
Introdução 

A Famema é uma autarquia do Estado de São Paulo ligada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e tem como principal missão a formação 

de médicos e enfermeiros em consonância com os princípios e diretrizes do SUS. Para isso, 

conta com um complexo ambulatorial e hospitalar, que busca cada vez mais atendimento de 

excelência. Na sua especificidade, mantém convênio com a Secretaria de Estado da Saúde 

para assistência a saúde da região e desenvolve atividades curriculares em parceria com os 

serviços de atenção básica dos municípios de Marília e Garça. 

O complexo Famema possui três hospitais, sendo dois deles referência para alta 

complexidade do município e região e um de menor complexidade, além de um convênio 

com o Hospital Regional de Assis. Também conta com uma rede de ambulatórios que 

atendem média e alta complexidade.  

O município de Marília conta, atualmente, com 32 Equipes de Saúde da Família, com 

cobertura de 51% da população (na área rural a cobertura é de 100%). A parceria entre a 

Famema e a Secretaria Municipal Saúde de Marília (SMS) tem sido um dos elementos 

estratégicos e também, constitutivos da ESF de Marília. Essa parceria vem sendo 

construída desde o final da década de 70 com o projeto de integração docente/assistencial 

(PIDA) e fortalecida posteriormente com o projeto UNI-Marília, apoiado pela Fundação 

W.K.Kellogg. Mais recentemente, o projeto Famema Século XXI, vinculado aos Projetos 

Promed, Pró-Saúde e PET-Saúde, incorporou de forma orgânica a inserção de docentes e 

estudantes nos serviços locais de saúde, passando a desenvolver a maior parte das 

atividades educacionais dos cursos de Medicina e Enfermagem, em unidades de saúde da 

família do município. 

A parceria entre a Famema e a Secretaria Municipal de Saúde de Garça (SMSG) 

iniciou-se em 2009 com a inserção de estudantes de medicina da quarta série em atividades 

diárias nas 10 Unidades de Saúde da Família do Município, que cobrem 77,7% da 

população do município. Em 2010 o curso de Enfermagem também iniciou atividade de 

estágio dos estudantes da quarta série em quatro unidades de saúde deste município.  

Os profissionais da rede são considerados professores colaboradores da Famema e 

participam dos processos internos de capacitação e educação permanente (EP). Há 

supervisão de docentes da Famema em todas as atividades acadêmicas. 

 



Diagnóstico da Situação Atual 

A integração da Famema com a Estratégia de Saúde da Família (ESF) dos 

municípios de Marília e Garça e com os demais serviços de saúde local vinculados ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) potencializa a capacidade de mudança da formação de 

profissionais da saúde e do atual modelo de cuidado à saúde.  

A inserção dos estudantes junto às Equipes de Saúde da Família dos municípios 

contribui para o desenvolvimento do trabalho em equipe e a troca de saberes para a 

construção de novos conhecimentos, além de fortalecer a parceria entre a academia e os 

serviços, com vistas a potencializar os pontos fortes e superar as dificuldades.  

Nesta perspectiva, busca-se formar profissionais de saúde capazes de se 

comprometer e de operacionalizar as mudanças necessárias na organização do cuidado à 

saúde. Contribui para essa parceria a aprovação de lei especifica pela Câmara Municipal 

que regulamenta a participação destes profissionais nas atividades acadêmicas. 

Observa-se que embora o sistema de saúde tenha evoluído consideravelmente nos 

últimos anos, ainda persiste a necessidade de ampliação de atendimento à saúde, 

especialmente em nível secundário e de integração entre as diferentes modalidades de 

atenção.  

Assim, seguindo as orientações nacionais e estaduais para a conformação das 

RRAS, a Famema vem buscando envolvimento nesse processo, por meio de discussões 

com o representante da Diretoria Regional de Saúde (DRS-IX) e das SMS de Marília e 

Garça, nas quais foram explicitados a intencionalidade e o direcionamento pretendido. 

