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Expectativa de formação  

• Articulação da formação profissional com entidades 

demandantes por meio da solução de problemas, geração e 

aplicação de inovação em processos e produtos educacionais 

apropriados;  

• Formar pesquisadores voltados para a sua prática profissional; 

• Produção técnica/tecnológica, entendida como processos e 

produtos educacionais, necessita ser pensada de modo que 

possa ser usufruída por professores da Educação Básica e do 

Ensino Superior, e por outros profissionais envolvidos com o 

ensino em espaços formais e não formais. 



Expectativa de formação  

• Prática Profissional Supervisionada (Acompanhamento de Prática Profissional - 

APP);  

• Atividades de pesquisa inédita em nível de qualidade de doutorado;  

• Caracterizar a pesquisa como estratégica (solução de problemas) ou de 

desenvolvimento (saber-fazer);  

• Perfil do egresso associado à perspectiva de intervenção e inovação na realidade 

para além das IES;  

• Caracterizar os processos ou produtos educacionais na tese, mostrando a 

complexidade, a inovação, a especificidade e a profundidade de estratégias ou de 

processos de validação do produto a ser realizada na pesquisa associada. 



Ensino em Saúde na Amazônia/UEPA  

 

• Tempo do PPGESA = 10 anos  (2011) 

• Site:https://paginas.uepa.br/ppgesa/index.php/pagina-exemplo/ 

• Perfil do público-alvo: Graduados em cursos da área da saúde. 

Possuir vinculo com atividades na saúde ou com processos 

pedagógicos formais de professor de cursos de graduação, pós-

graduação, supervisor ou preceptor na área da saúde. 
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PPGESA/UEPA: Linhas e projetos de pesquisa  

• Gestão e planejamento em Ensino na Saúde 

• Fundamentos e metodologias em Ensino na Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• O PPG-ESA forma profissionais em ensino comprometidos com os novos conceitos e práticas 

pedagógicas, com processos dinâmicos de transformação e inovação institucional, para atuarem 

como indutores de mudanças em suas instituições de trabalho;  

• Fazer a interação do ensino da saúde com os espaços públicos de saúde, com o objetivo de 

melhorar o processo ensino aprendizagem, melhorar a produção técnica, tecnológica e científica;  

• Saiba identificar, reconhecer, e, sobretudo, utilizar-se da pesquisa como elemento que agrega valor à 

sua atividade cotidiana, portanto, visa formar doutores de alto nível, comprometidos com o avanço 

do conhecimento para o exercício, especialmente, da pesquisa e do ensino em nível de graduação e 

pós-graduação;  

• Atuar em ações ligadas ao ensino da saúde, assegurando uma integração entre universidade e 

serviços de saúde nos níveis de complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS); 

•  Capacitar profissionais a desenvolver atividades e tecnologias de ensino para preceptorias, 

consultorias e orientação de estágios na área da saúde; qualificar para o desenvolvimento de 

projetos e captação de recursos financeiros.  

Perfil do egresso:  

 



Matriz curricular  - PPG-ESA/UEPA 



 

10 ano 

 
 

20 ano 

 
 

30 ano 

  

40 ano 

 

TESE = Portfólio 

Dividida em 2 módulos 



Desenvolvimento e validação do PE 

• A validação ocorrerá antes ou durante a 
aplicação do produto?  

• São exemplos de instrumentos de 
validação: grupos focais, narrativas, 
pesquisas de opinião, juízes 
especialistas; 

• Tese inédita, com aderência à linha de 
pesquisa escolhida, relacionada à 
prática profissional, ou seja, o local de 
identificação do problema de pesquisa é 
o ambiente de trabalho do pós-
graduando,  

• Pesquisa translacional com a geração 
de uma tecnologia ou processo 
educacional, sobre o tema e as lacunas 
(gaps) de estudos anteriores, 
relacionado ao problema da prática 
profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterização do Acompanhamento da 

Prática Profissional (APP) 

Acompanhamento  (APP), desenvolvimento e validação do PE 

• Atividade obrigatória, 2 créditos (30 horas). 

• Planejamento da atividade, com elaboração e apresentação um plano do APP 

• Visita do orientador ao local de trabalho, irá ao local de trabalho do pós-graduando 
observar as suas práticas no ensino e fazer levantamento do problema estudado; 

• Desenvolvimento da atividade: Momento de aplicação do produto educacional e 
socialização dos resultados da pesquisa no local onde foi realizada, pode ser 
através de Oficina, curso, evento, palestra, e outras atividades de extensão.  

• Elaboração do relatório (literatura pertinente, descrever impacto e inserção social, 
inovação, público alvo atingido, sistemas beneficiados). 

• A prática profissional terá no mínimo dois momentos, visita ao local de trabalho do 
pós-graduando para fazer o diagnóstico da situação problema e o encontro para 
fazer a aplicação do produto educacional. 

 

 



Desafios 

• Intercâmbios e cooperações  com outros PPG da área de Ensino, estimular a 
participação dos pós-graduandos em programas de mobilidade acadêmica 
nacional e internacional. 

• Produzir produtos com impacto social, inovação e transferência de conhecimento 

• Falta de suprimento de recursos financeiros de custeio, de capital, de bolsas pelos 
órgãos de fomento dos governos federal e estadual para a modalidade do PPG 
Profissional 

• Ajustes do calendário acadêmico e processo seletivo: Pandemia 

• Planejamento e autoavaliação; 

• Acompanhamento de egressos 

• Aumentar a submissão bolsistas de produtividade por parte dos docentes; 

 

 

 



  Produtos PPG-ESA/UEPA 



3º Colóquio do PROPEC/IFRJ -   
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