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Um dos maiores desafios da saúde 

pública é manter os profissionais da área 

em constante capacitação. Ciente dessa 

prerrogativa, a Secretaria de Estado da 

Saúde vem investindo no fortalecimento 

da Escola de Saúde Pública do Paraná e no 

Centro Formador de Recursos Humanos, 

instituições que vêm contribuindo para 

manter os servidores estaduais e municipais 

em processo de educação permanente.

Este relatório anual traz um balanço 

de todas as ações executadas em 2015 e 

destaca os eventos realizados em parceria 

com diversas instituições, assim como 

as atividades de aproximação da ESPP à 

comunidade onde está inserida.

Entre os destaques, a oferta de cursos de 

formação inicial, técnicos, de especialização 

e a parceria com o Conselho Estadual de 

Saúde para a capacitação de conselheiros 

municipais e estaduais. O controle social é 

AGRADECIMENTOS: O sucesso das atividades desenvolvidas só foi possível graças ao trabalho e à dedicação 

da equipe da ESPP-CFRH, que contou com decisivo apoio de dirigentes e técnicos das Superintendências, 

das Diretorias, das Unidades e Regionais da Secretaria de Estado da Saúde, de outros órgãos públicos e 

entidades do Terceiro Setor. A todos, os nossos agradecimentos.

um dos pilares do Sistema Único de Saúde e 

nada mais justo do que preparar os cidadãos 

que participam dos conselhos para dominar 

os assuntos discutidos e interferir na 

construção das políticas públicas de saúde.

Conhecer as ações executadas nos 

dá condições de analisar os projetos 

desenvolvidos e seus resultados e 

planejar um futuro onde a ESPP e o CFRH 

desempenhem cada vez mais funções 

para manter os profissionais do Paraná em 

constante evolução.

Curitiba, janeiro de 2016

Michele Caputo Neto

Secretário de Estado da Saúde

APRESENTAÇÃO
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"AS PALAVRAS SÓ TÊM SENTIDO SE NOS AJUDAM A VER O MUNDO MELHOR. 

APRENDEMOS PALAVRAS PARA MELHORAR OS OLHOS." (RUBEM ALVES)

"O QUE FAZ O MUNDO HUMANO NÃO SÃO AS 

COISAS, SÃO AS RELAÇÕES." (RUBEM ALVES)
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"EU QUERO DESAPRENDER PARA 

APRENDER DE NOVO. RASPAR AS 

TINTAS COM QUE ME PINTARAM. 

DESENCAIXOTAR EMOÇÕES, RECUPE-

RAR SENTIDOS." (RUBEM ALVES)
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Escola é...

O lugar onde se faz amigos.

Não se trata só de prédios, salas, quadros,

programas, horários, conceitos...

Escola é, sobretudo, gente,

gente que trabalha, que estuda,

que se alegra, se conhece, se estima.

O diretor é gente,

o coordenador é gente, o professor é gente,

o aluno é gente.

Cada funcionário é gente.

A escola será cada vez melhor

na medida em que cada um

se comporte como colega, amigo, irmão.

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”.

Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir

que não tem amizade a ninguém.

Nada de ser como o tijolo que forma a parede,

indiferente, frio, só.

Importante na escola não é só estudar, não é só

trabalhar,

é também criar laços de amizade,

é criar ambiente de camaradagem,

é conviver, é se “amarrar nela”!

Ora, é lógico...

Numa escola assim vai ser fácil

estudar, trabalhar, crescer,

fazer amigos, educar-se,

Ser feliz.

PAUlO FREIRE

A Escola



5

Prestando Contas

Na nossa opinião, a prestação de contas é 

um dever e um direito dos dirigentes públicos. 

Ao mesmo tempo em que é um exercício de 

auto-avaliação, ela deve fornecer elementos 

para a avaliação externa. Nós, dirigentes 

e colaboradores da ESPP-CFRH, fazemos 

questão da transparência nos nossos atos, 

nos submetemos ao escrutínio dos outros e 

pedimos respeito pelo nosso trabalho!

Apresentamos neste Relatório as ações 

executadas durante 2015 que contribuíram 

para a qualificação dos processos de 

trabalho em saúde no Estado. Trata-se 

de uma síntese das atividades-fim e das 

atividades-meio que foram desenvolvidas. 

Documentamos a recuperação/reforma da 

estrutura física da Escola, do cuidado com o 

acervo, de melhorias nas instalações.

Sobretudo, registramos o resgate da 

motivação para enfrentar os velhos e novos 

desafios, apesar das dificuldades internas 

e externas que vivemos em boa parte do 

ano. As ações de integração ensino-serviço-

pesquisa-comunidade tiveram alcance 

intersetorial e interinstitucional. Atingiram 

todos os níveis de formação e também 

alcançaram relevância no apoio à pesquisa 

científica e ao desenvolvimento tecnológico 

em saúde.

Para realizar isso tudo, foi preciso muito 

esforço pessoal e profissional da equipe 

gestora e de todos os que se envolveram 

no processo. Também foi preciso realizar 

mudanças com ocupantes de cargos e 

funções o que, às vezes, causa conflitos, 

pois pessoas costumam se apegar mais aos 

cargos do que ao papel que efetivamente 

deveriam cumprir. Na prática, procuramos 

valorizar a meritocracia e a trabalhar com 

produtividade, implementando a gestão 

para resultados.

Em 2015, a Escola reafirmou seu 

compromisso com o Plano de Governo do 

Paraná, com o Mapa Estratégico da SESA 

e com o seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional. Deu também continuidade ao 

esforço de avaliar a qualidade e a efetividade 

das ações que realiza. Caminhamos 

enfim, rumo ao fortalecimento da área de 

desenvolvimento dos recursos humanos em 

saúde no estado. 

Muito obrigado pelo apoio de muitos. 

Boa leitura!

 

Curitiba, janeiro de 2016

Marcio José de Almeida

Diretor da Escola de  

Saúde Pública do Paraná e do 

Centro Formador de Recursos Humanos 

Caetano Munhoz da Rocha
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Identidade Institucional

seus membros e parceiros institucionais, 

de planejamento estratégico e definição de 

prioridades. Procurou ter como referência o 

mapa estratégico da atual gestão da SESA 

(quadro 1).

QuAdro 1 – Mapa Estratégico da SESA (Gestão 2011- 2015).

A ESPP-CFRH é a unidade da SESA 

voltada ao desenvolvimento dos recursos 

humanos em saúde. Está constituída por 

dois organismos que desde 2011 atuam 

sob direção única: o Centro Formador 

de Recursos Humanos Caetano Munhoz 

da Rocha, criado por lei em 1954 – 

comemorou 61 anos em meados de 2015 

– e a Escola de Saúde Pública, criada por 

lei em 1958 – comemorou 58 anos no 

final de 2015.

Desde sua criação o CFRH está 

credenciado pelo Conselho Estadual de 

Educação (CEE) para o desenvolvimento 

de ações de Educação Profissional 

de Nível Médio. Em 1989, passou a 

ter autorização para oferta de turmas 

descentralizadas no interior do Estado. 

Esta autorização é renovável a cada 

5 ou 10 anos e em virtude do trabalho 

desenvolvido, após análises e vistoria 

dos técnicos da Secretaria de Estado 

da Educação (SEED), o credenciamento 

foi renovado pelo CEE em dezembro de 

2015, com vigência até 2025, através 

do Parecer CEE/CEMEP nº 634/15 e da 

Resolução nº 4189 da SEED, de 21 de 

dezembro de 2015, publicada no Diário 

Oficial nº 9604, de 28/12/2015.

Em 2013, após análises e vistoria dos 

técnicos da Secretaria de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(SETI), a ESPP foi credenciada por meio 

do Decreto Estadual nº 7811 para ofertar, 

em nível de pós-graduação lato sensu, 

cursos de especialização no campo da 

Saúde Pública.

Nos últimos anos, em um cenário 

de importantes avanços e inovações 

organizacionais, a ESPP-CFRH desen-

volveu um processo interno com 
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Reduzir a
mortalidade 

materno-infantil

ÉTICA TRANSPARÊNCIA COMPETÊNCIA COMPROMISSO SENSO
DEMOCRÁTICO

Ser até 2020 uma instituição inovadora, modelo de gestão em saúde pública no Brasil,
articulada com outras áreas governamentais e sociedade civil, garantindo atenção à saúde e

Qualidade de Vida a todo cidadão paranaense.

Formular e desenvolver a Política Estadual de Saúde, de forma a organizar o SUS no Paraná, exercendo
sua função reguladora, garantindo atenção à saúde para a população com qualidade e equidade.

Reduzir a
mortalidade por
causas externas 

Ampliar a
longevidade
reduzindo

incapacidades

Reduzir a morbimortalidade
por doenças crônico-

 degenerativas com enfoque no 
risco cardiovascular global

Vigilância em Saúde

Regulação

Rede Mãe 
PaRanaense

PLANO DIRETOR
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

rede de 
atençÃO À 

SaÚde dO IdOSO

rede de 
urgÊNCIA 

eMergÊNCIA

rede de 
SAÚde
MeNTAL

rede dA 
PeSSOA COM 
deFICIÊNCIA

HOSPUS

Programa de Enfrentamento às Violências no Estado do PR articulado com outras áreas do governo.

Promover a descentralização
e o desenvolvimento

regional da saúde, articulado
com outros setores
governamentais e

não governamentais.

Implantar na SESA uma
gestão pública voltada para
resultados, em consonância
com o Governo do Estado.   