Sendo assim, houve a compreensão de que as redes priorizadas pela RRAS São 

Paulo 10, na qual a região de Marília encontra-se situada, foram nas áreas de urgência 

emergência; psicossocial cuidados aos usuários de álcool, crack e outras drogas e, da rede 

cegonha. 

  

 

Imagem objetivo 

Fortalecer e consolidar o processo de formação profissional e de produção do 

conhecimento, considerando as dimensões históricas, econômicas e sociais, com vistas a 

auxiliar na criação e no desenvolvimento das RAS nas áreas de urgência emergência; 

psicossocial cuidados aos usuários de álcool, crack e outras drogas e, da rede cegonha, 

instrumentalizando discentes, docentes e profissionais dos serviços de todos os níveis de 

atenção para a abordagem dos determinantes do processo saúde-doença, conforme as 

diretrizes de universalização, eqüidade e integralidade. 

 



Justificativa 

As concepções de ensino-aprendizagem que fundamentam o programa dos cursos 

de Medicina e Enfermagem são complementares: aprendizagem centrada no estudante, 

baseada em problemas e orientada à comunidade, organizando-se a partir de unidades 

educacionais interdisciplinares. Integram os currículos dos cursos as Unidades Educacionais 

Sistematizadas (UES) e as Unidades de Prática Profissional (UPP), voltados para às 

necessidades de saúde individuais e coletivas, contemplando o perfil epidemiológico. A UPP 

está presente desde a primeira série dos dois cursos, tendo como propósito o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem sustentado nas práticas 

profissionais, em cenários diversificados, abrangendo a atenção básica e progressivamente 

caminhando para a atenção secundária e terciária. Considera-se, portanto, que o modelo de 

RRAS se coaduna com a concepção curricular e o Pró-saúde pode ser um potente indutor 

na operacionalização das mesmas no projeto curricular. 

Nesse contexto, o Pró-saúde, mais uma vez, coloca-se como incentivo político e 

financeiro estratégico para avanços das mudanças que vêm ocorrendo na Famema desde 

1997, pois coloca-se como ferramenta essencial para o contínuo processo de 

desenvolvimento curricular, sendo que o principal desafio, relaciona-se com aproximação 

efetiva da academia, com os serviços de saúde, com às necessidades da população e com 

as políticas governamentais, incluindo as redes de atenção à saúde. 

 

Objetivo Geral 

Manter o contínuo desenvolvimento curricular nos cursos de Medicina e Enfermagem 

da Famema, visando reorientação do modelo assistencial em consonância com as 

necessidades sociais e com o movimento estadual e municipal de construção das redes de 

atenção à saúde fortalecendo a parceria com as Secretarias de Saúde dos Municípios de 

Marília e Garça e com a Diretoria Regional de Saúde de Marília, buscando de forma efetiva 

a integração ensino-serviço-comunidade. 

 

Objetivos Específicos 

 Fortalecer e consolidar a integração ensino-serviço-comunidade, valorizando a educação 

para e pelo trabalho. 

 Fomentar a continuidade de mudança no processo de trabalho dos profissionais no 

Município de Marília e de Garça e complexo Famema com finalidade de organizar as 

redes de cuidado. 

 Aprimorar o desenvolvimento curricular dos cursos, com ênfase na articulação entre os 

mesmos. 



 Institucionalizar a iniciação cientifica através de pesquisa voltada para a qualificação dos 

serviços de saúde, com ênfase nas RAS. 

 Estimular e participar da criação e do desenvolvimento das RAS nos municípios parceiros 

de forma articulada às atividades acadêmicas. 

 Produzir e divulgar o conhecimento científico voltado à implantação e desenvolvimento 

das RAS, provendo subsídios para a integralidade do cuidado à saúde. 

 Desenvolver ações de educação em saúde junto à comunidade, de forma articulada com 

os serviços dos municípios, com vistas à ampliação do acesso e da integralidade do 

cuidado. 

