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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOCENTE 
PERÍODO: JANEIRO/2013 A ABRIL/2013 

 
O Programa de Desenvolvimento Docente (PDD) é uma das 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 02 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 necessidades de capacitação previamente identificadas. 

 

A EP é desenvolvida semanalmente em grupos  de  docentes  e   professores- 

colaboradores, contando com 5 a 11 participantes, segundo a especificidade de atuação 

destes nas unidades educacionais dos cursos de Enfermagem e Medicina e cenários de 

prática (ambulatórios, hospitais e Estratégia de Saúde da Família – E.S.F.). 

 

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

educacional e do cuidado em saúde são os elementos disparadores para a busca de 

conhecimentos, desenvolvimento de atitudes e habilidades necessárias ao constante 

aprimoramento das práticas em saúde, do processo pedagógico e do currículo 
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No período de janeiro a abril de 2013 contamos com 25 grupos de EP, sendo 04 

grupos de Unidade Educacional Sistematizada (UES), 17 grupos de Unidade de Prática 

Profissional (UPP) e 04 grupos de EP da EP, contando com a participação de docentes 

e professores colaboradores. 

Também neste período foi realizado 01 módulo temático de EC com o seguinte 

tema: 

 “Criando Espaços de Re-Humanização” 
 

Na introdução das Unidades Educacionais foram realizadas 04 oficinas temáticas: 
 

Oficina: “O papel docente e a arte da mediação” – UES (1ª série)  
 

Oficina: “O papel docente e a arte da mediação” – UES (2ª série)  
 

Oficina: “O papel docente e a arte da mediação” – UES (3ª série)  
 

                 Oficina: “O papel docente e a arte da mediação”_ UES (4ª série) 
 
 
 

As atividades de EP e EC se estendem até o mês de Dezembro. 
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