
 

 

O SUS E A EDUCAÇÃO NO BRASIL 

Curso: Educação para o Ensino na Área de Saúde   

Área de concentração: Educação na Área Da Saúde   

Nível: Mestrado Profissional 

Sigla: SEB Número: 2020 

Coordenador (a): Prof. Reneide Muniz da Silva / Prof. Taciana Duque 

Carga Horária: 60.0  

Créditos: 2  

Ementa: 

Aspectos da integração dos cursos de graduação e os serviços de saúde: o papel da 

graduação na formação de profissionais para atuação no Sistema Único de Saúde e o 

papel deste como cenário de aprendizagem na formação desses profissionais.  

 

OBJETIVOS: • Compreender a história do Sistema de Saúde no Brasil; • Compreender 

a gestão do SUS, seus princípios e diretrizes; • Identificar as potencialidades da rede de 

assistência do Sistema Único de Saúde como cenário de prática para o processo de 

ensino e aprendizagem; • Conhecer os marcos da Educação no Brasil; • Conhecer e 

analisar criticamente programas e políticas de governo criados para fortalecer o 

processo de ensino e aprendizagem no âmbito do SUS; • Compreender e analisar 

criticamente a formação de profissionais para o SUS; • Compreender o papel dos cursos 

de graduação na formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde; • 

Compreender e analisar criticamente a gestão do ensino no âmbito do SUS.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: • Princípios e diretrizes do SUS/Leis orgânicas da 

saúde. • A gestão do SUS • Modelo de atenção • A atenção primária como ordenadora 

do modelo de atenção. • A organização do sistema em Redes de atenção à Saúde: • 

Marcos da educação no Brasil • LDB - Plano Nacional de Educação • Programas e 

políticas de governo criados para fortalecer o ensino e a pesquisa no âmbito do SUS • 

Formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde e as Diretrizes curriculares 

Nacionais para os cursos na área da saúde. • Formação para a ética do cuidado. • A 

gestão do ensino no âmbito do SUS • Impacto do contexto político atual na Saúde e 

Educação  



 

 

METODOLOGIA E RECURSOS DIDÁTICOS APLICADOS: Os discentes receberão 

um manual contendo todas as informações necessárias sobre o módulo (disciplina), 

incluindo objetivos, cronograma, descrição das atividades, avaliação, informações sobre 

palestrantes e tutores e bibliografia sugerida. Os textos, artigos, problemas e outros 

materiais a serem utilizados durante as atividades serão disponibilizados durante o 

período do curso. Para o desenvolvimento das atividades será adotada a Metodologia 

Ativa de ensino aprendizagem, utilizando-se da apresentação de situações problemas, 

estudos de caso e apresentação de filme, trabalho em pequenos grupos com leitura de 

textos, discussões e elaborações de mapas conceituais.  

 

AVALIAÇÃO: De caráter formativa e somativa: - A avaliação formativa é realizada 

durante o desenvolvimento das atividades do módulo com feedback referente à 

participação e desempenho do discente; - A avaliação somativa consiste na média 

aritmética entre a participação nas atividades, discussões e a elaboração de resenhas. Os 

estudantes também avaliarão todas as atividades do módulo (disciplina) e os docentes 

em atividades específicas ao final de cada encontro, a fim de contribuir com melhorias 

do programa.  

 

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO: Para ser considerado aprovado no módulo o estudante 

deverá atingir a nota mínima de 60 (satisfatório) numa escala de 0 a 100, no critério de 

participação, tutorias e discussão em grupo e na construção da Resenha. 

Bibliografia: 

1. As redes de atenção à Saúde – Eugênio Vilaça Mendes Ciência & Saúde Coletiva, 

15(5):2297-2305, 2010.  

2. O Cuidado das condições crônicas na atenção primária à Saúde - Eugênio Vilaça 

Mendes Organização Pan-Americana da Saúde, 2012. 

3. Coletânea de Normas para o controle Social do Sistema único de Saúde - Série E. 

Legislação de Saúde.2006 Decreto 7508 – serie E Legislação da Saúde, 2011  

4. Sistema único de Saúde – Coleção Para entender a gestão do SUS - Sistema Único 

de Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. 

291 p. Vol 1  

5. Sistema único de Saúde –O financiamento da Saúde Sistema Único de Coleção Para 



 

entender a gestão do SUS - Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. 291 p. Vol 2  

6. Sistema único de Saúde – -Atenção primária e promoção da Saúde - Coleção Para 

entender a gestão do SUS - Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. 291 p. Vol 3  

7. Sistema único de Saúde – A gestão administrativa e Financeiras do SUS - Coleção 

Para entender a gestão do SUS - Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. 291 p. Vol 8  

8. Sistema único de Saúde – Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Coleção 

Para entender a gestão do SUS - Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. 291 p. Vol 9  

9. Sistema único de Saúde – Legislação estruturante do SUS. Coleção Para entender a 

gestão do SUS - Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. 291 p. Vol 13  

10. Saúde da família: limites e possibilidades para uma abordagem integral de atenção 

primária à saúde no Brasil – Giovanella, Mendonça, Almeida et al. Ciência & Saúde 

Coletiva, 14(3):783-794, 2009  

11. Manual instrutivo da rede de atenção às urgências e emergências no sistema único 

de saúde (SUS) – Brasil- MS.2013  

12. Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011 –  

13. Rede cegonha 

14. História da Educação no Brasil – Paulo Ghiraldelli Jr  

15. Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional 1961  

16. Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional 1971  

17. Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional 1996  

18. Albuquerque VS; Gomes Ap; Rezende CHA, et al. A Integração Ensino-serviço no 

Contexto dos Processos de Mudança na Formação Superior dos Profissionais da 

Saúde REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA 32 (3): 356 – 362; 

2008  

19. Pagliosal FL; Ros MA. O Relatório Flexner: Para o Bem e Para o Mal. REVISTA 

BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA. 32 (4): 492–499; 2008  

20. Rosito MM; Loterio MG. Formação do Profissional em Saúde: uma recusa ao 

esvaziamento da essência do cuidado humano. Educ. Real., Porto Alegre, v. 37, n. 



 

1, p. 125-142, jan./abr. 2012 

 