Implantar o Plano de
Qualificação dos pontos
de atenção das Redes

Desenvolver e incorporar
novas tecnologias de

gestão da saúde.

Ampliar e fortalecer os
espaços de participação

da sociedade e do 
controle social 

Promover a
reestruturação

organizacional da SESA
para cumprimento de
seu papel de gestor
estadual do SUS.

Democratizar a gestão
do trabalho na SESA
valorizando o servidor

público da saúde.

Desenvolver a
política estadual

de formação
e de educação
permanente, de
acordo com as

necessidades de
saúde da população

e voltadas para
os trabalhadores

da saúde.

Otimizar e racionalizar os recursos orçamentários 
e financeiros redefinindo sua alocação conforme 

planejamento estratégico.

Ampliar a captação de recursos dentro da 
área governamental e em instituições

 financeiras internacionais

Prestar contas de forma transparente da aplicação
dos recursos orçamentários-financeiros 

Garantir a aplicação integral da EC29

Qualidade dos gastos Quantidade de RecuRsos
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Ao final de 2014, a ESPP-CFRH definiu para si os seguintes compromissos: 

Em 2016 estas definições e compromissos serão rediscutidos e atualizados, considerando 

inclusive o novo Plano Plurianual de Saúde (2016-2019) em fase de elaboração.

QuAdro 2 – Mapa 

Estratégico da 

ESPP-CFRH

Pessoas qualificadas com
excelência para as ações do SUS

Acesso às ações da  
ESPP-CFRH com equidade

Efetividade nas
ações desenvolvidas 

 pela ESPP-CFRH

 

Elaborar e coordenar a Política de Educação Permanente em Saúde no 
Paraná voltada a contribuir para o fortalecimento do SUS

Ser uma escola inovadora, de excelência e de referência  
no campo da educação em saúde no SUS
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RESPONSA-
BILIDADE

SOLIDA-
RIEDADE

COMPROME-
TIMENTO

ÉTICA TRANSPARÊNCIA PARCERIA

CooRdEnAR E EXECUTAR A SElEÇÃo 
dE doCEnTES, InSTRUToRES, 

FACIlITAdoRES E AlUnoS

ElAboRAR, PACTUAR, EXECUTAR
E mAnTER ATUAlIzAdo

o PRojETo PolÍTICo-PEdAGÓGICo

CURSoS dE EdUCAÇÃo PRoFISSIonAl dE 
nÍVEl mÉdIo E ESPECIAlIzAÇÃo dE nÍVEl 

mÉdIo E SUPERIoR

CooRdEnAR E ElAboRAR 
mATERIAl dIdÁTICo-

PEdAGÓGICo

dESCEnTRAlIzAR oS CURSoS PARA
AS REGIonAIS dE SAÚdE/

mUnICÍPIoS

dEFInIR E ATIVAR lInHAS dE
PESQUISA dE ACoRdo Com AS
PRIoRIdAdES dE SAÚdE no PR

dESEnVolVER noVAS modAlIdAdES
dE EnSIno (Ead)

EdUCAÇÃo

PERmAnEnTE

Em SAÚdE

dIVUlGAR AS AÇÕES dE FoRmAÇÃo,
EdUCAÇÃo PERmAnEnTE E

RESUlTAdoS dE ESTUdoS E PESQUISAS

•  Recursos humanos qualificados para as ações desen-

volvidas;

• Infraestrutura para a realização das ações desenvolvidas.

• Credenciamento da ESPP e do CFRH, a autorização/

  reconhecimento e funcionamento dos cursos;

• Descentralização dos cursos de pós-graduação, de edu-

  cação profissional de nível médio e especialização de 

  nível técnico;

• Serviços de documentação escolar, administrativos e 

  financeiros, incorporando novas tecnologias;

• Serviços bibliotecários incorporando novas tecnologias;

• Atualizar as duas estruturas de ensino no organograma 

  da SESA, respeitando as legislações vigentes;

• Participar do comitê de ética e pesquisa da SESA.

• Garantir orçamentos condizentes às demandas da 
EPS;

• Buscar e implementar convênios;
• Identificar linhas de financiamento para captar ou 
  apoiar a captação de recursos para o desenvolvimento 
  de projetos.

• Implementar a gestão financeira de forma transpa-
  rente para atendimento das necessidades da ESPP 
  e do CFRH com vistas a racionalizar e otimizar a 
  aplicação dos recursos;
•  Ordenar os recursos de Educação Permanente
   do SUS e das linhas de pesquisa.

•  Integrar a RETSUS à Rede Nacional de Escolas 

de Saúde Pública e à Rede Estadual de Escolas 

de Governo;

•  Integrar os comitês técnicos da SESA, CIB e as 

comissões do Conselho Estadual de Saúde;

•  Apoiar o desenvolvimento do Observatório de 

Recursos Humanos do SUS no Paraná;

•  Implantar e implementar as CIES regionais e a 

CIES-PR;

•  Monitorar e avaliar os processos educacionais.
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Modalidades de Ensino

A Escola de Saúde Pública do Paraná e 

o Centro Formador de Recursos Humanos 

Caetano Munhoz da Rocha são credenciados 

e autorizados pelo Conselho Estadual de 

Educação/CEE, Secretaria Estadual de 

Educação/SEED e Secretaria da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior/SETI para a 

oferta de cursos técnicos e de pós-graduação 

lato sensu. 

Além da oferta de cursos próprios a 

Instituição apoiou curso de educação popular, 

projetos como o Programa de Pesquisa para 

o SUS – PPSUS e o Programa de Melhoria da 

Qualidade da Atenção Primária - PMAQ, além 

de contribuir para a coordenação local de 

cursos descentralizados da Escola Nacional de 

Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ) e do Instituto 

de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio libanês 

(IEP-HSl). 

  

Neste relatório são apresentados os 

resultados dos cursos ofertados durante o ano 

de 2015 nas modalidades de:

1. Educação Popular

2. Formação Inicial

3. Educação Profissional de Nível Técnico

4. Especialização Lato Sensu

5. Capacitações Pedagógicas

6. Especializações ofertadas em parce-

rias interinstitucionais

Durante o ano calendário de 2015 

foi registrado um total de 2.854 alunos 

matriculados nos cursos oferecidos pela ESPP-

CFRH conforme mostra o quadro abaixo.

QuAdro 3 – Distribuição dos alunos nos cursos ofertados.

Os alunos matriculados nos cursos 

ofertados em 2015 pela ESPP-CFRH são 

provenientes das quatro Macrorregiões do 

Estado com distribuição conforme gráfico 1.

Durante o ano de 2015 foram entregues 

13.862 certificados dos cursos iniciados e 

concluídos neste ano-calendário e dos cursos 

que tiveram início em períodos anteriores com 

conclusão em 2015.

Educação Popular

Formação Inicial

Cursos Técnicos

Cursos Especialização

TOTAL

 682

1.774

290

108

2.854

-

712

220

108

1.040

543

490

422

349

1.804

 546

922

23

-

1.491

CURSOS CONCLUINTES EM ANDAMENTO
MATRÍCULAS 

EFETIVADAS

CERTIFICADOS 

ENTREGUES
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Curso de Educação Popular

Carga horária: 136 horas/aula.

duração: 6 meses

o Curso de Capacitação de Conselheiros 

Municipais, Estaduais e Secretarias Executivas 

dos Conselhos de Saúde do Estado do Paraná 

é uma iniciativa do Conselho Estadual de 

Saúde – CES/PR, que o coordena e gerencia, 

em parceria com a ESPP-CFRH, que faz o 

apoio pedagógico e certifica os concluintes. 

Em 2015 foi concluída a 2ª Oferta do Curso em 

5 (cinco)  Regionais de Saúde que iniciaram o 

curso em novembro de 2014. O quadro a seguir 

demonstra a abrangência do curso nas quatro 

macrorregiões.

GráfICo 1 – Distribuição das matrículas por macrorregião.

SUl-lESTE
955 (33%)

355 (12%)

1.011 (35%)

564 (20%)

NOROESTE

OESTE

NORTE

QuAdro 4 – Abrangência do Curso de Capacitação de Conselheiros.

Sul-leste

oeste

noroeste

norte

TOTAL 2ª OFERTA

2ª metropolitana 

Curitiba

10ª Cascavel

15ª maringá

16ª Apucarana

22ª Ivaiporã

148

160

191

85

98

682

140

102

146

80

78

546

140

102

146

80

78

546

204

175

255

117

116

867 

MACRORREGIÃO Nº VAGAS 

OFERTADAS MATRICULADOS CONCLUINTES
REGIONAIS 

DE SAÚDE

Nº CERTIFICADOS 

ENTREGUES

Nº ALUNOS
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Formatura em Apucarana, com a presença da Direção da 16ª Regional de Saúde, de 

membros do Conselho Estadual de Saúde, da ESPP, de alunos conselheiros e autoridades 

locais (14/09/2015)

Formatura em Ivaiporã, com a presença da Direção da 22ª Regional de Saúde, de membros 

do Conselho Estadual de Saúde,  da ESPP, de alunos conselheiros e autoridades locais 

(15/09/2015)

Formatura em Maringá, com a presença da Direção da 15ª Regional de Saúde, de membros 

do Conselho Estadual de Saúde, da ESPP, de alunos conselheiros e autoridades locais 

(15/09/2015)
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Formatura em Curitiba, com a presença da Direção da 2ª Regional de Saúde, de 

membros do Conselho Estadual de Saúde, da ESPP, de alunos conselheiros e 

autoridades locais (16/12/2015)

Formatura em Cascavel, com a presença da Direção da 10ª Regional de Saúde, 

de membros do Conselho Estadual de Saúde,  da ESPP, de alunos conselheiros 

e autoridades locais (16/09/2015)

A Segunda Oferta do 

Curso evidenciou 73% de apro-

veitamento de matrículas efeti-

vadas em relação ao número de 

vagas ofertadas. Em relação ao 

número de alunos concluintes 

houve 86% de aproveitamento.

