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o Promed e o Pró-Saúde na Unifesp:
Contribuições para o Aprimoramento 

do Projeto Pedagógico

Rosana Fiorini Puccini
e Rosemarie Andreazza 

introdução

o Programa de incentivo às Mudanças Curriculares das Escolas Mé-
dicas – Promed – foi criado por determinação dos Ministérios da Saú-
de e Educação, em 2001, como uma política indutora vi sando à reo-
rientação da formação do médico com ênfase nas mudanças ocorridas 
no modelo de atenção à saúde, em especial aquelas voltadas para o 
fortalecimento da atenção básica à saúde (Brasil, 2002a). A definição 
das Diretrizes Curriculares nacionais (dcn) para os cursos da área da 
saúde publicadas no ano anterior (Brasil, 2001) teve um papel impor-
tante dentre as considerações que fundamentaram essa determinação. 
As escolas médicas de todo o país apresentaram seus projetos e, em 
novembro de 2002, dezenove foram aprovados, dentre eles o projeto 
da Unifesp, o qual se encontra na quarta e última fase. 

Com o objetivo de aprimorar esse programa e ampliar a cobertura 
para outras profissões de saúde, incluindo além dos cursos de Medi-
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cina, também, Enfermagem e odontologia, em 2005, foi lançado o 
Programa nacional de Reorientação da Formação de Profissionais em 
Saúde – Pró-Saúde (Brasil, 2005). Da mesma forma que no Promed, 
foi realizado um processo de seleção pública, por meio de edital e 
convocatória, publicados no Diário Oficial da União. Foram encami-
nhados 57 projetos de cursos de Medicina, 51 de odontologia e 77 
de Enfermagem e, destes, selecionados 38 de Medicina, 25 de odon-
tologia e 27 de Enfermagem. Dentre os selecionados estão os projetos 
Pró-Saúde de Medicina e Enfermagem da Unifesp. neste capítulo 
será abordado um breve histórico da articulação ensino/serviços de 
saúde no país, o desenvolvimento do projeto Promed-Unifesp, sua 
posterior continuidade com o Pró-Saúde Medicina e integração com 
o Pró-Saúde Enfermagem da instituição.

 
a articulação universidade/serviços de saúde:

sempre um desafio 

A relação universidade/serviços de saúde, desde a criação das primeiras 
escolas médicas do final do século xix, tem se modificado continuada-
mente. Essas mudanças são decorrentes de inúmeros fatores, mas, sem 
dúvida, as políticas públicas dessas áreas têm sido determinantes nesse 
processo. Da assistência prestada predominantemente em hospitais fi-
lantrópicos, as escolas médicas passam a implantar serviços próprios 
nas décadas de 1940 a 1960, ainda que sem uma inserção definida na 
incipiente rede pública de serviços de saúde. nesses serviços próprios, 
o paciente estava submetido às relações de dominação: era indigente e 
como tal deveria aceitar o que era oferecido, sem direitos civis, políticos 
e sociais. Com a reforma universitária, em 1968, ocorre uma série de 
mudanças, dentre elas o incentivo à extensão, que passa a se apresentar 
na forma de prestação de serviços à comunidade, mantendo a uni-
versidade o seu poder de definir o que fazer, como e com que meios. 
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Esse modelo permanece ainda no início dos anos de 1970, mas vai se 
transformando à medida que se estabelecem convênios do Ministério 
da Educação com outros ministérios, em especial com os ministérios 
da Previdência e Assistência Social (mpas) e da Saúde (ms), visando à 
manutenção conjunta desses serviços prestados pelas universidades. 

A crise financeira do sistema de saúde, agravada no início da dé-
cada de 1980, e o processo de redemocratização do país nesse mesmo 
período desdobram em propostas de reformulação social em vários 
setores (Marsiglia, 1995). na saúde, o movimento da reforma sanitá-
ria iniciado nos anos de 1970, o qual representou a intensa articulação 
de distintos atores e sujeitos da sociedade brasileira na luta pela saúde, 
além de ações e estratégias como as Ações integradas de Saúde (ais) e 
a municipalização, constituem a base da formulação do Sistema Úni-
co de Saúde (sus), criado com a promulgação da Constituição Federal 
de 1988 (Brasil, 1988a), definindo a saúde como direito do cidadão e 
o dever do Estado no seu provimento em todos os níveis.

é nesse contexto que são elaboradas as propostas de integração 
docente/assistencial, as quais procuravam avançar em relação às ex-
periências dos projetos de Saúde Materno-infantil dos anos de 1970, 
sobretudo no que se refere à restrita participação de departamentos 
ou grupos de docentes das áreas da pediatria ou medicina preven-
tiva. Documento da Secretaria de Educação Superior do mec (sesu), 
de 1981, estabelece o conceito, objetivos, metas e estratégias a serem 
desenvolvidas, buscando maior envolvimento institucional e avan-
ços para uma atuação da universidade não limitada à atenção básica 
(Brasil, 1981). Como indução a esse processo, algumas estratégias são 
desencadeadas pelos ministérios da Saúde e Educação, as quais in-
cluíam incentivos financeiros e apresentavam estímulo às mudanças 
nos cursos de graduação da área da saúde e a inclusão do hospital 
universitário no sistema de saúde (Brasil, 1987, 1988b, 1994). 

Entretanto, em 1999, uma oficina de trabalho promovida pelo 
Conselho nacional de Saúde analisou que os esforços empreendidos 
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por esses projetos não haviam alcançado os resultados esperados, con-
cluindo que não havia se verificado mudanças significativas no ensino 
médico (Brasil, 1999). o descompasso entre a formação, sobretudo 
do médico, e as necessidades do sus se acentuava à medida que avan-
çava o processo de concretização dos princípios e estratégias do novo 
sistema avançava – universalização, integralidade, ampliação do aces-
so e novas atribuições para os diferentes níveis do sistema – e, incor-
poração do conceito ampliado de saúde, humanização e saúde como 
direito do cidadão.

nesse mesmo período e com base nesse acelerado processo de 
mudanças do sistema de saúde crescia o movimento nacional pela 
reformulação da educação médica, apoiado em ampla discussão in-
ternacional que questionava antigos modelos e estratégias de ensino/
aprendizagem. Destaca-se, nesse momento, a forte articulação cons-
truída por diferentes entidades vinculadas aos espaços acadêmicos, 
como também do trabalho e de regulamentação profissional, que re-
sultou na constituição da Comissão interinstitucional nacional de 
Avaliação do Ensino Médico (Cinaem), que congregou os distintos 
atores envolvidos no processo da formação do médico, com forte pro-
tagonismo do movimento dos estudantes.

