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APRESENTAÇÃO

O  Curso  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu denominado  Curso  de 

Especialização  em  Política  e  Gestão  do  Cuidado,  com  ênfase  no  Apoio 

Matricial (CEPGCS), criado pela Resolução nº 59/2011 do CONSEPE/UFPB, 

terá  como  eixo  norteador  o  Sistema  Único  de  Saúde  e  o  apoio  matricial, 

especialmente, para a reforma do trabalho em saúde, visando instrumentalizar 

os  profissionais  de  saúde  para  oferecer,  principalmente,  suporte  técnico-

pedagógico às equipes de referência e, também, retaguarda assistencial em 

mecanismos de referência e contra-referência, protocolos e práticas de atenção 

na saúde. O curso será semipresencial  realizado de forma regular com 360 

horas obedecendo às normas contidas na Resolução nº 01/2007 da Câmara de 

Educação Superior-CES do Conselho Nacional de Educação e na Resolução 

nº 56/96 do CONSEPE/UFPB. As atividades curriculares serão realizadas ao 

longo de 16 meses, com encontros presenciais ocorrendo em média a cada 15 

dias. Serão realizadas atividades no território que visarão o desenvolvimento 

da  prática  em situação  real  do  conteúdo  teórico  apresentado  no  momento 

presencial, propiciando também a troca de experiências e a construção coletiva 

de saberes. Utilizaremos também um ambiente virtual de aprendizagem com 

conteúdo didático estruturado para complementar as atividades do momento 

presencial, potencializando o aprendizado.

OBJETIVOS E METAS:



Geral:

O curso organizado nos Termos da Resolução N° 1, de 8 de junho de 

2007 do CES/CNE/MEC tem como objetivo qualificar Gestores da Secretaria 

de  Estado  de  Saúde  da  Paraíba  e  Apoiadores  Matriciais  da  Secretaria 

Municipal de Saúde de João Pessoa, potencializando a construção de sistemas 

regionais de saúde mais resolutivos.

Específicos:  Ao final  do  curso,  esperamos que os  especializandos sejam 

capazes de:

• Conhecer  diferentes  concepções  sobre  saúde-doença  e  cuidado  de 
forma  identificar  as  necessidades  em  saúde  com  base  nas 
características de uma população em um dado território;

• Compreender a relação entre processo saúde-doença e as dinâmicas 
existentes de cuidado relativo à organização das ações e serviços de 
saúde e as redes sociais de apoio;

• Compreender princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde;
• Compreender princípios básicos para a construção de redes de atenção 

à saúde ordenadas pela Atenção Primária;
• Compreender  e  saber  interrogar  a  organização,  gestão,  impacto  e 

finalidades dos processos de trabalho do sistema de saúde vigente, 
em particular das Unidades Básicas de Saúde (UBS), valendo-se em 
especial  dos  princípios  do  SUS  (integralidade,  equidade, 
universalidade e participação popular)  para ampliar  a  crítica deste 
olhar;

• Instrumentalizar equipe gestora na formatação da política de educação 
permanente na saúde; 

• Realizar  o  processo  de  tomada  de  decisões  baseadas  no  perfil 
epidemiológico das comunidades em que estão inseridos;

• Compreender  os  dilemas  e  desafios  postos  à  construção  de  redes 
regionais  de  atenção  à  saúde  e  ao  fortalecimento  da  gestão  do 
Sistema Único de Saúde na Paraíba e no Brasil.

• Instrumentalizar equipe gestora na formatação de objeto de Política e 
Gestão de Cuidado em Saúde, considerando a produção social num 
território  de  sujeitos  da  ação  sobre  necessidades  utilizando 
tecnologias, em especial a do trabalho vivo em ato;

• Instrumentalizar  equipe gestora na articulação das redes de cuidado, 
utilizando para tal a estratégia do apoio matricial;



• Desenvolver  metodologia  problematizadora  no  campo  de  práticas  do 
cuidado e da gestão, partindo das vivencias nos territórios;

• Buscar informações e construir ferramentas para apoio aos processos 
de cuidado integral, humanizado e de qualidade.

DA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRICULA

Serão  inscritos  no  curso  150  profissionais  vinculados  ao  Núcleo  de 

Apoio a Saúde da Família  (NASF) e ao Apoio Técnico (AT) do sistema de 

saúde  do  município  de  João  Pessoa-PB  e  100  profissionais  vinculados  as 

Gerências Regionais de Saúde e à Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba.

Os  especializandos  serão  inscritos  institucionalmente  pelas  suas 

respectivas secretarias, devendo todos os indicados apresentar formação de 

nível superior e contemplar as exigências contidas no artigo 17 da  Resolução 

nº 55/2011 do CONSEPE/UFPB, a saber:

“Art. 17.  Para a formalização das inscrições ao CEPGCS, serão exigidos:
I - Curriculum Vitae, com documentação comprobatória;
II - formulário de inscrição devidamente preenchido;
III - cópias dos documentos de Identificação e 02 (duas) fotos 3 X 4;
IV - comprovação de regularidade junto aos Conselhos Profissionais”.

As  inscrições serão realizadas na  Secretaria  do  Núcleo de Estudos  em 

Saúde Coletiva entre os dias 13 de outubro e 28 de outubro, nos turnos manhã 

e tarde (8:00 às 12:00 h e 14:00 às 17:00 h).

Os  profissionais  inscritos  para  participar  da  especialização  deverão 

efetuar  sua  matrícula  até  o  dia  04  de  novembro,  na  sede  das  Gerências 

Regionais de Saúde.

Cronograma

Inscrição de 13 a 28 de outubro
Matrícula de 01 a 04 de novembro

DISPOSIÇÕES FINAIS



• É imprescindível  que os profissionais realizem a  leitura atenta deste 

edital,  inclusive  previamente  ao  preenchimento  do  requerimento  de 

inscrição,  implicando  sua  inscrição  o  conhecimento  das  presentes 

instruções e o compromisso de aceitar as condições tais como se acham 

estabelecidas no presente edital.

• Os casos omissos, referentes à integralidade deste edital, itens e todos os 

seus subitens serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo.