Desde 2013 já ocorreram duas 

ofertas do curso, envolvendo 10 

Regionais de Saúde. Em 2016 será 

iniciada a 3ª oferta para outras 12 

Regionais de Saúde do Estado. 

O quadro abaixo apresenta 

a dimensão já alcançada e o 

planejado para 2016.

Um dos grandes diferenciais 

deste curso é a capacidade de 

descentralização alcançada, con-

forme apresentado acima. Cada 

um dos 120 municípios-sede 

recebe alunos dos municípios 

vizinhos,  de modo que até o final 

de 2016,   todos os 399 Municí-

pios do Estado terão recebido 

oportunidade de capacitar membros dos seus 

Conselhos de Saúde. Com este curso, o CES-

PR cumpre de forma pioneira no País, uma 

deliberação da Conferência Nacional de Saúde. 

O apoio da SESA tem sido decisivo para o seu 

sucesso.

QuAdro 5 – Abrangência das 3 Ofertas do Curso de Capacitação para Conselheiros de Saúde.

1ª (2013 – 2014)

2ª (2014 – 2015)

3ª (2016)

TOTAL

70

117

212

399

27

30

63

120

745

867

2.102

3.714

OFERTA MUNICÍPIOS BENEFICIADOS VAGAS OFERTADAS Nº DE TURMAS
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Curso de Formação Inicial para Agente 

Comunitário de Saúde – ACS

Carga horária: 440h

duração: 06 meses

Houve a oferta do curso em 61 municípios, 

abrangendo 7 Regionais de Saúde nas 4 

Macrorregiões. As turmas  nas Regionais 

de Foz do Iguaçu e União da Vitória 

iniciaram em 2014 e concluíram o curso em 

2015. As turmas  da Regional de londrina  

aconteceram em parceria com a Secretaria 

Municipal de londrina que se responsabilizou 

com os custos com horas-aula e a ESPP-

CFRH  assumiu a capacitação dos docentes, 

a elaboração e financiamento do material 

didático e pedagógico, supervisão e 

certificação. Nas demais Regionais de 

Saúde as turmas tiveram início em 2015 e 

a conclusão das atividades pedagógicas se 

dará em junho de 2016. 

Nas 61 turmas descentralizadas estão 

envolvidos 1.066 alunos conforme apresentado 

abaixo.

Educação Profissional de Nível Médio
Qualificação Profissional de Nível Médio

Os certificados são emitidos pela secretaria 

escolar da ESPP-CFRH com base na análise 

da documentação acadêmica e rendimento 

escolar dos alunos registrada pelos instrutores.

Com o término das turmas que estão em 

andamento, a ESPP-CFRH, no período de 2011-

2015, terá contribuído para a formação de  

3.523 Agentes Comunitários de Saúde. 

Alunos na aula inaugural do Curso na cidade de Palmeira 

– Regional de Ponta Grossa

QuAdro 6 – Abrangência do Curso de Formação Inicial para Agente Comunitário de Saúde – ACS.  

leste

oeste

3ª Ponta Grossa

6ª União da Vitória

9ª Foz do Iguaçu

12ª Umuarama

13ª Cianorte

17ª londrina

18ª Cornélio Procópio

noroeste

norte

TOTAL

SUBTOTAL LESTE

SUBTOTAL NOROESTE

SUBTOTAL NORTE

SUBTOTAL OESTE

273

45

318
33

33
184

82

266
245

173

418
1.035

273

-

273
-

-
184

82

266
-

173

173
712

-

43

43
30

30
-

-

-
238

-

238
311

MACRORREGIÃO
MATRICULADOS EM SALA CONCLUINTES

 REGIONAIS DE SAÚDE
Nº ALUNOS
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QuAdro 7 – Abrangência do Curso de Formação Inicial para Cuidador de Idoso.  

Curso de Formação Inicial para

Cuidador de Idoso

Carga horária: 180h

duração: 02 meses

Ofertado em 15 Regionais de Saúde o Curso 

teve início em outubro de 2015 e encerrou suas 

atividades em dezembro 2015. Registrou um 

aproveitamento de mais de 80% de alunos que 

concluíram o curso. A distribuição da oferta no 

Estado é apresentada no quadro abaixo.

A definição das cidades-sede se dá por 

solicitação dos gestores municipais e regionais, 

por meio de identificação de necessidades 

de qualificação de seus trabalhadores. 

Necessidades estas que a ESPP-CFRH recebe, 

planeja e implementa processos de ensino 

para diminuir iniquidades loco-regionais.

Em 2015, estiveram matriculados 1.805 

alunos nos Cursos de Formação Inicial 

para Agentes Comunitários e Cuidadores 

de Idosos nas quatro macrorregiões. Estes 

dados evidenciam a efetividade das ações 

de descentralização, uma tradição do Centro 

Formador de Recursos Humanos que desde 

1989 oferta processos de ensino para além dos 

muros da Escola e se aproxima dos territórios 

de saúde onde estão os trabalhadores do SUS. 

Alunos do Curso de Formação Inicial para Cuidador de Idoso

SUBTOTAL NORTE

SUBTOTAL NOROESTE

SUBTOTAL OESTE

SUBTOTAL LESTE

leste

oeste

1ª Paranaguá
2ª Curitiba
3ª Ponta Grossa
5ª Guarapuava
6ª União da Vitória
21ª Telêmaco borba

7ª Pato branco
8ª Francisco beltrão
9ª Foz do Iguaçu
10ª Cascavel

11ª Campo mourão
13ª Cianorte
14ª Paranavaí

16ª Apucarana
17ª londrina

noroeste

norte

TOTAL

32
25
29
27
89
30

232
26
33
32
32

123
56
26
25

107
63

214
277
739

27
21
18
16
75
28

185
20
28
32
28

108
42
22
22
86
57

175
232
611

MACRORREGIÃO
MATRICULADOS CONCLUINTES

 REGIONAIS DE SAÚDE
Nº ALUNOS
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     Curso Técnico em Saúde Bucal/ Auxiliar de  

      Saúde Bucal – Módulos I, II e III

Carga horária: 1.460h

duração: 18 meses

Este curso contempla duas formas de 

ingresso: uma destinada àqueles alunos que 

já concluíram o curso de ASB (módulos I e 

II) e que desejam concluir o curso técnico 

em Saúde Bucal fazendo o módulo III; e 

aos interessados em fazer apenas o curso 

ASB – correspondente aos módulos I e II –, 

podendo ou não dar continuidade e concluir 

o módulo III, que corresponde à formação 

do Técnico em Saúde Bucal. 

O curso tem como objetivo formar 

técnicos em Saúde Bucal (TSB) com 

obrigatoriedade de conclusão dos módulos 

I, II e III e conclusão do ensino médio, e 

Auxiliares de Saúde Bucal (ASB) com 

obrigatoriedade de conclusão dos módulos 

I e II e conclusão do ensino fundamental, 

para atuarem nos serviços de saúde bucal 

do Sistema Único de Saúde (SUS).

Estas turmas iniciaram em abril de 2014 

com previsão de conclusão em junho de 

2016. Uma turma está em andamento na 5ª 

Regional de Saúde em Guarapuava, sendo 

que dos 27 alunos matriculados, atualmente 

estão em curso 19 alunos. A outra turma está 

em andamento na 2ª Regional de Saúde em 

Curitiba, com 28 alunos matriculados e 24 

em sala.

Total de alunos em sala = 43

Curso Técnico em Saúde Bucal 

      Módulo III

Carga horária: 580h

duração: 09 meses

Estão em andamento 6 turmas 

descentralizadas, envolvendo um total de 240 

profissionais beneficiados em 6 Regionais, com 

término previsto para junho de 2016.

formação Profissional de Nível Médio

QuAdro 8 – Situação atual do aproveitamento do 

Curso Técnico em Saúde Bucal, em andamento.

QuAdro 9 – Abrangência do Curso Técnico em Saúde Bucal – Módulo III.  

5ª RS Guarapuava

2ª RS Curitiba

TOTAL

27

28

55

19

24

43

MATRICULADOS EM SALA

 REGIONAIS
 DE SAÚDE

Nº ALUNOS

leste

oeste

norte

1ª Paranaguá

5ª Guarapuava

6ª União da Vitória

7ª Pato branco

16ª Apucarana 

22ª Ivaiporã

TOTAL

SUBTOTAL LESTE

SUBTOTAL NORTE

SUBTOTAL OESTE

36

27

19

82
39

39
34

30

64
185

36

19

19

74
39

39
34

30

64
177

MACRORREGIÃO
MATRICULADOS EM SALA

 REGIONAIS DE SAÚDE
Nº ALUNOS
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É possível verificar pela análise dos dados 

que o aproveitamento dos alunos é muito bom, 

a considerar uma taxa de evasão de 9,5%.

Curso Técnico em Prótese Dentária

Carga horária: 1.250h

duração: 15 meses

De junho de 2014 a novembro de 2015 

foi ofertada 1 turma do Curso Técnico em 

Prótese Dentária para alunos dos municípios 

de abrangência da 2ª Regional de Saúde. Dos 

25 alunos matriculados, 14 concluíram o Curso.