As dcn (Brasil, 2001) resultaram desse processo de discussão e 
visam à superação desses problemas intensamente debatidos. São es-
tabelecidas orientações para a elaboração de currículos que devem ser 
adotadas por todas as instituições de ensino superior e trazem a pers-
pectiva de assegurar a flexibilidade, a diversidade e a qualidade da 
formação oferecida aos estudantes, abandonando a concepção antiga 
de grades curriculares, com estruturas rígidas.

Em nosso país, apesar de a Constituição Federal atribuir ao sus a 
responsabilidade de ordenar a formação profissional na área da saúde, 
este preceito não havia se traduzido numa prática institucional. A 
insuficiente articulação entre as definições políticas dos ministérios 
da Educação e da Saúde corroborava para um distanciamento en-
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tre a formação dos profissionais e as necessidades do sus. Embora o 
sistema público constitua significativo mercado de trabalho para os 
profissionais de saúde, este não havia promovido impacto no ensino 
de graduação. 

é no bojo desta discussão que, aliada à aprovação das dcn e com o 
objetivo de fortalecer a política de estímulo às mudanças curriculares 
na formação dos profissionais de saúde, em 2004, a recém criada Secre-
taria da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (sgtes) do Mi-
nistério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação, lança o 
programa “Aprendersus”. Essa política visava a “estimular e promover 
a educação permanente para o sus e propiciar uma efetiva aproxima-
ção entre o sistema de saúde e o sistema formador” (Brasil, 2004).

Em 2006, o Ministério da Educação, por meio do instituto na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (inep) 
e da sesu, e o Ministério da Saúde, por meio da sgtes, desenvol-
veram um estudo com o objetivo de avaliar a aderência dos cursos 
de graduação em Enfermagem, odontologia e de Medicina às dcn, 
tomando como base os projetos político-pedagógicos e relatórios de 
avaliação para fins de reconhecimento e renovação (Brasil, 2006). 
o estudo incluiu uma análise quantitativa e qualitativa e concluiu 
que há um esforço da comunidade acadêmica no sentido de se ajus-
tarem às dcn; essa intencionalidade, entretanto, nem sempre estava 
expressa de forma coerente com a estrutura do currículo. observou-
se, ainda, que os cursos com maior aderência apresentavam, dentre 
outras características, uma estrutura curricular baseada em conteú-
dos organizados por módulos ou temas integradores, metodologia 
ativa de ensino-aprendizagem e inserção do estudante, desde o início 
do curso, nas atividades relacionadas à prática profissional nos três 
níveis de atenção à saúde. Constatou-se que o internato atende às di-
retrizes curriculares no que se refere à duração mínima e à organiza-
ção nas cinco áreas básicas, porém, estas não se desenvolvem nos três 
níveis de atenção à saúde, mesmo nas escolas desse grupo com maior 



76

A FoRMAção MéDiCA nA UniFESP

aderência às dcn. o relatório deste estudo ressalta a importância das 
dcn como política pública estratégica para “efetiva mudança de qua-
lidade e contemporaneidade da formação médica e real integração 
com o Sistema Único de Saúde” e, dentre suas propostas, aponta o 
fortalecimento do Pró-Saúde.

Entre 2004 e 2005, o Ministério da Saúde promove uma pesquisa 
com o objetivo de identificar e compartilhar o potencial inovador de 
dez experiências de distintas instituições de ensino, que apresenta-
vam como eixo no processo de ensino-aprendizagem a integralidade 
e que buscavam uma aproximação entre o mundo da formação e do 
trabalho, denominada “Ensinar sus” (Pinheiro, Ceccim & Mattos, 
2006). Entre resultados encontrados, relacionados à tríade educação-
trabalho-cidadania, destacam-se os seguintes pontos: 

[...] as experiências se mostraram positivas não só para a formação dos es-
tudantes, mas para a qualidade do cuidado prestado [...]. Existe a possibilidade 
de o estudante construir um olhar mais amplo sobre os usuários e as necessida-
des de saúde [...] e [...]. identificamos nas análises de todas as experiências, que 
somente com o tempo o estudante consolida sua relação com o usuário, desen-
volvendo um compromisso como mesmos. A vivência permite que o estudan-
te perceba o usuário dentro de uma família e de uma população influenciado 
por uma cultura, condição financeira [...], e estabeleça uma relação pessoal e 
humana com o mesmo [...] (Pontes, Silva Junior & Pinheiro, 2006). 

Estas constatações apontam que os processos de inovação e trans-
formações curriculares têm caminhado, ao longo destes anos, não só 
na busca do cumprimento das dcn e da aproximação do sus, como 
o principal cenário de ensino-aprendizagem e de trabalho dos profis-
sionais de saúde, mas principalmente na direção da construção de um 
compromisso ético-político de afirmação da vida das pessoas atendidas 
cotidianamente na rede de serviços de saúde constituintes do sus.
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o promed unifesp – período 2003-2006

no ano de 2001, a Unifesp encontrava-se em processo de avaliação do 
Currículo nuclear implantado em 1997 e reafirmava-se o Currículo 
nuclear como um caminho acertado na reformulação do projeto pe-
dagógico do curso. Com base nessa avaliação, algumas necessidades 
para aprimoramento do currículo haviam sido identificadas, desta-
cando-se: a integração entre disciplinas dos módulos e entre os módu-
los, diversificação dos cenários de ensino-aprendizagem, a ampliação 
das atividades práticas nas primeiras séries, a integração entre as áreas 
biológicas e clínicas, aprimoramento dos processos de avaliação, in-
cluindo habilidades e atitudes.

Assim, a elaboração do projeto Promed-Unifesp constituiu grande 
reforço para as mudanças que estavam em curso na instituição. o 
processo de discussão do projeto foi amplo e aprovado em todas as 
instâncias da instituição, com expressivo envolvimento dos docentes 
e discentes. As ações foram planejadas para serem desenvolvidas em 
dois distritos de saúde do município de São Paulo (Sacomã e Vila 
Maria), incluídos em convênio firmado em 2001 entre a universidade 
e a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, e no Embu, onde 
se desenvolvia um programa de integração docente-assistencial desde 
a década de 1970, o qual também já contava com convênio formal, 
renovado periodicamente. 

