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RELATÓRIO DE GESTÃO – 1º 
QUADRIMESTRE 2013 
DIRETRIZ 14 – DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE  

 

O Plano Estadual de 

Saúde (PES) é um dos 

documentos mais 

importantes na gestão do 

SUS. É fruto do planejamento 

das ações e serviços a serem 

priorizados pelas Secretarias 

Estaduais de Saúde em 

parceria com os Conselhos 

Estaduais de Saúde visando o 

enfrentamento dos 

problemas e necessidades de 

saúde da população sob 

suas responsabilidades.  

        O PES do Paraná, 2012 - 

2015 tem um conjunto de 16 

Diretrizes que configuram as 

ações de saúde 

que são 

acompanhadas 

pelo CES -  

Conselho 

 Estadual de 

Saúde. 

O RAG é 

apresentado 

todo ano, por 

quadrimestre, à 

Comissão de 

Saúde da Assembleia 

Legislativa do Paraná para 

conhecimento e aprovação.  

 

Da mesma forma, para o 

CES nas comissões técnicas e 

no pleno do Conselho.  

A diretriz 14 é de 

responsabilidade da 

ESPP/CFRH. A apresentação 

das ações no RAG, ainda 

que de forma sintética, além 

da prestação de contas, 

possibilita a divulgação das 

ações que estão sendo 

realizadas pelas áreas 

técnicas da SESA, entre elas a 

ESPP.  

Este ano a ESPP estará 

disponibilizando os relatórios 

apresentados nas instâncias 

citadas como 

mecanismo de 

transparência e 

difusão das 

informações 

presentes no 

relatório. 

O consolidado 

da diretriz 14 

apresentado no 

Relatório Anual 

de Gestão do 

ano de 2012 está disponível 

no site da ESPP para acesso 

de todos os interessados.  

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ/SESA 

INFORMATIVO DA ESPP/CFRH – 01/2013 

AÇÕES DA 

ESPP/CFRH 

PREVISTAS NO 

RELATÓRIO DE 

GESTÃO  

1- Ações Gerais 

da Escola de 

Saúde Pública 

e do Centro 

Formador de 

Recursos 

Humanos 

 

2- Ações de 

Formação 

Inicial 

 

3- Ações de 

Capacitação 

para 

Conselheiros 

de Saúde  

 

4- Ações de 

Formação em 

Nível Técnico 

 

5-  Ações de 

Formação em 

Nível Superior  

 

6-  Ações de 

Transmissão de 

Web e Vídeo 

Conferências 

 

7-  Ações de 

Implantação 

do Ensino à 

Distância - EAD 

A DIRETRIZ 14 – 

DESENVOLVIMENT

O DA POLÍTICA DE 

EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM 

SAÚDE É DE 

COMPETÊNCIA DA 

ESPP/CFRH. 
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DIRETRIZ 14 – 

DESENVOLVIMENTO 

DA POLÍTICA 

ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO 

PERMANENTE PARA O 

SUS    

 

Objetivo: Fortalecer e 

aperfeiçoar os processos 

educacionais em saúde no 

Paraná, atuando na 

perspectiva da educação 

permanente que traz em sua 

essência a valorização e o 

reconhecimento dos espaços 

de trabalho como locais 

privilegiados de formação. 

 

Ações desenvolvidas 1º 

Quadrimestre 

 

Ações gerais da ESPP: 

1- Foram realizadas duas 

visitas ao prédio da 2ª 

Regional de Saúde em março 

de 2013, com o arquiteto 

responsável pelo projeto de 

reforma onde será feita a 

instalação da nova ESPP.  

2- Reunião para 

detalhamento das instalações 

e ambiência da nova ESPP 

com o arquiteto responsável, 

em março e abril de 2013. 

3- Visita à Fundação Alice 

Figueira de apoio ao IMIP - 

Instituto de Medicina Integral 

Professor Fernando Figueira 

para conhecimento da 

estrutura e funcionamento da 

Fundação e sua interface 

com o Programa de Mestrado 

Profissional em Vigilância em 

Saúde, em março de 2013. 

4- Visita à FIOTEC – 

Fundação de 

Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico em Saúde da 

Fundação Oswaldo Cruz junto 

com a diretor do CPPI para 

conhecimento da estrutura e 

funcionamento da Fundação 

e sua interface com a 

Fundação Oswaldo Cruz, em 

abril de 2013. 