Uma das dificuldades na operacionalização 

da turma foi o SUS ainda não possuir em seu 

quadro funcional o profissional técnico em 

Alunas do Curso Técnico em Prótese Dentária (14/11/2015)

QuAdro 10 – Aproveitamento dos alunos no Curso 

Técnico em Prótese Dentária.

Em 11 de junho de 2015 foi assinado o Protocolo de 

Cooperação Técnica entre a ESPP-CFRH e Faculdades 

Herrero com a finalidade de aperfeiçoamento técnico 

profissional dos alunos do curso Técnico em prótese 

dentária

prótese dentária, o que é um desestímulo para 

a conclusão do curso. Na sua maioria este 

serviço é terceirizado. É importante ressaltar 

que o Paraná está entre os sete estados da 

federação que ofertou o curso.

A oferta deste curso foi embasada na 

necessidade da implantação do serviço nos 

centros de especialidades odontológicas que 

preveem o atendimento e confecção dos 

artefatos de prótese dentária. Para realização 

de algumas atividades práticas foi celebrado 

um Termo de Cooperação Técnica com a 

Faculdades Herrero.

Curso Técnico em Hemoterapia

Carga horária: 1.500h

duração: 19 meses

O Curso, que teve início em setembro de 

2013 com 25 alunos matriculados, foi concluído 

em junho de 2015 com 9 alunos provenientes 

dos municípios: Almirante Tamandaré, São 

José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Pinhais e 

Araucária. Todos de abrangência da 2ª Regional 

de Saúde.

2ª RS Curitiba 25 14

MATRICULADOS CONCLUÍNTES

 REGIONAIS
 DE SAÚDE

Nº ALUNOS
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Os alunos concluintes (36%) obtiveram 

um excelente rendimento acadêmico, com 

possibilidade de aplicação imediata das 

competências desenvolvidas no curso em seus 

locais de atuação profissional.

Uma das dificuldades foi a liberação 

dos trabalhadores que atuam na área para 

participarem do curso, uma vez que ainda 

não exercem as atividades como Técnico em 

QuAdro 11 – Aproveitamento dos alunos no Curso 

Técnico em Hemoterapia.

Formatura dos alunos do Curso Técnico em Hemoterapia 

(11/07/2015)

Hemoterapia no SUS, apesar da necessidade da 

qualificação técnica e importância da inclusão 

desta categoria profissional na prestação 

destes serviços.

2ª RS Curitiba 25 9

MATRICULADOS CONCLUINTES

 REGIONAIS
 DE SAÚDE

Nº ALUNOS

fIGurA 2 – Distribuição das ações realizadas em 2015 pela Divisão de Ensino Técnico do CFRH.
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A ESPP-CFRH, por 

meio de parcerias com as 

Universidades Estaduais e 

com as Regionais de Saúde, 

ofertou dois cursos no ano 

de 2014, com 7 turmas cada, 

com término das aulas em 

dezembro do mesmo ano. 

Todos os 349 concluintes 

receberam em maio de 

2015 seus Certificados.

Em 07/12/2015, as parcerias que apoiam a 

realização das atividades descentralizadas da 

ESSPP-CFRH foram formalizadas por meio da 

assinatura de um Termo de Cooperação Técnica 

estabelecido entre a Secretaria da Saúde – 

SESA, a Secretaria da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior – SETI, e as Universidades 

Estaduais publicado no Diário Oficial do Estado 

do Paraná em 2015.  (D.O.E. – Edição nº9595).

Cursos de Especialização Lato sensu

Entrega de certificados 

a alunos das turmas 

dos Cursos de 

Especialização para 

Formação de Gestores 

e Equipes Gestoras do 

SUS, e de Gestão da 

Vigilância em Saúde 

(maio de 2015)

Prof. Décio Sperandio (SETI) e Dr. Michele Caputo (SESA) 

assinam o Termo de Cooperação Técnica, em 07/12/2015

Fac-símile do extrato do Termo de Cooperação publicado 

no DOE
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No segundo semestre de 2015 foram 

abertas inscrições para as turmas dos Cursos 

de Especialização para  "Formação de Gestores 

e Equipes Gestoras do SUS” – financiado pelo 

Convênio nº 2071/2008, entre o Ministério 

da Saúde e a SESA, que foi prorrogado em 

setembro de 2015 (DOU 01/10/2015) para a 

promoção de mais duas turmas – e de “Saúde 

Mental na Atenção Primária à Saúde”, cujos 

resultados, após os processos seletivos, estão 

apresentados  no quadro abaixo.

mínimo de 35 candidatos, uma vez que com 

19 inscritos até novembro não foi possível 

oficializar a promoção de mais essa turma.

 A aula inaugural do Curso de Especialização 

para Formação de “Gestores e Equipes 

Em fevereiro/março de 2016 serão 

reabertas as inscrições para turmas do Curso 

de Especialização para "Formação de Gestores 

e Equipes Gestoras do SUS", que será realizada 

em londrina, visando alcançar o número 

QuAdro 12 – Oferta de Cursos de Especialização para 2015/2016.

norte

leste

londrina

Curitiba

Curitiba

1

1

1

3

36

37

35

108

Saúde mental para a 
Atenção Primária

Saúde mental para a 
Atenção Primária

Gestores e Equipes 
Gestoras do SUS

MACRORREGIÃO

TOTAL

CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO

CIDADE SEDE 
DAS AULAS

Nº DE TURMAS
Nº ALUNOS

MATRICULADOS

Solenidade de assinatura do Termo de Cooperação 

Técnica: Oscar Alves (presidente do Conselho 

Estadual de Educação), Wladmir Gonçalves 

(coordenador do Curso de Especialização para 

Formação de Gestores e Equipes Gestoras do 

SUS), Giseli Cipriano Rodacoski (coordenadora 

do Curso de Especialização em Saúde Mental na 

Atenção Primária), Michele Caputo Neto (Secretário 

Estadual da Saúde), Airam de Jesus (Chefe Divisão 

Administrativa ESPP), Márcia Siqueira (Bibliotecária 

ESPP), Ana lúcia do Nascimento Fonseca 

(Assessora Pedagógica), Marcio Almeida (diretor 

ESPP-CFRH), Tereza Miranda Rodrigues (chefe 

Divisão Qualificação e Ensino Superior ESPP) e 

João Campos (Presidente do iNESCO)
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Gestoras do SUS” aconteceu em 7 de dezembro 

de 2015, proferida pelo Secretário Michele 

Caputo Neto e fez parte das comemorações 

dos 58 anos da ESPP. A aula inaugural do 

Secretário Michele Caputo Neto ministrando a aula inaugural do Curso de Especialização para Formação de Gestores e 

Equipes Gestoras do SUS (Curitiba, 07/12/2015)

curso de Especialização de "Saúde Mental para 

a Atenção Primária de Saúde" será realizada 

no dia 18/04/2016, que também contará com 

turmas em Curitiba e londrina.

fIGurA 3 – Número de egressos dos cursos de Especialização para Formação de Gestores e Equipes Gestoras 

do SUS e Especialização em Gestão da Vigilância em Saúde, por macrorregião de Saúde, Paraná, 2014-2015.

OESTE
Gestão - 21

Vigilância - 28

ToTAL 49

NOROESTE
Gestão - 19

Vigilância - 41

ToTAL 60

NORTE
Gestão - 28

Vigilância - 31

ToTAL 59

LESTE
Gestão - 88

Vigilância - 93

ToTAL 181

Total Paraná = 349
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QuAdro 13 – Certificados e Diplomas expedidos em 2015, abrangendo Cursos Técnicos e de Especialização.

6.947

5.111

12.058

387

35

81

409

912

156

193

349

543

543

13.862

Eventos de Curta duração

Capacitações do Programa de Qualificação da APS (APSUS)

SUBTOTAL

Centro Formador de reCursos Humanos

Técnico em Vigilância em Saúde

Técnico em Análises Clínicas - Pendente

Formação Inicial para Agente de Combate às Endemias

Formação Inicial para Agente Comunitário de Saúde

SUBTOTAL

CURSoS dE ESPECIAlIzAÇÃo

Curso de Especilialização para Formação de Gestores e Equipes 

gestoras do SUS

Curso de Especialização em Gestão da Vigilância em Saúde

SUBTOTAL

Curso de Capacitação de Conselheiros municipais, Estaduais e de 

Secretarias Executivas dos Conselhos de Saúde do Paraná

SUBTOTAL

TOTAL

CURSOS
Nº DE DIPLOMAS/ 

CERTIFICADOS

TRABALHAR EM EQUIPE NÃO SIGNIFICA QUE TODOS TENHAM QUE FAZER TUDO. 

MAS SIM, TER A CONSCIÊNCIA DO TODO E DO PAPEL DE CADA UM NESTE TODO.
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Processos Internos

Capacitação Pedagógica

Partindo do princípio que a Escola busca a 

integração do ensino com o serviço, visando a 

qualificação dos trabalhadores do SUS, entre 

suas estratégias estão a atuação de forma 

descentralizada em parceria com os serviços 

de saúde públicos, privados e conveniados 

do SUS. Isto tanto para a realização de aulas 

práticas e estágios como também para a 

participação dos profissionais de nível superior 

das respectivas áreas dos cursos a serem 

ofertados para atuarem como docentes dos 

mesmos.