Atividades de ensino, assistência e pesquisa eram desenvolvidas 
nos serviços de saúde de um desses distritos de São Paulo (Sacomã), 
desde a década de 1980, ainda que tenham ocorrido algumas descon-
tinuidades decorrentes de mudanças das políticas de saúde. Devido à 
reestruturação administrativa e alteração na regionalização do muni-
cípio de São Paulo durante o período de aplicação do Promed e, mais 
recentemente, do Pró-Saúde, tornaram-se necessárias a discussão e 
a elaboração de um novo convênio, que foi discutido durante todo 
ano de 2007. A ausência de um instrumento jurídico-legal junto à 



78

A FoRMAção MéDiCA nA UniFESP

Secretaria de Saúde durante todo esse período foi um fator que difi-
cultou a condução dos projetos Promed e Pró-Saúde na Unifesp em 
São Paulo. 

A seguir, estão descritas as atividades previstas (http://www.
promed.unifesp.br) e desenvolvidas pelo Promed-Unifesp segundo os 
três eixos (Unifesp, 2007), de acordo com o proposto pelo programa 
(Brasil, 2002a): 1. orientação teórica, 2. projeto pedagógico e 3. ce-
nários de práticas.

Orientação Teórica

Este eixo (Brasil, 2002b), comportava dois vetores: produção de co-
nhecimento e educação permanente. os projetos das escolas médi-
cas deveriam promover estudos clínico-epidemiológicos, ancorados 
em evidências capazes de possibilitar a avaliação crítica e redirecionar 
protocolos e intervenções, incluindo componentes gerenciais do sus. 
Previa, ainda, que a lógica de oferta de especialização deveria conside-
rar as necessidades epidemiológicas e sociais, com ênfase para a aten-
ção básica em saúde, incentivando a incorporação de modalidades de 
educação à distância, oferta de vagas em cursos de pós-graduação em 
áreas estratégicas ou carentes de profissionais qualificados para o sus. 

Intervenções propostas pelo Promed-Unifesp
Uma primeira proposta foi a criação do núcleo de Pesquisa e Edu-
cação Permanente em Saúde – articulação entre representantes dos 
serviços de saúde e Unifesp visando ao desenvolvimento conjunto de 
pesquisas direcionadas preferencialmente para questões e problemas 
apontados pelos serviços, bem como para a organização de cursos vol-
tados aos profissionais de saúde. Esse núcleo incluía representantes 
das pró-reitorias de graduação, extensão, pesquisa e pós-graduação 
e docentes das comissões dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fo-
noaudiologia, Tecnologia oftálmica e Biomedicina. A inclusão de re-
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presentantes de outros cursos, além da Medicina, tomou como base 
experiências anteriores de trabalho conjunto e da concepção de que 
este projeto deveria contribuir para uma atuação interdisciplinar e 
multiprofissional. A parceria entre profissionais dos serviços de saúde 
e universidade no desenvolvimento de projetos de pesquisa foi consi-
derada como parte do processo de educação permanente, pois intro-
duz o método científico como importante elemento na identificação 
e resolução de problemas nos serviços. na elaboração dessa proposta 
foram consideradas as críticas relacionadas ao uso do serviço para pes-
quisas e ensino sem envolvimento dos recursos humanos locais, mui-
tas vezes sem devolutiva de resultados, e experiências bem sucedidas 
que buscaram estabelecer essa articulação dos serviços e da academia 
(Secretaria da Saúde, 1991). 

Estavam previstas, ainda, a criação de comissões de ensino e pes-
quisa nas regionais da Secretaria da Saúde de São Paulo e no Embu, e 
acesso aos programas de pós-graduação lato e stricto sensu da Unifesp 
para os profissionais dos serviços. A discussão e organização das de-
mandas decorrentes da atuação mais direta nos serviços de saúde, 
em geral mais específicas e localizadas, seriam também atribuições 
do núcleo. 

Intervenções realizadas
oficina sobre pesquisa e educação permanente e o processo de articu-
lação ensino/serviços de saúde (outubro de 2003) com participação de 
aproximadamente oitenta pessoas entre docentes da Unifesp, gestores 
e profissionais dos serviços de saúde, da qual resultou a criação do 
núcleo Promed de Pesquisa e Educação Permanente em Saúde, cons-
tituído por representantes dos serviços e da universidade e definição 
de um plano de atividades. A partir de sua criação, o núcleo realizou 
reuniões num intervalo de dois a quatro meses desde 2003 até 2005, 
as quais resultaram na programação de atividades como seminários e 
cursos. Com a aprovação do Pró-Saúde houve uma modificação no 
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organograma da comissão de acompanhamento do projeto, que será 
descrito posteriormente.

os seminários e oficinas visaram ao reconhecimento dos territórios 
por todos os seus membros (população, indicadores de saúde, equi-
pamentos, serviços existentes), discussão sobre principais problemas 
de saúde e possibilidades de desenvolvimento de projetos de pesquisa. 
Destaca-se dentre essas atividades o seminário “Produção de Conhe-
cimento na Perspectiva do sus” realizado em abril de 2004. Deste 
seminário participaram professores da Faculdade de Saúde Pública 
da usp e do instituto de Saúde da Secretaria do Estado da Saúde que 
puderam discutir e apresentar suas experiências de pesquisa e parceria 
junto aos serviços de saúde. Contou com a participação de diretores 
das unidades básicas de saúde, gestores dos municípios (São Paulo e 
Embu) e coordenadores de programas de pós-graduação da Unifesp 
das áreas da Saúde Coletiva, Pediatria, Psiquiatria, Enfermagem e Fo-
noaudiologia. Participaram cerca de oitenta pessoas entre profissio-
nais dos serviços e professores da universidade.

