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35º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

CURSO: EDUCAÇÃO PERMANENTE E AS TECNOLOGIAS: VIVÊNCIAS E 

ARTICULAÇÕES POSSÍVEIS 

 

 

 

Coordenadora: Ana Lucia Pereira – Apoiadora do COSEMS/SP 

 

 

 

Justificativa 

 

A Educação Permanente (EP) ganhou um espaço importante na saúde, desde 2003, quando foi 

editada a Política de Educação Permanente. Nesses quase 20 anos, assim como o Sistema Único de 

Saúde (SUS), foi e continua sendo necessário que, a cada momento, aconteçam movimentos para seu 

fortalecimento.  

       

Fortalecimento, não porque está fragilizada, mas pela necessidade de reconhecer os inúmeros 

recursos tecnológicos incorporados nos processos de trabalho, a relevância da comunicação em saúde 

e a necessidade crescente de novos conhecimentos pelos trabalhadores do SUS, nos últimos anos. 

Diante disso, é fundamental garantir e estar atento para movimentos de aprender a aprender, de 

trabalhar em equipe e de construir cotidianos de ações individual, coletiva e institucional.    

  

       Segundo Ceccim “A Educação Permanente em Saúde, ao mesmo tempo em que disputa pela 

atualização cotidiana das práticas segundo os mais recentes aportes teóricos, metodológicos, 

científicos e tecnológicos disponíveis, insere-se em uma necessária construção de relações e 

processos que vão do interior das equipes em atuação conjunta, implicando seus agentes, às práticas 

organizacionais, implicando a instituição e/ou o setor da saúde, e às práticas interinstitucionais e/ou 

intersetoriais, implicando as políticas nas quais se inscrevem os atos de saúde.”  

  

    Planejar e avaliar o trabalho e as ações de educação são tarefas necessárias para indicar onde se está, 

para onde se vai e o que se deve fazer.   

 

    Desta maneira, estamos propondo para este Curso, momentos de reflexão sobre EP, sobre os 

dispositivos tecnológicos incorporados nestes últimos períodos, utilizando como disparador 

experiências vividas pelos trabalhadores de alguns municípios paulistas.   
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Objetivo 

 

• Refletir sobre EP e as Tecnologias utilizadas no trabalho em saúde hoje. 

• Conhecer experiências municipais de EP e a utilização de Tecnologias em Saúde.  

• Promover diálogo entre os participantes sobre implementação de dispositivos para o 

fortalecimento da EP e do Trabalho em Saúde, na perspectiva dos profissionais. 

 

 

 

Programação  

 

 

Dia 16 de março de 2022 – (quarta-feira) – período da manhã 

 

09:00 às 09:15 horas - Abertura, acolhimento e apresentação do Curso 

 Ana Lucia Pereira, Apoiadora do COSEMS/SP 

  

09:15 às 11:15 horas - Exposição Dialogada: “A EP, vivências e articulações” 

 Alcindo Antônio Ferla, Professor Permanente dos Programas de             

Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), Professor de Psicologia da Universidade 

Federal do Pará e Professor de Saúde da Família da Universidade Federal 

do Mato Grosso do Sul 

  

11:15 às 11:45 horas - Dialogando e refletindo com e sobre a exposição 

  

11:45 às 12:10 horas - Experiência dialogada: “Processos de EP com os Agentes Comunitários 

de Saúde” 

 Mayara Fernanda Ferraz, Agente Comunitária de Saúde da Secretaria 

Municipal de Saúde de Porto Ferreira 

  

12:10 às 12:30 horas - Experiência dialogada: “A EP e o Conselho Municipal de Saúde” 

 Marina Kelly Santos Baptista, Conselheira de Saúde do Município de 

Gavião Peixoto                                                                  

  

12:30 às 13:00 horas - Refletindo com as experiências apresentadas e descobrindo 

potencialidades 
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Dia 16 de março de 2022 – (quarta-feira) – período da tarde 

 

14:00 às 14:15 horas - Organizando o período da tarde 

 Ana Lucia Pereira, Apoiadora do COSEMS/SP 

  

14:15 às 14:35 horas - Exposição dialogada: Os frutos do Contrato Organizativo de Ação Pública 

Ensino-Saúde (COAPES) de Bragança Paulista 

 Lisamara Dias de Oliveira Negrini, Coordenadora do Núcleo de EP e 

Integração ensino-serviço-comunidade da Secretaria Municipal de Saúde 

de Bragança Paulista 

  

14:35 às 14:55 horas - Experiência dialogada: “A Telemedicina- outro olhar para o cuidado no 

SUS” 

 Deise Montes, Diretora de Atenção Secundária à Saúde da Secretaria 

Municipal de Saúde de São José dos Campos 

  

14:55 às 15:15 horas - Refletindo com as experiências apresentadas e descobrindo 

potencialidades 

  

15:15 às 15:30 horas - Intervalo 

  

15:30 às 17:00 horas - Grupos de Discussão: Refletindo sobre as perspectivas e implementação 

de dispositivos para o fortalecimento da EP e do Trabalho em Saúde 

 Mediadores dos Grupos:  

Aline Fiori dos Santos Feltrin, Apoiadora do COSEMS/SP 

Bruno Tessari Cobra, Apoiador do COSEMS/SP 

Marcia Aparecida Bertolucci Pratta, Apoiadora do COSEMS/SP 

Nelo Augusto Poletto, Apoiador do COSEMS/SP 

Solange Cristina Aparecida Vialle Mendes, Apoiadora do COSEMS/SP 

 

  

17:00 às 17:30 horas -  Diálogo aberto sobre as perspectivas e implementação de dispositivos 

para o fortalecimento da EP e do Trabalho em Saúde  

  

17:30 às 18:00 horas - Avaliação e encerramento 
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