A Capacitação Pedagógica subsidia os 

docentes para exercer a função de instrutor/

supervisor dos cursos e tem como base a 

metodologia da problematização, considerando 

as especificidades da educação para adultos.

Na categoria de educação profissional de 

nível médio, para os profissionais instrutores/

docentes dos cursos foram ofertadas 

capacitações pedagógicas, como pré-requisito 

para a docência, que antecederam os módulos 

dos cursos, com uma carga horária mínima de 

24 horas. Foram capacitados 216 profissionais 

dos serviços, cirurgiões dentistas, enfermeiros, 

pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, 

veterinários, tecnólogos em saneamento e 

bioquímicos, que atuaram como docentes dos 

cursos de nível médio realizados em 2015, a 

saber Técnico em Saúde Bucal, Auxiliar de 

Saúde Bucal, Técnico em Prótese Dentária, 

Técnico em Hemoterapia, Formação Inicial 

para Agente Comunitário de Saúde e Formação 

Inicial para Cuidador de Idoso.

Outras formas de capacitação foram 

realizadas para a docência dos Cursos de 

Educação Popular e Especializações. 

A ESPP-CFRH não conta com numeroso 

corpo docente próprio por acreditar que 

profissionais que atuam nos serviços são os 

mais preparados para empreender processos 

de ensino em temas específicos. Desta forma, 

a cada nova turma, a ESPP-CFRH divulga um 

chamamento público e/ou convida profissionais 

de referência pela atuação no tema do Curso 

para assumir aulas com vínculo de profissional 

autônomo, conforme disposto no decreto 

Estadual Nº 7.462 de 04 de Março de 2013:

Estabelece e regulamenta a 

Concessão da Gratificação pela 

Realização de Trabalho Relevante – 

GRTR, da Gratificação pelo Exercício 

de Encargos de Auxiliar ou Professor 

– GEEP e do pagamento por meio de 

recibo de pagamento a autônomo 

– RPA, no âmbito da Escola de 

Governo do Paraná, da Secretaria de 

Estado da Previdência, e dá outras 

providências (Caput).Docentes em atividades de capacitação pedagógica                                                                            
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QuAdro 14 – Capacitação Pedagógica para facilitadores/docentes. 

 Os docentes são profissionais de nível 

superior, que assumem a docência tanto 

nos Cursos de Educação Popular, Formação 

Inicial, Nível Médio, Especializações e demais 

capacitações dos programas de Educação 

Permanente. Antes do início dos Cursos, a ESPP-

CFRH coordena a Capacitação Pedagógica 

oferecida aos docentes, para alinhamento 

conceitual, institucional e metodológico. 

A ESPP-CFRH adota metodologias ativas 

de ensino-aprendizagem, considerando as 

peculiaridades da aprendizagem de adultos. O 

cumprimento integral de toda a carga horária 

da Capacitação Pedagógica é pré-requisito 

para a docência nos Cursos.

Em 2015, foram qualificados 216 docentes 

em Capacitações Pedagógicas de 24 horas, 

totalizando 120 horas dedicadas a este trabalho 

por parte de integrantes da equipe  de Divisão 

de Ensino Técnico/Centro Formador de RH.

 

Definição do Mapa Conceitual para  

     Planejamento Pedagógico dos Cursos  

     de Especialização

Em fevereiro de 2015, a equipe da ESPP-

CFRH e áreas técnicas das Superintendências 

da SESA realizaram Oficina para elaboração 

do Mapa Conceitual destinado a nortear o 

Planejamento Pedagógico dos Cursos de 

Especialização próprios da ESPP-CFRH. 

Esta atividade contou com a participação da 

consultora externa Maria Emi Shimazaki.

Oficina do Projeto de Pesquisa:  

     Educação Permanente em Saúde 

A ESPP-CFRH participou da Oficina de 

implementação do Projeto “A Política Nacional 

de Educação Permanente em Saúde: Análise dos 

fatores condicionantes à sua implementação, 

em diálogo com as experiências das Escolas 

de Saúde Pública”. Trata-se de um Projeto de 

Pesquisa, conduzido pela Escola Nacional de 

Saúde Pública, na função de articuladora e 

coordenadora da Rede Nacional de Escolas 

de Saúde Pública. A ESPP-CFRH foi a primeira 

Escola a ser incluída como participante nesta 

pesquisa. 

24h

24h

24h

24h

24h

120

Agente Comunitário de Saúde londrina - Unidades I e II

Agente Comunitário de Saúde londrina - Unidade III 

ASb/TSb

Cuidador de Idoso

Agente Comunitário de Saúde Unidades I e II

Total

20

20

50

50

76

216

CURSOS Nº DE INSTRUTORES CARGA HORÁRIA
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Momentos da Oficina para Alinhamento Conceitual sobre Educação Permanente em Saúde  (Julho 2015)
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Análise de Projetos de Educação Permanente encaminhados pelas Superintendências,  

     Regionais de Saúde e outras Unidades da SESA

A Divisão de Qualificação e Educação Superior recebeu, analisou e orientou a execução de 

Projetos de Educação Permanente ao longo do ano.

QuAdro 15 – Projetos analisados na Divisão de Qualificação e Ensino Superior. 

lESTE

oESTE

noRoESTE

noRTE

3.216

1.779

1.578

220

6.793

1

37

6

1

4

3

1

2

1

5

9

4

5

2

2

11

1

3

1

99

45

2.522

345

50

209

30

15

79

15

402

699

584

203

215

65

1095

20

179

21

6.793

1ª – Paranaguá 

2ª – Curitiba, Região 

metropolitana e nível 

Central SESA

3ª – Ponta Grossa

4ª – Irati

5ª – Guarapuava

6ª – União da Vitória

21ª – Telêmaco borba

7ª – Pato branco

8ª – Francisco beltrão

9ª – Foz do Iguaçu

10ª – Cascavel 

20ª – Toledo

11ª – Campo mourão

12ª – Umuarama 

13ª – Cianorte    

15ª – maringá 

16ª – Apucarana 

17ª – londrina 

22ª – Ivaiporã

TOTAL

MACRO REGIONAL DE SAÚDE Nº PARTICIPANTESNº EVENTOS TOTAL DE 
PARTICIPANTES
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Organização dos almoxarifados da  

     ESPP-CFRH

Entre janeiro e março foi realizada a 

atualização patrimonial e o levantamento 

de móveis e equipamentos danificados e 

inservíveis. Deste trabalho resultou a retirada 

e descarte de material inservível e outros itens 

que foram disponibilizados à PROVOPAR e 

SESA. Todo o material útil foi registrado para 

fins de controle e auditoria.

 

Organização do acervo da Biblioteca

Após reforma, a Biblioteca passou a 

contar com área para exposição, dando 

início à organização de um Museu da Saúde, 

com peças históricas de algumas unidades 

da SESA e do Centro de Documentação e 

Memória da Nova Saúde Pública do Paraná 

Dr. Walter Alberto Pecoits - CEDOC-WP. Foi 

reorganizado o acervo permitindo a reativação 

das atividades de consulta e empréstimo de 

material bibliográfico. 

O sistema Pergamum está em implantação 

para construção da base bibliográfica que 

possibilitará o acesso online ao acervo. 

Foi retomado o trabalho de registros 

de folha de rosto e ficha catalográfica de 

publicações técnicas da SESA com solicitação 

do ISBN de cada publicação. 

Situação Sanitária e Alvará de  

     Funcionamento

Em setembro de 2015 a ESPP-CFRH 

recebeu os certificados de aprovação emitidos 

após vistorias realizadas pela Vigilância 

Sanitária do município de Curitiba e pelo Corpo 

de Bombeiros. A partir de outubro de  2015 a 

ESPP-CFRH também passou a ter um CNPJ 

próprio: Nº 76.416.866/0050-28

Reativação do Conselho Técnico- 

     Administrativo (CTA)

Organismo previsto no art. 5º da lei de 

criação da ESPP em 1958 e no art. 3º do 

Regimento Escolar do CFRH desde 1994.

Funcionou um certo tempo, tendo deixado de 

atuar durante alguns anos. Desde 13 de janeiro 

de 2015 foram realizadas 41 reuniões, com 

regularidade semanal. 

A “Pautata” das reuniões é disponibilizada 

com antecedência de 3 a 4 dias com os assuntos, 

que em geral são: informes, planejamento, 

monitoramento e avaliação dos planos de 

ação, das Divisões Técnicas,  Administrativas e 

Assessorias e outros assuntos gerais. A Divisão 

Administrativo-financeira mantém em arquivo 

as memórias das reuniões após análise e 

aprovação dos participantes presentes.  

Biblioteca da ESPP-CFRH e Museu de Saúde (vista parcial)
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Implantação do Conselho de Ensino e  

     Pesquisa (CEP)

Previsto pelos artigos 5º, 6º e 7º do 

Regimento Interno da ESPP (Resolução SESA 

434/2012), o Conselho de Ensino e  Pesquisa 

foi implantado em 30/11/2015. Presidido pelo 

Diretor Geral da SESA, Dr. Sezifredo Paz, conta 

com representações das Superintendências e 

Diretorias, além da representação do Conselho 

Estadual de Saúde (Rosita Wilner) e do 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde 

do Paraná (Tiemi Oikawa).

Uma das primeiras matérias tratadas 

pelo Conselho foi a análise e aprovação do 

Regulamento dos cursos de Pós-graduação 

Lato sensu da ESPP. 