Em resposta às demandas mais específicas e localizadas, foram rea-
lizados alguns cursos de forma a complementar a atuação dos pólos 
de educação permanente, os quais estabeleciam programações de ca-
ráter mais regional. Participaram dos cursos organizados pelo nú-
cleo Promed cerca de 250 profissionais. Temas abordados: violência 
contra criança; atuação do enfermeiro em atividades de aproximação 
do estudante de graduação das profissões de saúde; suporte avançado 
de vida em cardiologia para profissionais de serviços de emergência; 
suporte básico de vida para motoristas de ambulância e introdução à 
metodologia científica e elaboração de projetos de pesquisa. 

os cursos de metodologia e projetos de pesquisa previam a elabo-
ração (preferencialmente em grupo) de projetos que pudessem efetiva-
mente contribuir para os serviços, os quais deveriam ser apresentados 
no final do curso. Esses projetos foram apresentados pelos partici-
pantes dos cursos e, posteriormente, aprimorados e finalizados em 
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parceria com pesquisadores da Unifesp. Para incentivo dos profissio-
nais, definiu-se pelo financiamento de dois projetos de pesquisa, cujos 
resultados foram apresentados no seminário de pesquisa realizado em 
junho de 2006. neste seminário foram também apresentados outros 
seis projetos elaborados, sendo que dois destes passaram a compor um 
projeto financiado pelo cnpq que aborda a utilização de instrumentos 
para o monitoramento da atenção básica em saúde (2006-2007). Ain-
da como parte desse eixo, foi realizada, a compra de material didático 
para os serviços de saúde e apoio aos profissionais e professores para 
participação em congressos da Rede Unida/2004 e 2005.

Mudanças observadas – limites e possibilidades
Em relação a esse eixo, considerou-se que os objetivos foram parcial-
mente atingidos. A criação do núcleo Promed de Pesquisa e Educação 
Permanente em Saúde foi fundamental como espaço de articulação 
universidade/serviços de saúde para o planejamento das atividades de 
ensino, de cursos e das pesquisas de forma participativa. Garantiu, 
também, uma relação institucional com os níveis dos serviços que 
estão diretamente ligados às atividades, com maior confiança, envol-
vimento e compartilhamento na solução de problemas. 

A realização de cursos para atendimento de demandas mais pon-
tuais e localizadas constituem prática já incorporada de relação entre 
universidade e serviços de saúde. Embora esses cursos possam exercer 
um papel importante frente a alguma questão ou tema a ser tratado 
– atualização, normalização de condutas, definição de protocolos – 
tendem a ser limitados no que se refere à mudança das práticas dos 
profissionais, quando constituírem uma atividade isolada, sem conti-
nuidade. o grande desafio é estabelecer um processo real de educação 
permanente com uma programação/agenda contínua, definida em 
conjunto pelos gestores e profissionais de saúde que inclua distin-
tas estratégias pedagógicas que permitam a reflexão sobre o próprio 
trabalho a transformação das práticas tanto do cuidado quanto de 
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gestão, incluído desde aulas, discussões de casos clínicos e apresenta-
ção dos próprios profissionais. os processos de educação permanente 
poderão, então, entre outras mudanças e inovações, propiciar o envol-
vimento dos profissionais na definição dos protocolos clínicos e nos 
processos de avaliação dos serviços (Haddad, 1994). 

outro ponto importante é a abertura das sessões clínicas e de 
serviços universitários para os profissionais, este último visando ao 
treinamento prático para o desenvolvimento de um determinado 
procedimento ou intervenção a ser implementada, os quais requerem 
acompanhamento e avaliação com base em objetivos e metas pré-
estabelecidas. o profissional da área clínica deve ser envolvido em to-
das as fases de implantação e acompanhamento para que haja apren-
dizado, compromisso, responsabilidade pelos resultados. Esse tipo 
de trabalho junto aos profissionais tem avançado pouco e uma das 
grandes dificuldades é a não fixação dos profissionais nesses serviços 
e a disponibilidade e envolvimento mais permanente da universidade 
com os serviços de saúde. 

A elaboração dos projetos de pesquisa pelos profissionais que par-
ticiparam dos cursos e sua execução foram considerados como resul-
tados altamente positivos. Esta atividade pode proporcionar cresci-
mento importante dos profissionais, que adquirem mais autonomia 
e incorporação da metodologia científica na resolução de problemas, 
crítica na leitura de artigos e interpretação de resultados e de rela-
tórios dos próprios serviços. De outro lado, para os pesquisadores, 
discutir cada passo do projeto, com base na realidade, é um exercício 
pedagógico e representa um grande ganho – incorporam-se novos co-
nhecimentos, surgem novas perguntas e, certamente, é uma prática 
transformadora para sua atuação como pesquisador e como docente 
da graduação. 

Uma limitação, já identificada, foi o não envolvimento efetivo das 
Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão. Embora o 
núcleo contasse com representantes dessas pró-reitorias, na prática, a 
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identificação de docentes para os cursos e para as pesquisas foi de cará-
ter individual. os departamentos aos quais esses docentes pertenciam 
não foram engajados nesse processo, não cumprindo, portanto, um 
papel importante de envolver a instituição na educação permanente 
e na pesquisa. Também não contribuiu para reorientação teórica, já 
que essa atuação é dissociada da definição dos conteúdos das unidades 
curriculares. na condução mais recente das atividades do núcleo, e já 
com base nessa experiência anterior, foram realizados contatos junto 
a essas pró-reitorias no sentido de estabelecer um fluxo, possivelmente 
mais trabalhoso, mais prolongado, porém que favoreça o envolvimen-
to dos docentes institucionalmente.

Em relação às comissões de ensino, no Embu a própria equipe 
técnica da Secretaria Municipal de Saúde, devido ao seu porte, tem 
articulado essas ações junto ao município e à Unifesp. Em São Paulo, 
mais recentemente, essa comissões foram estruturadas nas coordena-
dorias de saúde, favorecendo a articulação entre as instituições. 

Abordagem Pedagógica

Este eixo (Brasil, 2002b) também comportava dois vetores: a mu-
dança pedagógica e a integração entre ciclo das ciências biológicas e 
ciclo profissional. no primeiro vetor propunha-se a utilização de me-
todologias ativas de ensino-aprendizagem, que apresentem desafios a 
serem superados pelos estudantes, possibilitando que estes ocupem o 
lugar de sujeitos na construção dos conhecimentos e que coloquem o 
professor como facilitador e orientador desse processo. Consideran-
do-se a velocidade vertiginosa com que se produzem e são colocados 
à disposição conhecimentos e tecnologias no mundo atual, um dos 
objetivos fundamentais da aprendizagem no curso de graduação é 
aprender a aprender. Um outro conceito-chave de um modelo peda-
gógico inovador é aprender fazendo, assumindo que o aprendizado 
acontece de forma dinâmica por intermédio da ação-reflexão-ação. o 
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segundo vetor propunha a integração entre as ciências biológicas e o 
ciclo clínico, organizando-se módulos interdisciplinares, compostos 
por problemas relevantes e prevalentes.