5- Credenciamento da 

Escola de Saúde Pública do 

Paraná pelo Conselho 

Estadual de Educação como 

Escola Superior de Saúde 

Pública e apta a ofertar cursos 

de especialização e 

tecnológicos, em abril de 

2013. 

6- Participação e 

formalização da ESPP na rede 

de Escolas de Governo do 

Paraná, em março de 2013.  

7- Implantação de 

informatização das inscrições 

de alunos e instrutores de 

cursos no site da ESPP/CFRH 

junto à Celepar, iniciado em 

janeiro de 2013. 

8- Produção de 

informações sobre os cursos 

da ESPP/CFRH para o site 

institucional, iniciado em 

janeiro de 2013. 

9- Produção de novo 

layout e informatização dos 

certificados dos cursos e 

capacitações pela 

ESPP/CFRH, iniciado em 

janeiro de 2013. 

10- Integração da ESPP na 

Comissão de 

Desenvolvimento de 

Avaliação Institucional dos 

Cursos de Especialização da 

SETI – Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior 

do Paraná para elaboração 

de instrumentos e normas de 

avaliação dos cursos, iniciado 

em fevereiro de 2013.  

 

Ações de formação inicial 

da ESPP/CFRH: 

11- Organização da 

logística para oferta de curso 

de formação para Agentes 

Comunitários de Saúde - ACS, 

a partir de janeiro a de 2013. 

12- Elaboração do material 

didático do curso de 

formação para Agentes de 

Combate a Endemias - ACE, a 

partir de fevereiro de 2013. 

13- Revisão do material 

didático para o curso de 

formação de Cuidador de 

Idosos e organização da 

logística de oferta do curso, a 

partir de março de 2013.   

 

Ações de capacitação de 

conselheiros de saúde pela 

ESPP/CFRH: 

14- Realização de 3 

oficinas de trabalho junto à 

Comissão de educação 

Permanente para o Controle 

Social do CES para 

elaboração do projeto de 

capacitação dos conselheiros 

de saúde a ser ofertada no 

segundo semestre pela ESPP 

em parceria com o CES. 

15- Participação na oficina 

de Capacitação para 

Coordenadores Pedagógicos 

do Programa Nacional do 

QualiConselhos promovido 
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pela Escola Nacional de 

Saúde Pública - ENSP para 

oferta de curso para 

conselheiros de saúde no 

Paraná, na modalidade EAD. 

16- Divulgação e inscrição 

dos conselheiros para a 

capacitação do Programa 

Nacional do QualiConselhos, 

sendo que o Paraná é o 

segundo estado do país com 

maior número de conselheiros 

inscritos (516 conselheiros). 

17- Organização da 

logística de oferta da 

capacitação do Programa 

Nacional do QualiConselhos 

em EAD. 

 

Ações de formação 

profissional em nível técnico 

pela ESPP/CFRH: 

18- Curso Técnico em 

Análises Clínicas, curso em 

andamento, 40 alunos, 2 

turmas sendo ambas na sede 

da ESPP. 

19- Curso Técnico em 

Vigilância em Saúde, curso 

em andamento, 21 turmas 

descentralizadas nas 

Regionais de Saúde, exceto 

em União da Vitória. Total de 

626 alunos. 

20- Curso Técnico em 

Saúde Bucal. Atualização de 

material didático. Solicitação 

de readequação de Plano 

Orçamentário e Metas do 

convênio 3059/07. Oferta do 

Curso reprogramada, 6 

turmas de ASB, 200 alunos e 1 

turma de TSB, 40 alunos.  

21- Curso Técnico em 

Prótese Dentária pactuado 

na CIB de março de 2013, 1 

turma, 35 alunos, material 

didático e logística em 

elaboração. 

22- Curso Técnico em 

Hemoterapia pactuado, 

material didático finalizado 

em conjunto com o Ministério 

da Saúde, logística em 

andamento. 

23- Curso de 

Aperfeiçoamento em 

Mamografia, projeto e 

logística de oferta em 

andamento.  

24- Curso Técnico em 

Enfermagem com logística 

em andamento.  