Gestão e Desenvolvimento do Capital  

     Humano da SESA 

Foi realizado nos dias 22 e 23/09/2015 o 

1º Seminário de  Integração entre Gestão de 

Pessoas e Educação Permanente. Participaram 

cerca de 80 pessoas da Diretoria Geral, Diretor 

de Recursos Humanos, ESPP-CFRH, Chefes 

das Seções de Recursos Humanos e de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

das Regionais de Saúde e de outras unidades 

próprias da SESA. 

Esse encontro marcou um novo olhar 

da administração da SESA  para a área de 

gestão de pessoas, que procura promover 

qualidade de vida dos servidores através do 

seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. 

Com a aproximação entre a área de Recursos 

Humanos e a ESPP-CFRH, serão fortalecidos 

os processos de formação e qualificação do 

quadro próprio da saúde, garantindo tanto 

o crescimento profissional individual dos 

servidores quanto da instituição.

Romildo Sbrissia - Diretor de Recursos Humanos/SESA, 

Sezifredo Paz – Diretor Geral e Ana lúcia Fonseca, da ESPP-

CFRH, abrindo os trabalhos do Seminário de Integração 

(22/09/2015)

Atividade de grupo coordenada por Marcio Almeida                                                                               

Participantes do Seminário em trabalho de grupo                  

Atividade de grupo coordenada por Romildo Sbrissia
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Chefes das Seções de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde  das Regionais de Saúde, membros da equipe da 

Direção Geral, Gestão Central de RH e equipe da ESPP-CFRH (23/09/2015)

O Encontro serviu também para iniciar 

estruturação mais clara das relações entre 

os servidores da SESA que atuam na ESPP-

CFRH e os servidores da SESA que atuam nas 

Regionais de Saúde desenvolvendo atividades 

afins.

Capacitação Plataforma Moodle

Com o objetivo de capacitar os servidores 

da ESPP-CFRH para a utilização do sistema 

Moodle, foi realizada  entre os dias 30 de 

novembro e 04 de dezembro de 2015, a Oficina 

de Trabalho para Gerenciamento da Plataforma 

e Criação de Cursos.

Para ministrar as oficinas, estiveram 

presentes 05 servidores da ENSP/FIOCRUZ. 

Pela ESPP, foram capacitados os servidores 

Jairton Oliveira, Wladmir Gonçalves, Iara Rute 

Correa Duarte e Cláudia Rhinow Humphreys.

Os temas abordados foram: como criar 

um curso; identificando suas configurações, 

formatos, formas de acesso e progresso do 

aluno; criação de recursos online e como 

torná-los disponíveis aos participantes; criação 

de atividades de colaboração, avaliação e 

comunicação utilizando os recursos do sistema; 

como realizar backup e restauração de um 

curso e monitorar atividades dos participantes. 

Capacitação em Workflow

A ESPP, visando reorganizar o processo 

que envolve o desenvolvimento dos Projetos 

de Educação Permanente em Saúde no Estado, 

estabeleceu alguns procedimentos a serem 

observados na elaboração e apresentação 

dos projetos pelas Regionais de Saúde, 

Unidades e Superintendências da SESA. Para 

isso, reformulou o Modelo de Elaboração de 

Projetos, emitiu o Comunicado ESPP 05/2015, 

que estabelece o fluxo de encaminhamento e 

análise de Projetos de Educação Permanente 

(EPS)  para o ano de 2016 e a Nota Técnica 

ESPP-CFRH 2/2015, que define e caracteriza as 

modalidades de ensino promovidas pela ESPP-

CFRH.

Como inovação do processo de 

desenvolvimento desses projetos e para dar 

agilidade à sua execução, a ESPP implantou 

o Sistema WorkFlow, online, através do qual 

o projeto, os alunos e instrutores são inscritos 

em plataforma própria antes da realização 



28

R
E

L
A

T
Ó

R
IO

 D
E

 A
T

IV
ID

A
D

E
S

 2
0

15

do DATASUS, na elaboração de formulários 

específicos da área da saúde. A ferramenta 

possibilita também criar cadastros e banco de 

dados de docentes e alunos da ESPP.

Capacitação em Excel 2007

De 20 a 24/07/2015 foi realizada, no 

laboratório da ESPP, a Capacitação em Excel 

2007 – Níveis Básico e Intermediário, para 09 

servidores da Escola. O objetivo do treinamento  

é garantir a qualidade das informações geradas 

internamente, com maior clareza e precisão.

do mesmo, e a certificação dos participantes 

ocorre também online.

Para tanto, a ESPP realizou a 1ª Oficina 

de Capacitação na Plataforma WorkFlow em 

18/11/2015, voltada a servidores das Regionais 

de Saúde da SESA, contando com 22 

participantes. Além disso, reformulou seu link 

para acesso a estas e outras informações em 

seu site: www.escoladesaude.pr.gov.br

Ao longo de 2015 também foram realizadas 

capacitações específicas dos servidores da 

ESPP para o uso da FORMSUS, que é um serviço 

Durante 2015, as despesas de 

manutenção e os investimentos na ESPP- 

CFRH totalizaram cerca de R$ 15 milhões. 

Destes, aproximadamente R$ 12 milhões 

referem-se ao pagamento da folha de salário 

dos servidores lotados na Escola.

No Quadro 16 estão registrados os valores 

das demais despesas pagas. A realização dos 

cursos, tanto técnicos como de especialização, 

implicam em despesas de horas-aula, diárias, 

hospedagem e alimentação de professores.

As despesas fixas referem-se ao pagamento 

de energia elétrica, água e saneamento, 

telefonia e reprografia.

O investimento em obras é decorrência da 

necessidade de reforma e recuperação física 

de áreas do edifício, danificadas por intempérie 

ocorrida em julho de 2014, levando a interdição 

por 8 meses da biblioteca, do auditório e da 

maioria das salas de aula.

MOvIMENTAÇÃO ORÇAMENTáRIO-FINANCEIRA

O pagamento de horas-aula, 

diárias e hospedagem tanto pela ESPP 

como pelo CFRH, refere-se a serviços 

prestados por dezenas de profissionais de 

saúde vinculados, a maioria à SESA e 

às Secretarias Municipais de Saúde, que 

ministraram aulas nas turmas dos cursos 

durante o segundo semestre de 2014 e no 

decorrer de 2015.

Do total de R$ 1.961.802,00 utilizados para 

o pagamento de RPAs, etc., R$ 1.781.802,00 

foram oriundos da Fonte 117 (atual 255), 

provenientes de captação ocorrida em 2008 

junto a Editais do MS.

No segundo semestre de 2015 os técnicos 

da Divisão Administrativo-financeira fizeram 

um esforço concentrado na análise de centenas 

de empenhos pendentes há vários anos (desde 

2011), o que resultou no cancelamento/estorno 

de dezenas deles, implicando no resgate de 

R$1.365.260,69.
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No decorrer do ano foram sendo imple-

mentadas medidas nas áreas administrativo-

financeira e orçamentária da Escola, que 

resultaram em uma maior transparência e 

conhecimento por parte das chefias das 

Divisões Técnicas sobre a realidade da situação 

orçamentária e financeira dos cursos pelos 

quais são corresponsáveis.

QuAdro 16 – Despesas da ESPP-CFRH pagas em 2015.

47,2

18,6

3,6

9,4

6,2

14,6

100

Realização dos cursos técnicos

Realização dos cursos de Especialização e eventos

despesas fixas

obras

Terceirização de serviços gerais

Terceirização de serviços de segurança

Total

1.405.220,00

556.582,00

108.986,61 

280.495,00

187.926,00

435.456,00

2.974.665,00

ITEM DE DESPESA R$ %

FUTURA SEDE DA ESPP-CFRH

Rua Barão do Rio Branco esquina com 

Rua André de Barros (centro de Curitiba)

" Há escolas que são 

gaiolas e Há escolas que 

são asas."

" Há muitas pessoas de visão 

perfeita que nada veem... o ato 

de ver não é coisa natural. 

precisa ser aprendido!"

"não Haverá borboletas 

se a vida não passar por 

longas e silenciosas 

metamorfoses..."

RUBEM ALVES
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Parcerias Institucionais

A ESPP-CFRH faz parte da Rede de Escolas 

e Centros Formadores em Saúde Pública, 

coordenada pela Escola Nacional de Saúde 

Pública ENSP/FIOCRUZ. Como instituição 

formadora reconhecida nacionalmente, a ESPP-

QuAdro 17 – Parcerias para oferta no Paraná de cursos nacionais descentralizados.  

CFRH reúne as condições necessárias para a 

oferta de cursos nacionais, descentralizados 

no Estado do Paraná. Durante o ano de 2015 

foram estabelecidas as parcerias apresentadas 

no quadro abaixo:

Caminhos do Cuidado

Foi um projeto interinstitucional concebido 

pelo Ministério da Saúde em parceria com 

Instituições de Educação na saúde. O projeto 

esteve inserido no eixo do Cuidado do Plano 

Integrado “Crack, é possível vencer”. Atuou 

na capacitação de ACS e de técnicos ou 

auxiliares de enfermagem lotados em serviços 

de atenção básica e procurou ampliar o 

embasamento das práticas de cuidado em 

saúde mental, por meio da escuta qualificada, 

com ênfase nos problemas relacionados ao 

uso do crack, álcool e outras drogas. 