Intervenções propostas pelo Promed-Unifesp
o curso de medicina da Unifesp já estava estruturado em unidades 
curriculares modulares, entretanto, havia a necessidade de aprimorá-
las, avançar na integração básico-clínico e desenvolver o eixo de apro-
ximação progressiva à prática médica. A implementação desse eixo 
ocorreu com a criação de cinco novos módulos nas 1a e 2a séries e 
aprimoramento de outras quatro unidades curriculares, que passaram 
a atuar em unidades básicas e/ou ampliaram suas atividades nesses 
serviços: observação da prática médica, introdução às técnicas bási-
cas nos cuidados de saúde, saúde coletiva, educação e comunicação 
na prática do médico, suporte básico de vida, primeiros socorros, 
Atendimento pré-hospitalar ao trauma, psicologia médica i e ii e se-
miologia integrada por ciclos de vida. Todas essas unidades curricula-
res estão descritas detalhadamente nos capítulos correspondentes.

Intervenções realizadas 
para se atingir os objetivos propostos, foram realizados, no período 
de julho de 2003 a junho de 2007, dezesseis seminários e oficinas que 
contaram com a participação de profissionais dos serviços, estudantes 
e professores – aproximadamente quarenta a oitenta pessoas em cada 
um desses eventos. os temas abordados incluíram: integralidade na 
atenção à saúde; metodologias de ensino-aprendizagem; avaliação de 
desempenho, contando com a participação de profissionais do minis-
tério da saúde e da educação e professores de outras escolas médicas. 
devido à abrangência de alguns temas, esses encontros envolveram 
professores e coordenadores dos demais cursos da área da saúde, bus-
cando fomentar a discussão sobre as diretrizes curriculares e a inserção 
do estudante no sus.
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Ainda em 2005, foi realizada uma oficina com os servidores da 
área administrativa da instituição, pois verificava-se que estes apresen-
tavam dificuldades para compreender a nova estrutura do currículo, 
sua organização por conteúdos (não mais por disciplinas), a avaliação 
mais complexa e a participação de professores de diferentes disciplinas 
e departamentos. 

Todo esse processo de mudança e discussão em relação à graduação 
culminou na discussão sobre o ensino de saúde coletiva. A partir de 
2006, inicia-se uma assessoria externa junto ao Departamento de Me-
dicina Preventiva, deste processo resulta um novo projeto pedagógico 
desta área, o qual deverá se desenvolver do primeiro ano até o internato 
(5a série). Esse novo projeto estabelece uma continuidade, crescente res-
ponsabilização, ampliação das atividades em unidades básicas de saúde, 
vinculação dos estudantes por serviço e equipe de saúde, articulação 
com áreas clínicas, além de mudanças nos processos avaliativos. 

Mudanças observadas – limites e possibilidades 
A estrutura e as divisões rígidas entre o ciclo básico e profissional foi 
definitivamente rompida. nos quadros 1 e 2 encontram-se as mudan-
ças de cargas horárias relacionadas às práticas em serviços de saúde e na 
atenção básica, respectivamente. Houve uma significativa implemen-
tação do eixo Aproximação à prática médica nas 1a e 2a séries. Vale 
ressaltar que, além da importância dessas atividades para os alunos, as 
características multidisciplinares e interdepartamentais desses módulos 
resultaram num processo de aproximação entre os docentes e desdobra-
mentos para o aprimoramento dos demais módulos que não estavam 
prioritariamente sendo reformulados, pois favoreceu a compreensão 
dos docentes quanto à importância das metodologias ativas de ensino-
aprendizagem, do desenvolvimento de atividades práticas visando à 
maior significação de seu aprendizado e, sobretudo, em relação às im-
portantes mudanças ocorridas no país: a saúde como direito, a atual es-
trutura do sistema de saúde, suas prioridades, transição epidemiológica.
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quadro 1. Atividades Práticas (carga horária/aluno) 
em serviços de saúde (ss) e laboratórios de habilidades (lh) por série 

do curso de Medicina da Unifesp, nas 1a e 2a séries (2002-2007)

Série/ Unidade Curricular
Até 2002

2003-2006 
(Promed)

2007 (Promed/ 
Pró-saúde)

ss lh ss lh ss lh
ia série
obs. prát. médicas - - 16 - 16 -
Saúde coletiva – políticas 32 - 32 - 48 -
Técnicas básicas 8 8 16 8 20 16
Suporte básico de vida - - - 16 - 16
2a série
Ed. comunicação - - 16 - 16 -
Atend. pré-hospitalar trauma - - - 8 - 8

nas 3a e 4a séries do curso, alguns módulos ainda apresentam exces-
siva carga teórica e o aprimoramento da avaliação dos alunos, incluin-
do a formativa e de habilidades e atitudes, têm avançado mais lenta-
mente. nessas duas séries os estudantes estão divididos em pequenos 
grupos e há, portanto, muitas possibilidades a serem implementadas, 
sobretudo no que se refere às atividades práticas e às metodologias ati-
vas de ensino-aprendizagem. Essas mudanças, entretanto, requerem 
envolvimento e capacitação do docente, portanto, um caminho mais 
longo a ser trilhado (Batista & Souza Silva, 1998; Batista & Ribeiro, 
1999; Costa, 2007). 

no internato, a ampliação de atividades práticas em unidades bá-
sicas de saúde, incluindo as grandes áreas clínicas, constitui processo 
mais difícil. A reformulação do ensino da saúde coletiva, iniciada em 
2007, poderá favorecer mudanças nessa direção. A prova de avaliação 
de habilidades e atitudes, instituída em 2006 e aplicada no final da 
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5a série (primeiro ano do internato), contou com o envolvimento de 
expressivo número de docentes de diferentes disciplinas e departa-
mentos e seus resultados desdobraram em discussões e reflexões em 
relação às competências e aos cenários de ensino-aprendizagem atual-
mente utilizados, constituindo, portanto, um elemento facilitador 
nesse processo. 

Cenários de Práticas

Este eixo (Brasil, 2002b) estava composto por dois vetores: ativida-
des práticas em serviços de diferentes níveis de complexidade do sus 
e abertura das unidades universitárias para o sistema. As simulações 
da prática médica futura apontam para a perspectiva da progressiva 
desos pitalização; portanto, os cenários de ensino devem ser diversifi-
cados, propondo-se uma interação ativa do estudante com a popula-
ção e profissionais de saúde desde o início de sua formação, propor-
cionando ao estudante a possibilidade de trabalhar sobre problemas, 
assumindo responsabilidades crescentes como agente prestador de 
cuidados compatíveis com seu grau de competência e autonomia. 
Um segundo vetor estabelecia, ainda, a necessidade de que os serviços 
próprios assumissem um papel definido e de maior complexidade, 
como referência e contra-referência para o sus.