 Consolidar e reorientar os processos de EP na academia e nas instituições parceiras. 

 

Atividades Previstas 

 

EIXO A - Orientação Teórica  

 

Vetor 1: Determinantes de Saúde e Doença 

 

Imagem objetivo 

Compreensão abrangente dos determinantes do processo saúde doença, de forma a 

identificar as práticas educativas e profissionais que requeiram melhoria para garantir a 

qualidade de vida e saúde das pessoas, famílias e comunidade, de forma a instituir 

mudanças na formação profissional e nos processos de trabalho em conformidade com as 

ações priorizadas pela RRAS São Paulo 10. 

 

Estratégias 

 Fortalecimento da parceria ensino-serviço com foco na vigilância em saúde e na 

integralidade do cuidado. 

 Fomentar e valorizar a EP em conjunto para os profissionais do serviço e da academia 

para as equipes de trabalho da Atenção Básica e Hospitalar. 

 Aprimorar os programas de educação continuada para as equipes de trabalho da 

Atenção Básica, Hospitalar e Academia. 

 Compreender e desenvolver as RAS com a inserção de estudantes. 

 



Operações 

 Aquisição de modelos e manequins para o laboratório de prática profissional com a 

intenção de criar um centro de capacitação ensino-serviço com ênfase no atendimento 

integral à pessoa.  

 Realizar oficina de capacitação e discussão para elaboração das redes de cuidado, com 

a inserção de estudantes de primeira a sexta série de medicina e de primeira a quarta 

série de enfermagem além de profissionais do serviço e da academia. 

 Contratar assessoria para ajudar na implementação da EP dos serviços. 

 Produzir material didático para trabalhar as seguintes temáticas: acolhimento, processo 

de trabalho, modelo de vigilância, processo saúde-doença, classificação de risco, clínica 

ampliada, ferramentas de gestão, RAS. 

 Realizar oficinas de trabalho das temáticas acima. 

 Realizar oficinas de trabalho para discussão do processo saúde-doença com docentes 

dos dois cursos de primeira a quarta série em conjunto com professores colaboradores 

do serviço. 

 Realizar conferências para sensibilização sobre a construção da RAS. 

 Oferecer oficinas para compreensão e desenvolvimento da RAS com profissionais da 

academia e serviços. 

 

Vetor 2: Produção de conhecimentos segundo as necessidades do SUS 

 

Imagem objetivo 

Produção e divulgação de conhecimento capaz de impactar nos processos de produção de 

cuidado, baseado no modelo de vigilância em saúde e redes de atenção, com vistas à 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde e ensino e, conseqüentemente, da qualidade 

de vida das pessoas, famílias e comunidade. 

 

Estratégias 

 Estimular a produção científica voltada as RAS prioritárias e educação em saúde. 

 Incentivar a divulgação de produção científica. 

 Fortalecer a infraestrutura institucional para desenvolvimento de pesquisas. 

 

Operações 

 Criar e apoiar publicações científicas com ênfase na educação em saúde e RAS. 

 Apoiar a participação e divulgação da produção científica em eventos com ênfase na 

educação em saúde e RAS, para os profissionais de serviços. 



 Apoiar técnica e financeiramente as pesquisas institucionais com ênfase na educação em 

saúde, monitoramento do projeto e RAS. 

 Contratação de serviços de apoio às pesquisas institucionais (tradutores, estatísticos, 

revisores gramaticais, digitadores de dados qualitativos). 

 Promover eventos científicos para divulgar a produção institucional e fóruns de discussão 

com ênfase no desenvolvimento institucional. 

 Aquisição de equipamentos de informática para readequar a infraestrutura institucional 

para desenvolvimento de pesquisas. 

 

Vetor 3: Pós-graduação e educação permanente 

 

Imagem objetivo 

Estrutura de pós-graduação multiprofissional, educação continuada para capacitação do 

profissional e EP na área da saúde voltada para a melhoria da produção do cuidado, 

respondendo às necessidades loco-regionais, ancoradas na prática reflexiva, por meio de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, com incentivo aos processos de educação à 

distância. 

