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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOCENTE 

 
 

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

para o desenvolvimento curricular permanente na FAMEMA, oferecendo suporte ao 

aprimoramento de competências 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 2007 foi realizado 01 módulos de EC, com um total de 04 participantes e 01 

instrutor, sob o tema: “Busca e Acesso à Informação em Saúde”. 

 A EP é desenvolvida semanalmente em grupos interdisciplinares de docentes e 

professores-colaboradores, compostos por 8 a 16 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.  

 Em 2007 tivemos 36 grupos de EP, de duração semestral ou anual, totalizando 278 

participantes, entre docentes e professores-colaboradores, e 27 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 E. P. é objeto 

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

desenvolvimento. 

 Complementando os processos de EP, 13 oficinas com 244 participantes e 37 

coordenadores foram realizadas, conforme segue: a) previamente ao início das atividades 

com estudantes,  com  o  intuíto  de  planejamento e organização com  os   docentes   

envolvidos;  b) paralelamente às atividades, reunindo os grupos de professores, visando 
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responder a demandas em comum; c) ao final das atividades, avaliando e elaborando 

propostas para o próximo período.  

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

(NAPG) da FAMEMA, que em 2007 teve a participação de 15 docentes em 3 grupos de 

aprofundamento de conhecimentos nesta área, coordenados por 2 professores com 

formação específica em grupos, e com encontros semanais de 1 hora de duração ao longo 

de cada semestre. 

Em destaque, foi realizado o seguinte evento institucional: 

• Fórum 2007 de Desenvolvimento Institucional “Dez anos de mudanças 

curriculares na FAMEMA: reflexões e perspectivas”, realizado no período de 22 a 24 de 

maio, teve como objetivo, partindo da reconstrução histórica destes 10 anos, avaliar os 

movimentos ocorridos e suas repercussões para a formação, prática profissional e a 

assistência frente às mudanças curriculares na FAMEMA. A proposta foi de trabalho em 

grupos, cujos participantes se reuniram conforme seu cenário de atuação institucional. 

As atividades tiveram o formato de oficinas e complementarmente deu-se a grande 

“Galeria FAMEMA”, valorizando as habilidades artísticas em nossa comunidade. 

O Fórum em sua totalidade contou com 370 participantes, sendo: 189 docentes, 40 

estudantes do curso de Medicina, 13 estudantes do curso de Enfermagem, 31 professores-

colaboradores da SMS, 58 profissionais técnico-administrativos, 29 

aprimorandos/residentes, 1 representantes da DIR-14, 2 representantes da Comunidade, 7 

representantes do Hospital Regional de Assis.  

Nos “Dez Anos das Mudanças Curriculares na FAMEMA” foram realizadas as 

seguintes oficinas: 

- Ambulatórios e Hemocentro;  

- HC 1;  

      - HC 2; 

      - Rede de Atenção Básica;  

      - Unidade Educacional Sistematizada;  

      - Residência Multiprofissional;  

      - Residência Médica;  

      - Especializações, Aprimoramento e Extensão;  

      - Pesquisa, Mestrado e Doutorado. 
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 As atividades da “Galeria FAMEMA” foram:  

      - Exposições: “Arranjos Semi-artificiais”; “Orquídeas”; “Pôsteres sobre o Currículo 

Apresentados em Congresso”; “Dengue”; “Fotos de Marília”; “Artesanatos e Programação 

Cultural”; “Venda de Produtos”; “Fotos do H. C.” e “Redutor de Danos”. 

      - Apresentação dos filmes: “Tratamento de Água e Esgoto”; “O Sentido da Vida” e “O 

Feitiço do Tempo”. 

      - Mostra de Artesanatos. 

      - Oficinas de convivência: “Massagem Shiatsu”; “Biojóia”; “Pulseira de Papel”; 

“Bichinhos de Miçangas” e “Decoupage”. 

 

       

 