Intervenções propostas pelo Promed-Unifesp 
na elaboração do Promed-Unifesp, considerou-se que os serviços 
universitários, em São Paulo, já têm seu papel definido, há regiona-
lização estabelecida e o hsp (hospital universitário da Unifesp) é um 
dos cinco serviços universitários, de alta complexidade da região me-
tropolitana de São Paulo. Assim, as ações do Promed-Unifesp foram 
centradas na ampliação dos serviços de atenção básica e secundária a 
serem utilizados e adequação dos que já faziam parte das atividades, 
além de definir instrumento jurídico-legal onde este não existia. Den-



88

A FoRMAção MéDiCA nA UniFESP

tre esses serviços de saúde já existentes, está o Hospital Vereador José 
Storopolli (Vila Maria), hospital geral no qual são desenvolvidas cerca 
de 30% das atividades práticas do internato.

Intervenções realizadas 
Para se atingir esse objetivo, além do processo interno à institui-
ção e dos vários momentos integradores entre a universidade e os 
serviços de saúde, foram destinados recursos para uma maior ade-
quação relacionada ao material permanente, de consumo e didático 
nesses serviços. 

Mudanças observadas – limites e possibilidades 
Houve efetivamente uma ampliação das atividades práticas nas uni-
dades básicas de saúde (quadro 2) e maior articulação com os profis-
sionais dos serviços, processo favorecido por inúmeros momentos de 
aproximação, reuniões e atividades do núcleo de Pesquisa e Educação 
Permanente, cursos, seminários de avaliação das atividades e desen-
volvimento de projetos. A vinculação do estudante nas unidades bá-
sicas de saúde e a continuidade de sua atuação no decorrer do curso 
ainda não ocorreram de forma efetiva, dificultando sua inserção com 
crescente responsabilização. Este quadro tende a se modificar com a 
reformulação que se iniciou a partir de 2007. 

Com relação ao internato, deve-se ressaltar que desde 1994 os 
estágios de clínica, cirurgia, ginecologia, obstetrícia, ortopedia e pe-
diatria são desenvolvidos no Hospital Vila Maria (hospital geral da 
prefeitura de São Paulo), sob supervisão de docentes e profissionais 
desse serviço. Este tem sido considerado um dos pontos positivos do 
internato da Unifesp, antecipando-se à atual proposta de ampliação 
dos cenários de ensino aprendizagem. 



89

o PRoMED E o PRó-SAÚDE nA UniFESP

quadro ii. Atividades práticas (carga horária/aluno)
em unidades básicas de saúde (ubs) e Hospital Geral (hg), 

segundo a série do curso de Medicina (2002-2007)

Série/Unidade Curricular
Até 2002 2003-2006 

(Promed)
2007 (Promed/ 

Pró-saúde)
ubs hg ubs hg ubs hg

1a série
obs. prát. médicas - - 4 4 4 4
Saúde coletiva – políticas 32 - 32 - 48 -
introdução técnicas básicas - - 8 8 20 -
2a série
Ed. comunicação - - 16 - - -
4a série
Atenção integral à saúde 80 - 80 - 80 -
5a série
Med. preventiva 80 - 80 - 80 -
Pediatria 56 - 56 - 56 -
Gineco-obstetrícia - 160 - 160 - 160
6a série
Clínica - 160 - 160 - 160
Cirurgia - 105 - 105 - 105
ortopedia - 70 - 70 - 70
Pediatria - 280 - 280 - 280

Alguns fatores e especificidades da Unifesp e dos serviços de saúde 
de uma região metropolitana como São Paulo precisam ser destacados 
para compreensão da complexidade desse processo. A Unifesp apre-
senta consolidada atuação na pós-graduação (cerca de 2500 alunos 
stricto sensu), encontra-se em franca expansão (de cinco cursos de gra-
duação até 2005, encontra-se hoje com dezenove cursos em três áreas 
– Humanas, Exatas e Saúde) e, paradoxalmente, enfrenta defasagem 
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salarial, estagnação de contratações para recomposição de seu quadro 
de recursos humanos, incluindo os profissionais de apoio.

Em relação aos serviços de saúde, merecem destaque as mudanças 
no município de São Paulo nesse período e sua tardia adesão ao sus 
(2001). outras questões são comuns a outras instituições e serviços – 
as deficiências históricas de estrutura e recursos humanos, sobretudo 
na atenção básica, não favorecem o desenvolvimento das atividades. A 
Constituição garante o direito à saúde e há, portanto, uma mudança 
na concepção da qualidade dos serviços públicos a serem oferecidos, 
o que inclui adequadas condições de área física (para pessoas e profis-
sionais), recursos humanos e equipamentos. Soma-se a isso a questão 
do ensino – os estudantes requerem mais espaço (consultórios) com 
baixa produtividade (e não poderia ser diferente) e são insuficientes 
os recursos para uma adequação/ampliação condizente com essa ne-
cessidade adicional. iniciativas que possam contribuir para o enfren-
tamento destas questões certamente poderão modificar e qualificar as 
atividades de ensino/assistência desenvolvidas.

o pró-saúde unifesp

o Programa nacional de Reorientação da Formação Profissional em 
Saúde – Pró-Saúde (Brasil, 2005) – foi criado assumindo os mesmos 
pressupostos do Promed, com destaque ao que estabelece a Consti-
tuição Federal (Brasil, 1988), em relação à competência do sus na 
ordenação da formação dos profissionais de saúde, e a Lei orgânica 
da Saúde (los), a qual define que uma política para os trabalhadores 
da saúde deverá ter como objetivo organizar um sistema de formação 
em todos os níveis de ensino, inclusive pós-graduação, além de pro-
gramas de permanente aperfeiçoamento (Brasil, 1990). 