 

Estratégias 

 Aproximar e incentivar o desenvolvimento de pesquisa, relacionadas às RAS, com a 

participação dos estudantes de graduação dos dois cursos. 

 Sensibilizar os profissionais de saúde em relação à proposta de EP. 

 Fortalecimento do processo de EP na academia. 

 Pesquisa de avaliação de impacto da EP na academia e serviço. 

 

Operações 

 Incentivar e financiar a divulgação de pesquisas, relacionadas às RAS e educação em 

saúde para docentes e discentes envolvidos. 

 Realizar oficinas e fóruns de discussão sobre EP no serviço. 

 Elaboração de um formato de avaliação do processo de EP para análise e monitoramento 

do projeto. 

 Participação em eventos relacionados ao projeto e para divulgação das pesquisas 

realizadas. 

 

 



EIXO B - Cenários de práticas 

 

Vetor 4: Integração Ensino-Serviço 

 

Imagem objetivo 

Docentes, equipe de saúde e estudantes inseridos nos diferentes pontos de atenção das 

linhas de cuidado da rede atenção como agentes cuidadores, construindo na prática o 

processo de ensino aprendizagem e refletindo em ato a sua prática. 

 

Estratégias 

 Sensibilizar os gestores, equipes de saúde, docentes, estudantes e comunidade para a 

necessidade de repactuação da integração ensino-serviço. 

 Promover reflexão entre os docentes, a equipe de saúde e os estudantes sobre a 

integralidade do cuidado e seus sentidos, ou seja, a reconstrução da prática profissional, 

a reorganização da produção em saúde e as reformulações de políticas de saúde. 

 

Operações  

 Realizar oficinas de trabalho para sensibilizar os gestores da academia e serviços, 

equipes de saúde, docentes, estudantes e comunidade para a necessidade de 

repactuação da integração ensino-serviço. 

 Realizar reuniões periódicas para acompanhamento do processo de integração ensino e 

serviço. 

 Realizar oficina para reorganizar a EP na lógica do cuidado em saúde e da formação 

profissional como instrumento de gestão colegiada; 

 Realizar oficinas de trabalho para discutir por série a lógica atual da EP na instituição. 

 Oficina com o objetivo de refletir sobre a EP nos serviços da instituição e dos parceiros. 

 Proporcionar cursos de qualificação técnico-científica sobre produção de cuidado aos 

profissionais de saúde. 

 Contratar assessoria especializada para subsidiar a reorganização do processo de EP e 

reorganização curricular na instituição. 

 Adquirir equipamentos audiovisuais para apoiar a qualificação técnico-científica. 

 Promover seminários sobre os diferentes modelos de atenção à saúde para docentes, 

discentes e profissionais de serviço. 

 



Vetor 5: Diversificação dos cenários do processo de aprendizagem 

 

Imagem objetivo 

Processos de ensino aprendizagem desenvolvidos durante todo o curso de graduação e 

pós-graduação em equipes multiprofissionais inseridas nos diferentes serviços do setor 

saúde e de outros setores da sociedade, e nos espaços domiciliares e comunitários em 

consonância com as RRAS e os Projetos PET.  

 

Estratégias 

 Estabelecer comunicação efetiva por meio de sistema de informação entre os gestores. 

 Possibilitar acesso a bases de dados para a produção do cuidado baseada em 

evidencias. 

 Trabalhar com as instancias decisórias de gestão estadual e municipal para promover a 

pactuação e definição das responsabilidades visando o desenvolvimento dos projetos de 

integração ensino serviço. 

 Investir na qualificação técnico-científica dos docentes inseridos nas UPPs fortalecendo a 

construção das linhas de cuidados prioritárias da atual política. 

 Divulgar por meios diversificados, à comunidade interna e externa o sentido, as 

possibilidades e o produto do trabalho a ser realizado pelos estudantes nas diferentes 

séries da formação. 

