ensino-aprendizagem dos cursos de Enfermagem 

e Medicina. 

 Nos grupos de EP, a reflexão sobre o processo de trabalho que constitui a prática 

educacional junto aos estudantes é o elemento disparador para a busca de conhecimentos, o 

desenvolvimento de atitudes, habilidades e para os avanços requeridos para o constante 

aprimoramento desta prática e do currículo.  
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 Em 2009 tivemos 29 grupos de EP, de duração semestral ou anual, totalizando 222 

participantes, entre docentes, professores-colaboradores, funcionários vinculados à diretoria 

de graduação e 29 facilitadores - membros do grupo de EP. 

 Todas as atividades de EP foram gerenciadas em reuniões de facilitadores com a 

coordenação do PDD, por séries e por cenários, nas quais a própria prática de EP é objeto 

de problematização, visando a busca de estratégias para dar suporte ao seu 

desenvolvimento. Neste sentido foram realizadas 10 reuniões semanais, anualmente.  

Outro eixo do PDD é desenvolvido pelo Núcleo de Apoio aos Processos Grupais 

(NAPG) da FAMEMA, que em 2009 teve a participação de 13 docentes e profissionais da 

Famema  e da S.M.S. em 2 grupos de aprofundamento de conhecimentos nesta área, 

coordenados por 2 professores com formação específica em grupos, e com encontros 

semanais de 2 horas de duração ao longo de cada semestre. 

Em maio de 2009, foi realizado o Fórum Institucional: “Famema – gestão 

participativa em educação e saúde”,  nos dias 21 e 22, que teve como objetivo discutir a 

Missão, Visão e os Valores institucionais. 

Neste evento 10 docentes facilitadores do PDD participaram como coordenadores 

das oficinas em 6 salas de discussão.  

O Fórum contou com 435 participantes, sendo: 171 docentes, 75 estudantes do 

curso de Medicina, Enfermagem e aprimorandos/residentes, 141 profissionais técnico-

administrativos, 1 docente voluntário e 47 participantes de outras instituições, parcerias ou 

comunidade externa, sendo eles: docentes, estudantes, professores-colaboradores da SMS, 

representantes da DIR-14, representantes do Hospital Regional de Assis e representantes da 

Comunidade.  

O Programa de Programa de Desenvolvimento Docente esteve presente nos 

seguintes eventos: 

 Conferência Internacional: Fronteiras da Educação Médica, nos dias 24-25 e 

26/05/2009, no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês em São 

Paulo. Produção de relatório e disponibilização deste on-line. 

 VI Fórum Nacional de Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem, de Campo 

Grande, realizado nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2009, com produção de 

relatório e disponibilização deste on-line. 

 Curso sobre avaliação: “Curso teórico prático de introdução ao Discurso do 

Sujeito Coletivo e ao Software Qualiquantisoft”, realizado na cidade de 
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Maringá/PR em setembro de 2009. Material e bibliografia podem ser acessadas 

com a secretária Cate. 

 47º COBEM – Congresso Brasileiro de Educação Médica, dias 17 a 20 de outubro 

em Curitiba/PR., com apresentação dos pôsteres:  

1. “Educação Permanente: uma ferramenta para o desenvolvimento docente 

na graduação”; 

2. “Educação Permanente na Famema: a percepção dos facilitadores”;  

3. “Programa de Desenvolvimento Docente: da reflexão a nova prática”. 

 Produção de 03 projetos para concorrerem ao Programa Faimer Brasil 2010, com a 

participação das facilitadoras do PDD: Ana Carolina Lemos Corrêa, Lílian Maria 

Giubbina Rolin e Márcia Oliveira Mayo Soares. 

 Criação da página do Programa de Desenvolvimento Docente no site da Famema e 

atualizações da mesma. 

 Produção do Caderno do Programa de Desenvolvimento Docente no segundo 

semestre de 2008, sob ISBN: 978-85-61866-01-3 e atualizações. 

 