os princípios constitucionais, os novos enfoques teóricos e de pro-
dução tecnológica no campo da saúde, exigem novos perfis profissio-
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nais e o comprometimento das instituições de ensino por meio do 
cumprimento de diretrizes curriculares que contemplem as priorida-
des expressas nos perfis epidemiológico e demográfico da população. 
Reconhecer a conexão entre a esfera do trabalho e da educação impli-
ca na ampliação do conceito de saúde, reconhecendo suas interfaces 
com outras áreas do saber. A abordagem interdisciplinar e o trabalho 
em equipe raramente são explorados pelas instituições formadoras na 
graduação, o que se reproduz nas equipes de saúde nos serviços, resul-
tando em isolada e limitada ação de cada profissional. Com o objetivo 
de buscar a superação desses obstáculos, o Pró-Saúde passa a incluir 
os cursos de Enfermagem e de odontologia, além do curso de Medi-
cina, e nessa ação conjunta – Ministérios da Educação e da Saúde –, 
considerou-se que não é possível esperar uma transformação espon-
tânea das instituições acadêmicas na direção assinalada pelo sus. Por 
isso, o desempenho do papel indutor do Pró-Saúde é extremamente 
importante, de modo a conferir direcionalidade ao processo de mu-
dança e facilitar a consecução dos objetivos propostos, em busca de 
uma atenção à saúde mais equânime e de qualidade (Brasil, 2007). 

na elaboração do Pró-Saúde as experiências das dezenove esco-
las médicas com o Promed foram consideradas, buscando-se superar 
aspectos negativos (Ferreira, 2006). Destacam-se alguns deles e que 
devem ser corrigidos no Pró-Saúde: a interpretação do eixo de orien-
tação teórica, limitada à ampliação de pesquisas na área da atenção 
básica, não se avançando quanto aos determinantes de saúde e à pro-
moção da saúde como elementos importantes para definição de conte-
údos curriculares; a integração docente-assistencial restrita a pequenas 
áreas, muitas delas próximas à universidade; abordagem pedagógica 
restrita à utilização do ensino baseado em problemas. Assim, no Pró-
Saúde foram redefinidos os três eixos (orientação teórica, cenários de 
práticas e abordagem pedagógica) e houve uma ampliação dos vetores 
de tal forma a melhor explicitar o alcance das mudanças. os novos 
vetores incluídos foram: os determinantes de saúde e doença, a inte-
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gração docente-assistencial e a análise crítica da atenção básica (Brasil, 
2005). Foi dada maior ênfase na aplicação dos recursos nos serviços 
de saúde com o objetivo de estabelecer melhores condições de traba-
lho na rede pública, sobretudo na atenção básica. A priorização da 
aplicação de recursos nos serviços pôde ser evidenciada também com 
o reforço de recursos financeiros encaminhados diretamente para os 
municípios que estabeleçam convênios com as instituições que tive-
ram seus projetos aprovados (Brasil, 2006). 

o período para elaboração dos projetos Pró-Saúde foi reduzido e 
não permitiu um processo amplo como no Promed. na Unifesp, foi 
elaborado pelo Conselho Gestor do Promed e comissões dos cursos 
de Medicina e Enfermagem. Suas diretrizes gerais, que reforçavam o 
processo de mudanças em curso, foram aprovadas no Conselho de 
Gradua ção. A seguir, estão apresentadas as propostas do Pró-Saúde 
Medicina Unifesp e as ações/intervenções propostas e realizadas. 

O Novo Organograma: A Comissão de Acompanhamento Local

Com a aprovação do Pró-Saúde Medicina e Enfermagem da Unifesp, 
decidiu-se pelo desenvolvimento de um trabalho conjunto, que já 
vinha ocorrendo, sobretudo nas atividades de pesquisa e educação 
permanente do Promed. Foi reformulado o organograma anterior 
buscando ampliar a participação dos representantes dos serviços de 
saúde no Conselho Gestor e redefinir o papel do núcleo de Pesquisa 
e Educação Permanente. Considerou-se necessária a criação de um 
núcleo de Articulação Universidade-Serviços de Saúde para o muni-
cípio de São Paulo, pois há questões do cotidiano (número de alunos, 
capacidade das unidades, área física e recursos humanos, horários, 
necessidades das unidades para adequação, atividades desenvolvidas) 
que exigiam um espaço para discussão. Em relação ao Embu já havia 
uma comissão constituída que tratava destas questões (Comissão do 
Pida-Embu). A experiência com o Promed apontou para a necessi-
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dade de institucionalização das atividades de educação permanente 
e pesquisa e para a criação de dois grupos – Educação Permanente e 
Pes quisa – articulados ao Conselho Gestor (posteriormente denomi-
nada Comissão de Acompanhamento Local) e às respectivas pró-rei-
torias – Extensão e Pesquisa e Pós-Graduação. 

no segundo semestre de 2006, a coordenação do Pró-Saúde do 
Ministério da Saúde propôs a constituição de uma comissão de acom-
panhamento local, a qual se assemelhava ao Conselho Gestor já estru-
turado na Unifesp. Seguindo a orientação proposta, foram incluídos 
representantes dos estudantes e da comunidade (indicados pelos con-
selhos municipais de saúde). Assim, no novo organograma passou-
se a trabalhar com a comissão de acompanhamento local, núcleo de 
educação permanente, núcleo de pesquisa em saúde, núcleo de arti-
culação ensino-serviços de saúde/coordenadoria Sudeste – município 
de São Paulo e comissão do Pida-Embu. Manteve-se a participação 
dos demais cursos da instituição – Fonoaudiologia, Tecnologia oftál-
mica e Biomedicina – em todas as comissões. o projeto encaminhado 
em dezembro de 2005 buscava essencialmente avançar nas propostas 
estabelecidas pelo Promed, adequar o projeto às novas orientações do 
programa e corrigir o que já havia sido identificado como limitação 
pela experiência anterior. A visita dos assessores do Ministério da Saú-
de (setembro de 2006), o seminário rea lizado em novembro de 2006 
(“A Construção do Pró-Saúde dos Cursos de Medicina e Enfermagem 
da Unifesp”), a auto-avaliação (janeiro de 2007) permitiram um salto 
de qualidade no trabalho que vinha sendo desenvolvido. Deve-se des-
tacar nesse processo a contribuição das ações do próprio Ministério 
da Saúde em relação aos gestores dos serviços de saúde, incluindo o 
financiamento para a adequação física das unidades de saúde. Como 
resultado, destacamos as mudanças proporcionadas pelo Pró-Saúde 
Medicina, segundo os três eixos – orientação teórica, cenários de prá-
ticas e orientação pedagógica.
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Orientação teórica
A reformulação do ensino da saúde coletiva, iniciada em 2007, já de-
sencadeou mudanças de conteúdos nas unidades curriculares da pró-
pria saúde coletiva e na unidade de introdução às técnicas básicas nos 
cuidados de saúde. A vinculação do estudante e sua permanência na 
unidade básica de saúde deverão favorecer a reformulação de outras 
unidades – educação e comunicação em saúde, psicologia médica, 
como exemplos. é possível que esse processo contribua também para 
unidades curriculares das áreas das ciências biológicas, implementando 
as mudanças que vêm ocorrendo desde a criação do Currículo nuclear. 