Curso de Especialização em 

Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde - ProgeSus

Curso de Especialização em 

Gestão de Políticas de Saúde 

Informadas por Evidências

Curso de Especialização em 

Análise de Situação de Saúde 

- ASIS

Caminhos do Cuidado

CURSO
INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO ABRANGÊNCIANº TURMAS Nº ALUNOS

EnSP/FIoCRUz 1 Estadual 25

40

InSTITUTo SÍRIo-
lIbAnÊS dE ESTUdoS E 
PESQUISAS (IEP)

1 Estadual

mS/UFG

mS

1

371

Estadual

Estadual

75

14.237

TOTAL 374 14.377Estadual
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darem seus conhecimentos, 

aprimorarem competências, 

discutirem as temáticas priori-

tárias de saúde do Estado.

O iNESCO também é 

parceiro da ESPP-CFRH no processo de 

transformação da Revista Espaço para a Saúde 

em uma nova publicação, a "Espaço para a 

Saúde – A Revista de Saúde Pública do Paraná", 

editada a partir de 2016.

Criado e desenvolvido pelo iNESCO, o  

Centro de Documentação e Memória da 

Nova Saúde Pública do Paraná Dr. Walter 

Alberto Pecoits tem como objetivo receber 

e disponibilizar os documentos referentes 

a movimentos, ações e personagens que 

ajudaram a estruturar e construir as bases 

de um novo 

modelo para a 

Saúde Pública do 

Paraná. Por meio 

de parceria com o 

iNESCO, o acervo 

do Centro de 

Documentação 

está sendo trans-

ferido para a ESPP-CFRH, o que contribuirá 

para o seu fortalecimento.

Instituto de Estudos em Saúde Coletiva  

     (iNESCO)

Desde 2013 existe 

um convênio de apoio e 

cooperação técnica entre a 

SESA e o iNESCO (90/2013). 

Graças a ele, várias ações 

foram dinamizadas e/ 

ou retomadas, como a 

periodicidade trimestral 

da Revista Espaço para a 

Saúde e a realização do 

2º Congresso Paranaense de Saúde Pública e a 

1ª Mostra de Projetos Paranaenses de Pesquisa 

para o SUS (2014).

Em 2016,  a Escola de Saúde Pública 

do Paraná - Centro Formador de Recursos 

Humanos (ESPP - CFRH) é copromotora do 

3º Congresso Paranaense de Saúde Pública/ 

Coletiva - 2ª Mostra Paranaense de Projetos 

de Pesquisa para o SUS. O evento, que será 

realizado de  27 a 30 de julho de 2016, tem a 

promoção do iNESCO, que é responsável pelo 

seu planejamento e execução. A coordenação 

da Comissão Científica do Congresso foi 

assumida pela ESPP-CFRH.

O 3º Congresso/ 2ª Mostra tem como 

objetivo contribuir para a expansão e a 

qualificação da saúde no Paraná, propiciando 

oportunidade para os participantes aprofun-

Segundo Carolina Bocchi Maia, coordena-

dora do Projeto no estado na sua fase final, 

"o Paraná compôs o grupo dos seis estados 

considerados prioritários pela coordenação 

nacional. Para tanto foi estabelecida a parceria 

com a ESPP, decisiva para efetivar a  realização 

de 371 turmas, em municípios de todas as 

22 Regionais de Saúde". Iniciado em 2013, 

o Caminhos do Cuidado foi encerrado em 

junho de 2015 e a meta inicial de 14.189 vagas, 

pactuada na CIB-PR, foi superada chegando-se 

a 14.237 vagas ofertadas.
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Ações de Integração 
Ensino-Serviço-Pesquisa-Comunidade

Planejamento Pedagógico Colaborativo 

Entre ESPP-CFRH, Superintendências e 

equipes das áreas técnicas do Nível Central 

da SESA e representantes das Instituições de 

Ensino:

-  Oficina de Elaboração do Mapa Conceitual 

para os Cursos de Especialização: Dias 

02 e 03 de fevereiro de 2015. 16 horas de 

atividade de planejamento pedagógico 

colaborativo. 

- Oficina para validação do Conteúdo 

Programático do Curso de Especialização 

em Saúde Mental na Atenção Primária

Profissionais das áreas de saúde mental da SESA e de Instituições de Ensino 

(Novembro/2015)

Identificação de Prioridades de  

     Pesquisa para o SUS

Foram realizadas quatro Oficinas 

Descentralizadas nas Macrorregiões do Estado 

para Definição de Prioridades de Pesquisa, a 

serem financiadas pelo Edital 2016 do Programa 

Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em 

saúde – PPSUS.

Participaram das Oficinas membros da  

comunidade científica, gestores das Regionais 

de Saúde, e das Secretarias Municipais, dos 

Consórcios Intermunicipais, de profissionais 

dos serviços de saúde e membros do Controle 

Social.

Oficina em londrina com 37 pessoas (08/09/2015) Oficina em Maringá com 27 pessoas (11/09/2015)
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Oficina em Cascavel com 43 pessoas (15/09/2015)                                                              Oficina em Curitiba com 41 pessoas (18/09/2015)

Participantes da Oficina de Definição de Prioridades de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde, realizada na Sede da 

Fundação Araucária em 09/10/2015

O produto das Oficinas descentralizadas 

foi compilado em uma reunião na ESPP-

CFHR e apresentado à Fundação Araucária 

como subsídio para a Oficina de Definição de 

Prioridades de Pesquisa, realizada no dia 9 de 

outubro. 

O PPSUS, da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos/ 

Departamento de Ciência e Tecnologia do 

Ministério da Saúde foi idealizado para superar 

as desigualdades regionais na área de saúde. 

No Paraná ele é desenvolvido em parceria entre 

o Ministério da Saúde, Fundação Araucária e 

SESA/ESPP-CFRH. O Programa visa fomentar 

o desenvolvimento científico e tecnológico 

apoiando atividades de pesquisa em saúde no 

Estado do Paraná, em parceria com a Fundação 

Araucária.

objetivos:

•  Fortalecer a gestão do SUS por meio da 

qualificação da informação para a tomada 

de decisão;

• Fortalecer os processos de articulação 

ensino-serviço no Paraná (CIES);

•  Priorizar a produção científica voltada às 

necessidades do SUS;

•  Mobilizar grupos de pesquisas para a 

produção de conhecimento em temas 

estratégicos para os SUS;

•  Produzir informações que subsidiem a 

construção das Redes de Atenção à Saúde 

no Paraná.

Como produto  das Oficinas  descentrali-

zadas de mobilização no Paraná, cinco eixos 

foram entregues à Fundação Araucária, para 

subsidiar a Oficina de definição de prioridades 

de pesquisa do dia 09/10/2015:

1.  Políticas, planejamento, gestão e controle 

social em saúde;

2.  Vigilância, Promoção da Saúde e Epidemio-

logia;

3.  Redes de atenção à saúde;

4.  Gestão do trabalho e da educação na saúde;

5.  Inovação tecnológica em saúde.

Além dos eixos, foram desenvolvidos 13 

subeixos e 39 linhas e perguntas de pesquisa, 

que contribuíram para a elaboração do Edital 

PPSUS 2015-2016.
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Com o objetivo de avaliar, monitorar 

e acompanhar o andamento dos projetos 

selecionados nos editais de 2011/2012 e 2013 

do PPSUS (Programa de Pesquisa para o 

Sistema Único de Saúde) foi realizado no dia 

25 de novembro, pela Fundação Araucária 

em parceria com a Secretaria Estadual da 

Saúde e o Ministério da Saúde, o Seminário 

de Avaliação e Acompanhamento Parcial do 

edital 2012/2013 e Final do edital de 2011.  No 

Seminário de Avaliação e Acompanhamento das pesquisas apoiadas pelo PPSUS 

total foram apresentados 76 resultados de 

pesquisas: 19 projetos finalizados, referentes ao 

edital 2011 e 57 resultados parciais, referentes 

aos editais 2012/2013. 

Os títulos das pesquisas e autores constam 

do site da Escola (www.escoladesaude.pr.gov.

br) e os seus resumos expandidos serão 

publicados em Edição Especial da Revista 

Espaço para a Saúde.

Participantes do Seminário de Avaliação e Acompanhamento das pesquisas 

apoiadas pelo PPSUS, visitando o Bosque da Saúde na ESPP-CFRH 

(25/11/2015)

Momento de confraternização dos participantes 

do Seminário de Avaliação e Acompanhamento 

das pesquisas apoiadas pelo PPSUS (25/11/2015)

Nilceu Deitos (Fundação Araucária), 

Érica Ell (Ministério da Saúde), Marcio 

Almeida (ESPP-CFRH) e Priscila Tsupal 

(Fundação Araucária): Coordenadores 

dos Seminários de Identificação de 

Prioridades de Pesquisa e de Avaliação 

dos Resultados de Pesquisa
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Vista parcial de uma das quadro salas de apresentação de resultados de pesquisa. Membros da banca desta sala: luiz 

Cordoni Junior (UEl), José Carlos Abreu  (SESA - DG),  Regina Giffoni Marsiglia (FCM SP) e Maria Angélica Watanabe 

(UEl). Pesquisadores e observadores externos (25/11/2015)

Comissão de Integração Ensino Serviço     

     CIES 

O Paraná tem uma história de grande 

engajamento na integração ensino-serviço por 

meio da participação dos profissionais nos Polos 

Regionais de Educação Permanente em Serviço 

– PREPS. Com a alteração da nomenclatura 

sugerida pela Portaria 1996/2007, o Paraná 

optou por manter a designação de PREPS 

ao invés de CIES, decisão esta registrada na 

Deliberação CIB/PR nº 95/2007. 

Apesar da história de grande engajamento, 

a partir de 2013 houve uma desmobilização 

desta Comissão. Apenas uma reunião foi 

registrada em 2012 (01 de junho), constatando-

se a sua desativação prematura a partir de 

2013.