 

Operações 

 Instituir um fluxo de informação ágil entre os gestores. 

 Adquirir os meios e equipamentos necessários para estabelecer um fluxo de informação 

ágil no cenário hospitalar. 

 Possibilitar a participação efetiva do representante da Famema nos colegiados de gestão 

estadual e federal. 

 Apoiar financeiramente a participação em congressos e outros eventos relacionados à 

assistência hospitalar com o objetivo de qualificar o ensino aos estudantes das últimas 

séries dos dois cursos. 

 Oficinas para reconstrução dos desempenhos propostos no currículo, nas diferentes 

séries com a participação de docentes, discentes e profissionais de serviço. 

 Apoio financeiro à produção educativa relacionada às RAS prioritárias. 

 



Vetor 6: Articulação dos Serviços Universitários com o SUS 

 

Imagem objetivo 

Integração efetiva da proposta de formação profissional pautada na gestão colegiada entre a 

Famema e gestores estaduais e municipais e a comunidade, valorizando as Linhas de 

Cuidado prioritárias da atual política do Ministério da Saúde e o perfil epidemiológico 

regional.  

 

Estratégias 

 Instituir as tecnologias da informação, para apoiar a resolutividade e humanização do 

cuidado. 

 Definir e implementar linhas de pesquisa para a produção de conhecimento que 

qualifique o cuidado em saúde, segundo os princípios do SUS. 

 Possibilitar e garantir a participação da comunidade nos espaços de planejamento e 

decisão. 

 Garantir espaços formais de participação e negociação entre os gestores com publicação 

das decisões. 

 

Operações 

 Promover a capacitação dos profissionais para o manuseio da tecnologia da informação 

relacionada à produção do cuidado. 

 Oficina de trabalho com o objetivo de articular os programas de pós-graduação Stricto e 

Latu Senso com as linhas de cuidado prioritárias da atual política. 

 Apoio a representantes da comunidade para a participação em eventos/congressos 

relacionados ao projeto, RAS e políticas de saúde. 

 Apoio para elaboração e divulgação, por meio físico e/ou eletrônico de boletins 

informativos relativos às atividades desenvolvidas pelos Pets. 

 

EIXO C - Orientação Pedagógica 

 

Vetor 7: Análise crítica da atenção básica 

 

Imagem objetivo  

Implementação de processos de trabalho reflexivos que utilizem tecnologias de avaliação, 

voltados à qualidade da atenção primária em saúde, com foco prioritário nas redes de 



atenção à saúde definidas pela RRAS 10, garantindo sua relevância social e excelência 

técnica, de acordo com as necessidades de saúde das pessoas e comunidade. 

 

Estratégias 

 Problematizar a rede de cuidados em saúde, políticas de saúde e princípios de saúde 

coletiva e epidemiologia. 

 Fortalecer portfólio reflexivo como instrumento de avaliação das atividades de graduação. 

 

Operações 

 Oficinas para aprofundamento da avaliação de serviços e avaliação de programas das 

RAS, visando o desenvolvimento de formatos de avaliação de satisfação de usuário, 

qualidade e resolubilidade do cuidado; 

 Apoio financeiro para pesquisa e participação em eventos relacionados a avaliação de 

programas das RAS; 

 Oficinas para discussão de Portfólio reflexivo com docentes, discentes e professores 

colaboradores. 

 

Vetor 8: Integração do Ciclo Básico/Ciclo Profissional 

 

Imagem objetivo 

Currículo integrado e orientado por competência profissional durante todo o curso à partir da 

prática profissional, voltado para a clínica ampliada num modelo de vigilância à saúde 

 

Estratégias 

 Fortalecer o currículo orientado por competência. 

 

Operações 

 Oficinas de capacitação para os docentes e preceptores dos estágios curriculares 

obrigatórios (internato) na estruturação do currículo orientado por competência 

profissional. 

