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Produções
E-book vol.3 Rede Unida
Em parceria com a Rede Unida, publicamos o terceiro volume
da coletânea “Atenção, Educação e Gestão: Produções da
Rede PROFSAÚDE”. Essa obra consolida o primeiro ciclo
virtuoso de trabalhos acadêmicos, reﬂexões e proposições
empreendidas por trabalhadores e trabalhadoras do SUS e
da comunidade acadêmica de todas as partes do país
representadas pela rede PROFSAÚDE.

Revista APS
A parceria permite a
capacitação de Docentes,
Preceptores, e Supervisores
da 4ª turma do PROFSAÚDE
fortalecendo as atividades
educacionais, produção de
conhecimento, e gestão
nos cenários de prática
que envolvem a
graduação em saúde.

Em parceria com a revista de APS – Atenção Primária à Saúde da UFJF,
o PROFSAÚDE está produzindo um suplemento especial para ser publicado
ainda este ano. Esse suplemento visa incentivar a difusão da produção cientíﬁca
realizada pelo PROFSAÚDE, dentro do escopo da Revista, abordando temáticas
diversas no campo da pesquisa e de intervenções. Para essa publicação, serão
considerados como eixos condutores os três campos que orientam o projeto
pedagógico do curso, a saber: Atenção, Gestão e Educação. O período para
submissão dos trabalhos encerrou.

Portfólio de produção técnica
A Rede PROFSAÚDE estará organizando um portfólio para divulgar as
principais produções técnicas do programa.

Encontros Telepresenciais da Turma 3 – Multiproﬁssional
O PROFSAÚDE ocorre na modalidade EAD abrangendo
encontros presenciais e atividades desenvolvidas à distância
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). São previstos
encontros físico-presenciais no primeiro e no segundo
semestres. Em virtude da pandemia, os encontros estão
sendo transmitidos ao vivo, com interação em tempo real
UFAL
em todas as universidades. Acompanhe alguns registros:

UFT

UNIFESP

UEA

UFPEL

Eventos Nacionais e locais
Sessões temáticas da Rede Nacional
No ano de 2020, o PROFSAÚDE realizou quatro
sessões temáticas sobre a COVID-19. Essas
sessões foram tão exitosas que passaram a
integrar o calendário nacional do curso. Em 2021,
já foram realizadas três sessões e estão previstas
mais duas. Os eventos ocorrem online através do
Canal oﬁcial da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
e são transmitidos pelo Youtube com interação
em tempo real entre os palestrantes, convidados,
docentes, mestrandos e egressos da rede, além
dos proﬁssionais da saúde.

5ª Sessão Temática

6ª Sessão Temática

Eventos locais com a participação da rede

7ª Sessão Temática
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Defesas da turma 2 e Qualiﬁcações da turma 3
Mesmo diante do cenário epidemiológico, destacamos o empenho signiﬁcativo de docentes e discentes
para a realização das defesas da turma 2 e das qualiﬁcações da turma 3. Acompanhe alguns registros.

Defesas

FIO CE
FIO AM

UFPR

UFJF

FIO MS

Qualiﬁcações

UFOP

UFMA

FIO PE

UNIR

Avaliação Quadrienal CAPES
Agradecemos aos coordenadores, docentes,
técnico-administrativos, discentes e demais
colaboradores pela cooperação coletiva ao
longo do ano de 2020, contribuindo nos
encontros e oﬁcinas, locais ou nacionais,
realizados ao longo do ano para o
fechamento do processo avaliativo da
CAPES. Concluímos com êxito o envio da
coleta 2020 em todas as IES e a indicação
dos Destaques.

FIO RJ

Nova Diretoria
da Abrasco
2021-2024
A Coordenação do
PROFSAÚDE parabeniza
a nova Diretoria da
Abrasco, em especial, o
prof. Deivisson Vianna, coordenador
do polo UFPR/PROFSAÚDE, pelo
cargo de vice-presidente da
Abrasco na nova gestão.
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Novas IES integrantes da rede PROFSAÚDE
Bem-vindas! A Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a
Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) passam a integrar
a Rede PROFSAÚDE para a nova oferta da turma Multiproﬁssional (2022). Com a entrada dessas instituições,
ampliamos para 26 o número de instituições que compõem o Mestrado Proﬁssional em Saúde da Família.

Pesquisas

Planejamento Estratégico
PROFSAÚDE 2021-2024

Estudo Multicêntrico
O PROFSAÚDE, em parceria com as instituições que compõem a Rede
de Pesquisa e de Formação, está realizando a pesquisa Prevenção e
controle do COVID-19: Estudo Multicêntrico sobre a percepção e
práticas no cotidiano das orientações médico-cientíﬁcas pela população
dos territórios de abrangência da Atenção Primária à Saúde envolvendo
88 municípios e 134 Equipes da Saúde da Família. O universo da
pesquisa compreende 106.200 famílias dos territórios adstritos às
UBS nas quais os alunos do PROFSAÚDE estão vinculados. A pesquisa
ﬁnalizou a coleta de dados da primeira etapa do estudo e divulgará
os resultados nacionais até dezembro de 2021.

Cursos de aperfeiçoamento
Em uma perspectiva de
alinhamento teórico-metodológico
da pesquisa, o PROFSAÚDE
organizou os seguintes cursos de
aperfeiçoamento para
pesquisadores do estudo
multicêntrico, outros docentes e
discentes da rede PROFSAÚDE em
2021: Análise Quantitativa com a
Utilização do Software JASP;
Introdução de Estatística Aplicada
a Pesquisa; e, A Entrevista na
Abordagem Qualitativa da
Pesquisa - Do planejamento à

Entendendo o planejamento
como parte fundamental do
processo de gestão de um
programa, o PROFSAÚDE,
durante o quadriênio anterior,
buscou identiﬁcar, por meio dos
diversos espaços de escuta
coletiva e de diferentes
instrumentos para a coleta de
informações, as potencialidades
e os desaﬁos que serão alvos de
redeﬁnições e aperfeiçoamentos
para o quadriênio vigente.

transcrição. Esses três cursos
integram o conjunto de atividades
complementares oferecidas pelo
programa.

Congresso Abrasco
De 22 a 26 de novembro de 2021 acontecerá o 11º
Congresso Brasileiro de Epidemiologia da Abrasco
com o tema “Epidemiologia, Democracia e Saúde:
Conhecimentos e Ações para Equidade”. A programação está disponível em: https://epi.org.br/

Processo Seletivo PROFSAÚDE 2021
A Chamada Pública para a próxima turma será
divulgada em outubro. Acompanhe em:
https://profsaude-abrasco.ﬁocruz.br/
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