 

Ações de formação 

profissional em nível superior 

pela ESPP/CFRH: 

25- Elaboração dos 

projetos de cursos de 

especialização que constam 

do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e que serão 

acompanhados pelo 

Conselho Estadual de 

Educação para validação do 

processo credenciamento da 

ESPP, sendo eles: Curso de 

Formação de Gestores e 

Equipes Gestoras do SUS; 

Curso de Especialização em 

Vigilância em Saúde; Curso 

de Especialização em Saúde 

Pública e Curso de 

Especialização em 

Metodologias Ativas de 

Ensino. 

26- Parceria com a UNASUS 

para Curso de Especialização 

em Saúde da Família, 311 

alunos, 4 turmas em 

andamento. 

27- Parceria com a 

Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto 

Alegre para Curso de 

Especialização em Saúde da 

Família do PROVAB, 

modalidade EAD, 160 alunos.  

28- Parceria com a 

Universidade Federal de 

Santa Catarina/UNASUS para 

Especialização para 

Enfermeiros em Urgência e 

Emergência e em Doenças e 

Agravos Não Transmissíveis, 

modalidade EAD, 2 turmas, 24 

alunos.   

29- Parceria com o Hospital 

Sírio Libanês para oferta de 05 

Cursos de Especialização do 

Projeto de Apoio ao SUS nas 

Regiões Metropolitanas, 5 

cursos na RM de Curitiba, 

parceria concluída em abril 

de 2013, logística em 

andamento.  

 

Ações de apoio às 

webconferências: 

30- Apoio da equipe 

técnica da ESPP a todas as 

solicitações de 

webconferências feitas pelas 

áreas técnicas da SESA.  

Ações de implantação de 

EAD pela ESPP: 

 

31- Oficinas de trabalho 

com a SEAP/Escola de 

Governo e Celepar para 

logística de oferta de cursos 

em EAD, em andamento.  
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Síntese do 1º Quadrimestre: 

 

Meta Anual  Indicador(es) Resultado1o 

Quadrimestre 

Credenciar a Escola de Saúde 

Pública da SESA junto ao CEE/PR 

e à SETI para certificação em 

nível de especialização  

Credenciamento da ESPP  

100% 

Instalar a Escola de Saúde do 

Paraná em nova sede. 

ESPP adequadamente 

instalada e em nova sede 

até 2014. 

20% 

Implementar os processos de 

formação em nível básico 

voltados ao fortalecimento da 

atenção primária e da vigilância 

em saúde na ESPP.  

Nº de alunos concluintes 

nos cursos de formação 

inicial ACS, ACE e CI no 

período. 

 

Nº de solicitações de 

municípios atendidas pelos 

cursos no período. 

 

0 

 

(Logística encaminhada 

para abertura das turmas em 

agosto) 

Implantar capacitação estadual 

de Conselheiros de Saúde pela 

ESPP, em parceria com o CES.  

Nº de Conselheiros de 

Saúde capacitados n o 

período. 

 

Nº de solicitações de 

conselhos municipais 

atendidas pelos cursos no 

período. 

 

0 

 

(Logística para turmas 

EAD/QualiConselhos para início 

em maio) 

Fortalecer os processos de 

formação e qualificação 

profissional de nível técnico e 

pós-técnico.  

Nº de alunos concluintes 

nos cursos de formação 

técnica no período. 

 

Nº de solicitações de 

municípios atendidas pelos 

cursos técnicos no período.  

 

40 alunos de Técnicos em 

Análises Clínicas, turmas em 

andamento.  

 

 

626 alunos de Técnicos em 

Vigilância em Saúde, turmas em 

andamento. 

Fortalecer os processos de 

formação e qualificação 

profissional em nível de pós-

graduação.  

Nº de alunos concluintes 

nos cursos de 

especialização no período. 

 

Nº de municípios e RS 

contemplados com os 

cursos de especialização 

no período. 

 

 

0 

 

(Logística encaminhada 

para abertura das turmas em 

julho) 

Ampliar a oferta de 

webconferências e 

videoconferências.  

Nº de transmissões de web 

e videoconferências 

realizadas no período.  

8 webconferências com 

4500 transmissões feitas pela 

ESPP com as áreas técnicas da 

SESA. 

Elaborar projeto de EAD na ESPP   Implantação de EAD para 

cursos e capacitações 

1 curso em parceria com a 

ENSP em EAD. 

 

ESPP/ Direção e Divisão de Desenvolvimento Institucional da ESPP – 17 de junho de 2013.  