Em relação à produção de conhecimento, busca-se dar continuida-
de ao processo já desencadeado e, fundamentalmente, institucionali-
zar essa atividade vinculando-a, também, à Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação. Além disso, inicia-se o trabalho de divulgar os resul-
tados dos estudos já concluídos, incluindo esta publicação. Quanto à 
educação permanente, considera-se fundamental sua institucionaliza-
ção junto à Pró-Reitoria de Extensão.

Cenários de prática
na visita realizada em setembro de 2006, os assessores do Ministério 
da Saúde destacaram um ponto importante referente aos cenário de 
ensino-aprendizagem – a necessidade de identificar um único terri-
tório no município de São Paulo e seus respectivos serviços de saú-
de a serem utilizados pelos dois cursos – Medicina e Enfermagem 
– de tal forma que fossem criadas as condições para desenvolvimento 
de atividades conjuntas para os dois cursos. Em relação ao Embu, 
considerou-se que havia potencial de ampliação das atividades e de 
integração entre os cursos, uma vez que estes já atuam no município 
e nas mesmas unidades.

nesse ponto, houve grande avanço a partir do trabalho desenvol-
vido pelo núcleo de Articulação Universidade-Serviços de Saúde, que 
resultou na definição do cenário de aprendizagem para os cursos de 
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Enfermagem, Medicina e Fonoaudiologia. A partir do esforço con-
junto dos professores e estudantes desses três cursos, dos técnicos da 
Coordenação Regional de Saúde-Sudeste da Secretaria Municipal de 
Saúde de São Paulo (crs-Sudeste/sms-sp) –, dos supervisores técni-
cos, que compõem o núcleo de Articulação Universidade-Serviços 
de Saúde, foi possível estabelecer o calendário de atividades a serem 
realizadas em 2007 nessa região. Foram definidos os serviços de saú-
de dos territórios da supervisão de saúde do ipiranga/Sacomã e Vila 
Mariana/Jabaquara como os locais onde ocorrerão as atividades cur-
riculares desses cursos. Essa escolha teve como base não só a histó-
rica atuação da Universidade nessa região, desde a década de 1980 
(com alguma descontinuidade), como também a proximidade com o 
complexo hospitalar da Universidade. Esse último ponto poderá ser 
importante fator de aperfeiçoamento da necessária integração/articu-
lação dos serviços universitários com a rede de serviços públicos de 
saúde municipais, na busca de um dos componentes da integralidade 
do cuidado à saúde, que hoje não se resume à singularidade de um es-
tabelecimento de saúde. Finalizando esse processo, que incluiu visitas 
às unidades de grupos de professores, alunos, reuniões com conselhos 
de saúde locais, foram selecionadas catorze unidades básicas de saúde 
das áreas correspondentes para atuação da Medicina, Enfermagem e 
Fonoaudiologia. Em relação ao Embu, foram ampliadas as atividades 
dos alunos da 5a série, em estágio da Pediatria, visando à inclusão em 
atendimento multiprofissional e em grupos de orientação. 

o núcleo teve também a atribuição de detalhar o plano de traba-
lho e os desembolsos a serem efetuados para as unidades básicas, além 
de representar a Universidade visando à elaboração da proposta de 
Convênio entre as duas instituições (Secretaria Municipal de Saúde 
de São Paulo). Essa ação é fundamental e visa ao estabelecimento de 
um instrumento jurídico-legal que auxilie a articulação entre esses 
dois entes e que, entre outras coisas, minimize os riscos de desconti-
nuidade desse processo. 
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Orientação pedagógica
no segundo semestre de 2006 iniciou-se um processo de profunda 
discussão em relação ao ensino de graduação no Departamento de 
Medicina Preventiva, incluindo definição de competências e estraté-
gias para alcançá-las. Contando com recursos do Promed Medicina 
e, mais recentemente do Pró-Saúde, foram realizados seminários e 
oficinas que permitiram a elaboração de uma proposta cuja implan-
tação teve início em 2007 e já foi citada anteriormente. Em relação 
às demais unidades curriculares do curso, não diretamente ligadas à 
atenção básica ou hospital geral, considera-se que há grande potencial 
para o desenvolvimento de metodologias que permitem uma parti-
cipação mais ativa do estudante, ampliação de atividades práticas e 
avaliação formativa. Entretanto, esse processo tem sido desigual entre 
os módulos e essa integração apresenta avanços e, em alguns momen-
tos, retrocessos. As ações e estratégias previstas incluem um trabalho 
contínuo de desenvolvimento docente e o apoio à participação em 
eventos de educação médica. 

lições apreendidas e perspectivas

o processo de discussão para a elaboração do projeto Promed mostrou 
que a ampliação da discussão pode levar a um maior envolvimento do-
cente e à integração. Está claro que as mudanças são lentas – processo 
gradual de envolvimento dos docentes, estudantes e dos serviços de 
saúde – e que os diferentes contextos devem ser considerados, buscan-
do reconhecer fatores facilitadores para implementação das propostas 
e as dificuldades, para serem superadas. Avanços numa instituição tão 
complexa como a Unifesp e em serviços de saúde de uma região me-
tropolitana como São Paulo podem trazer muitas repercussões. A re-
cente experiência com a implantação da prova prática para seleção na 
Residência Médica desde 2004 e no internato (2006) geraram intensa 
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discussão nos departamentos de áreas clínicas e questões como com-
petências, objetivos do cursos de graduação e adequação dos cenário 
de ensino-aprendizagem surgiram e estão determinando mudanças 
mais rapidamente que outros processos já experimentados. Final-
mente, o Promed e o Pró-Saúde foram fundamentais para manter a 
questão da graduação em permanente discussão, reforçando o acerto 
quanto ao modelo adotado do currículo nuclear e da necessidade de 
contínuo aperfeiçoamento. o aprendizado é constante. o currículo é 
uma direção, com muitos caminhos possíveis: ora se apresentam com 
obstáculos, ora com facilitadores e, sem dúvida, representa uma cons-
trução permanente que conta com muitos colaboradores.
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