 



Vetor 9: Mudança Metodológica 

 

Imagem objetivo  

Desenvolvimento qualificado da comunidade Famema e parceiros com entendimento e 

apropriação dos fundamentos e concepção pedagógica crítica de educação com objetivo de 

formar profissionais generalistas, éticos, reflexivos e humanísticos. 

 

Estratégias 

 Fortalecimento das estratégias de ensino aprendizagem utilizadas na FAMEMA. 

 Institucionalizar o programa de avaliação de egressos dos cursos. 

 

Operações 

 Oficina de capacitação de docentes e preceptores em problematização e métodos ativos 

de ensino-aprendizagem, e em concepções pedagógicas. 

 Oficinas de capacitação discente em concepções pedagógicas e métodos ativos de 

ensino-aprendizagem. 

 Oficinas para sensibilização em relação à avaliação de egressos para os gestores do 

currículo dos dois cursos. 

 Apoio financeiro para a criação de um programa de avaliação de egressos dos cursos. 

 Apoio à participação docente e discente em eventos de educação em ciências da saúde. 

 

Resultados Esperados 

Aproximar ainda mais a Famema e as instituições envolvidas, estimulando o 

desenvolvimento das RAS prioritárias, a reorganização da EP nos serviços e na academia 

assim como o fortalecimento no processo de mudança na formação profissional com ênfase 

na produção cientifica. 

 

Mecanismos de Sustentabilidade 

A sustentabilidade pode ser assegurada pela institucionalização do trabalho em 

equipe, da cultura da avaliação, dos processos de EP, do desenvolvimento da parceria com 

os gestores e profissionais dos serviços locais de saúde, e líderes da comunidade de 

Marília, e pela capacidade de trabalho articulado em distintos cenários. 

Há uma reunião mensal com as equipes gestoras da academia e dos serviços para 

gerenciar esta parceria. Existe a representação do Conselho Municipal de Saúde (COMUS) 

de Marília na congregação da Famema e da Famema e seus hospitais no COMUS. 



Ressaltamos a participação da SMS de Marília e de Garça, docentes e discentes, residentes 

médicos e multiprofissional em Saúde da Família no Núcleo de Excelência Clinica Aplicado 

a Atenção Básica. 

A solidez da Famema evidencia-se pela sua vinculação como Autarquia Especial à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de 

São Paulo.  

A política Institucional de incentivo à EP de docentes, professores colaboradores e 

profissionais de saúde da Famema e de instituições parceiras é a mola propulsora do 

constante desenvolvimento curricular, com vistas à transformação da educação de 

profissionais de saúde e de suas práticas. 

 

Mecanismos de Acompanhamento e Avaliação 

Para a avaliação deste projeto será necessário as seguintes estratégias: 

 desenvolver formatos de avaliação de satisfação do usuário nos serviços de saúde, para 

avaliar a qualidade e a resolubilidade do cuidado prestado; 

 utilização dos formatos de avaliação de programa já existentes, dos processos 

educacionais e das práticas profissionais, com foco na atenção básica; 

 utilização da EP como ferramenta de gestão do trabalho na parceria Famema – SMS de 

Marília e Garça-SP; 

 elaboração de relatórios com avaliação das atividades / operações desenvolvidas, 

semestralmente; 

 elaboração de relatórios das avaliações dos processos, com análise crítica dos 

resultados e indicação de propostas para melhoria do processo, ao final de cada ano; 

 socialização e utilização dos processos de avaliação na parceria com a SMS de Marília, 

de Garça e da DRS; 

 realização de seminários internos anuais de avaliação do projeto com a participação do 

corpo técnico do Pró-Saúde, com participação de docentes, discentes e profissionais dos 

serviços de saúde envolvidos no projeto; 

 participação da Famema nos seminários semestrais de avaliação do projeto organizados 

pela comissão executiva do Pró-Saúde, enviando representantes dos diferentes 

segmentos envolvidos (docentes, discentes e dos serviços de saúde). 
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