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O que é o Acompanhamento da Prática Profissional (APP) no PPG-ESA? 

Objetiva a tomada de consciência da realidade do espaço de trabalho do pós-graduando pelo 

orientador, de modo que, em parceria, possam levantar questões a serem estudadas, a fim de 

que tenham possibilidades de contribuir efetivamente para a melhoria do ensino e resolver 

problemas relacionados aos processos pedagógicos e a formação de professores da área da 

saúde. O pós-graduando será acompanhado por seu orientador em atividades de sua prática 

profissional, irá discutir as práticas docentes e estratégias de desenvolvidas nos ambientes de 

ensino da área da saúde. No APP serão identificados os problemas e levantamento de dados 

que poderão servir de questões de pesquisa, tendo como apoio protocolos de pesquisas, 

artigos científicos, produtos técnicos e tecnológicos da área de ensino. Portanto, o produto 

técnico e/ou tecnológico da tese de doutorado será concebido a partir da prática profissional e 

está atrelado à questão de pesquisa, contenha inovação, seja de intervenção, tenha validação, 

aplicabilidade, registro e visibilidade, além de ter aderência à linha de pesquisa e área de 

concentração do PPG-ESA. 

COMPETÊNCIA: Saber levantar problemas de pesquisa, fazer intervenções relacionadas ao 

ensino, apresentar soluções aos problemas utilizando a pesquisa no local de trabalho do pós-

graduando. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 – Planejamento do Acompanhamento da prática profissional 

(APP) 

 

 Figura 1- Descrer qual a problemática do mundo do trabalho do 

pós-graduando a ser estudada; o local, o publico alvo e os insights 

colaborativos.  

 Figura 2- Quais as bases científicas dessa problemática (estado da 

arte) e o que será produzido? 

 Figura 3 - Como será realizado o levantamento de campo ou coleta 

de dados sobre a problemática, da oportunidade ou do processo 

com rigor dos métodos científicos? 

 Figura -4 - Como será gerado o produto que contenha inovação 

científica e tecnológica, seja de intervenção, gerado como fruto da 

pesquisa? 

 Figura 5 - De que forma o produto será validado, testado, aplicado, 

registro em um sistema de informação, avaliado o impacto e 

inserção social, disponibilizado para a visibilidade em sítios 

eletrônicos (repositórios, bases de dados, sites)? 

 

 

 

 



 

2- Visita do orientador ao local de trabalho 

 

 Visa identificar o problema de pesquisa no espaço de trabalho onde 

o pós-graduando atua, a fim de gerar conhecimentos através de 

pesquisa e o desenvolvimento de produtos ou processos para 

solucionar o problema identificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3- Apresentação do plano do APP ao programa ESA 

 

 Apresentar um plano de trabalho com todas as etapas da figura 1; 

 

 O plano de trabalho deverá descrever a visita do orientador ao local 

de trabalho com informações sobre o levantamento de dados do 

problema identificado; 

 

 

 No plano de trabalho deverá constar uma revisão fazendo a 

interlocução entre o problema identificado com a literatura 

científica, ou seja, quais são as soluções prévias descritas na 

literatura e qual a nova proposta de solução para o problema 

identificado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4- Desenvolvimento do produto/processo 

 

 Após o levantamento de dados e resultado da pesquisa será 

desenvolvido o produto; 

 

 O produto deverá ser concebido a partir da prática profissional e 

está atrelado à questão de pesquisa, ser validado por um 

instrumento de validação: grupos focais, narrativas, pesquisas de 

opinião, juízes especialistas;   

 

 

 O produto devera ser testado/aplicado no espaço de trabalho do 

pós-graduando e também os resultados/intervenção podem 

extrapolar para outros espaços e público alvo.   

 

 



 

5- Desenvolvimento de atividade: Aplicação/implementação do 

produto/processo  

 

 Momento de socialização dos conhecimentos gerados a partir da 
pesquisa e da implementação do produto/processo;  
 

 No momento da aplicação do produto o orientador deverá está 
presente;  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 O relatório deverá constar a descrição do desenvolvimento, 

validação, aplicação, forma de mecanismo de transferência, registro 

em sistema de informação, repositório e impactos do produto.  

 Mecanismo de transferência: é o modo de operação formal 

utilizado para que a sociedade possa usufruir dos produtos e 

tecnologias desenvolvidos no PPG-ESA. Exemplos: licenciamento de 

uma patente, cessão de direitos autorais, campanha de vacinação, 

festivais de teatro. 

 Impacto: Representa o resultado, consequências ou benefícios 

percebidos pela sociedade, causado pela introdução de produtos e 

tecnologias desenvolvidos no PPG-ESA. 

 

 

 



 

 

 

 

Relatório Final 

Entrega do relatório 

final do APP na 

Secretaria do 

PPGESA, contendo 

todos os elementos 

planejados na  

presente atividade 

curricular obrigatória. 