Em Carta Aberta publicada no site da ESPP-

CFRH, o Diretor da Escola convidou  pessoas 

interessadas no tema para um encontro em 

15/12/2015 com o propósito de participar 

do processo de reestruturação da Comissão 

Estadual de Integração Ensino – Serviços 

(CIES-PR). 

No Encontro estiveram presentes 28 

pessoas representando serviços municipais e 

regionais de saúde, Universidades Estaduais 

e a Universidade Federal do Paraná, além da 

equipe técnica da ESPP-CFRH. Foi constituído 

um GT provisório composto por Rafael Ditterich 

(UFPR), Karin Persegona (FPP), Denilsen 

Gomes (Secretaria Municipal de Saúde de São 

José dos Pinhais), Denise Xavier (SETI), Ana 

lúcia Nascimento Fonseca e Tereza Rodrigues 

(ESPP), Priscilla Dalprá (FEAES), Stela Santini 

(16ª RS) e Antonio Dercy Silveira (Secretaria 

Municipal de Saúde de Curitiba).

A reestruturação da CIES-PR pretende 

avançar de maneira descentralizada, ativando 

Comissões nas 22 Regionais de Saúde e 

contribuir com o planejamento do novo Plano 

Estadual de Educação Permanente.  
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ações do seu Curso de Especialização para 

“Formação de Gestores e Equipes Gestoras do 

SUS”. 

11ª Conferência Estadual de Saúde

Integrantes da equipe técnica da ESPP-

CFRH participaram da Conferência Distrital 

de Saúde da Regional de Saúde Boa Vista do 

Município de Curitiba, que abrange o Bairro 

Tarumã, onde está localizada a Escola. A 

foto abaixo é da Conferência Distrital do dia 

28/03/2015 quando a Escola apresentou duas 

teses para discussão: 

-  Sistema Saúde Escola: uma possibilidade 

para enfrentar os desafios da formação em 

saúde;

-  A Intersetoriedade na saúde dos moradores 

do bairro Tarumã, segundo a visão da 

Escola de Saúde Pública do Paraná - Centro 

Formador de Recursos Humanos.

A ESPP-CFRH também participou da 

mobilização para a 11ª CONFERÊNCIA 

ESTADUAl DE SAÚDE como membro da 

Comissão de Comunicação e Educação 

Permanente em Saúde. 

Acreditação Pedagógica – ABRASCO  

É um processo novo, que conta com a 

participação de algumas Escolas de Saúde 

Pública, para que reflitam sobre qual noção de 

qualidade se tem e definam um planejamento 

de como pretendem melhorá-la. É uma forma 

de gerenciamento coletivo da qualidade, 

consistindo em produzir o reconhecimento 

social de uma determinada 

competência que se pretende 

desenvolver. 

A ESPP-CFRH iniciou em 

2015 o processo de planejamento 

coordenado pela equipe de 

Acreditação da ABRASCO – 

Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva, para gerenciar a qualidade, 

iniciando pelo monitoramento das 

José Inácio Motta e Murilo Wanzeler da Agência 

de Acreditação pedagógica (AAP/ABRASCO) e 

participantes da 1ª Oficina de Acreditação realizada na 

ESPP/CFRH (14 e 15/05/2015)

Vista geral da Conferência Distrital de Boa Vista (28/03/2015)
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Projeto viver-SUS Paraná Litoral 2016

No segundo semestre de 2015, as ativida-

des relativas ao Projeto foram concepção, 

planejamento, abertura de edital para as 

inscrições, processo seletivo e estabelecimento 

de parcerias com os gestores municipais, em 

janeiro de 2016. O projeto teve como objetivo 

criar um período de imersão por 15 dias na 

realidade do SUS no litoral do Paraná em 

janeiro de 2016.

Projeto Saberes

A ESPP-CFRH participa do Projeto 

coordenado pelo Observatório dos Técnicos 

em Saúde da Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio/ Fundação Oswaldo Cruz 

(EPSJV/FIOCRUZ), cujo objetivo é analisar o 

processo de trabalho dos técnicos em saúde 

que atuam na atenção básica do Sistema Único 

de Saúde (SUS), especificamente a "Estratégia 

Na ESPP, os 19 estudantes que participaram do projeto se 

reuniram para realizar a descida para as cidades do litoral

Acadêmicas de medicina e participantes do projeto, com 

a coordenadora da Operação Verão, Sueli Ferreira

Acadêmicos de medicina juntamente com a médica do 

HRl lúcia Eneida Rodrigues conheceram a base do 

helicóptero no litoral e conversaram com os profissionais 

que trabalham com salvamento aéreo

Saúde da Família" (ESF), nas cinco regiões 

brasileiras, em parceria com Escolas de Saúde 

Pública e Centros Formadores de Recursos 

Humanos. 

No período de 09 a 13/11/2015 representante 

da ESPP-CFRH participou da 1ª Oficina de 

Trabalho do projeto, que foi realizada na 

EPSJV/FIOCRUZ.
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Arraiá da Saúde

Em 27 de junho foi realizado o Arraiá da 

Saúde com grande presença das pessoas da 

Comunidade que montaram barracas para 

comercialização de seus produtos. A ESPP-

CFRH ofereceu a infraestrutura para viabilizar 

esta importante ação de economia solidária. 

Algumas entidades sociais participaram 

também com comercialização de seus produtos 

nas barracas da festa: Associação de Moradores 

do Tarumã; Associação de Servidores do Ministério 

da Agricultura; Alamo Garden; Associação Santa 

Terezinha de Reabilitação  Auditiva (ASTRAU); 

Central Estadual de Transplantes do Paraná; 

Centro de Documentação e Memória Dr. Walter 

Pecoits (CEDOC – WP); Comissão de Formatura 

do Curso de Prótese Dentária; 1ª Regional de 

Saúde (Paranaguá e litoral).

O  Grupo de Escoteiros John Thurman e 

o Grupo Mutirão foram responsáveis pelas 

atividades recreativas e pela montagem e 

queima da fogueira. 

Cenas do Arraiá da Saúde, festa junina realizada em 

27/06/2015 na área externa revitalizada da ESPP-CFRH

Participantes de várias etapas do Mutirão de Melhorias 
das condições de infraestrutura da Escola realizadas no 
1º semestre de 2015

Relação com a Comunidade da Escola

Durante o ano de 2015 a Escola realizou 

melhorias na área do terreno resolvendo 

problemas de iluminação e também com 

alagamentos pela drenagem e aterramento 

da área externa. Foram realizados projeto 

de jardinagem, construção de pista para 

caminhada e plantio de mudas para um futuro 

"Bosque da Saúde". O local é utilizado pelas 

crianças da comunidade que costumam usar 

a área como lazer nos finais de semana. A 

comunidade participou voluntariamente das 

ações de melhoria, em conjunto com a equipe 

da ESPP-CFRH, o Grupo “Mutirão” e o Grupo 

de Escoteiros John Thurman em um Projeto 

chamado “Janelas para a Comunidade”.
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Foram comemoradas as datas de aniver-

sário de criação do Centro Formador (61 anos 

em 24/06/2015) e da Escola de Saúde Pública  

(57 anos, estadualizada em 04/11/1958, pela 

lei nº 3.807), com a participação de pessoas 

que tiveram e têm papel importante nestas 

trajetórias, alguns como alunos e que hoje 

são gestores, como o Dr. Sezifredo Paz, atual 

Diretor Geral da SESA-PR. 

O Aniversário de 57 anos da ESPP foi 

comemorado no dia 07 de dezembro de 2015 

juntamente com a Aula Inaugural do Curso de 

Especialização para a Formação de Gestores 

Aniversários do Centro Formador e da Escola de Saúde Pública

e Equipes Gestoras do SUS e contou com a 

apresentação do Coral Paraná que inaugurou 

uma “Cantata de Natal”, que pretende fazer 

parte do programa anual da Escola.

Integrantes do Coral Paraná; alunos e convidados para a aula inaugural das turmas 2015-2016 dos Cursos de Especialização 

para a Formação de Gestores e Equipes Gestoras do SUS, proferida pelo Dr. Michele Caputo Neto, na comemoração dos 

57 anos da ESPP (07/12/2015)
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A Programação Anual de Saúde para 2015, aprovada 

pela Resolução CES-PR 10/15, conteve 16 Diretrizes. Uma 

delas, a Diretriz 14 (Desenvolvimento da Política Estadual 

de Educação Permanente para o SUS) dizia respeito às 

Metas e Ações sob responsabilidade da ESPP-CFRH. 

O detalhamento, o acompanhamento das ações 

e o monitoramento e avaliação das Metas, que eram 

9, aconteceram por meio de indicadores selecionados 

na PAS-2015 que foram analisados por ocasião dos 

Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas. Esses 

Relatórios foram analisados, discutidos e o consolidado 

deles foi aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde em 

reunião realizada no dia 30/03/2016.

As Metas e os resultados alcançados estão 

no quadro abaixo. Portanto, das 9 Metas, 6 foram 

parcialmente cumpridas, 2 não foram cumpridas e 

uma foi integralmente cumprida. As justificativas 

apresentadas foram analisadas e aceitas. Dentre os 32 

Indicadores (Universais e Específicos) da RAG-2015, um 

deles, o Número 57, refere-se  à “Proporção de ações de 

Educação Permanente implementadas e/ou realizadas 

em relação às ações propostas no Plano Estadual de EPS. 

O seu resultado foi de 70,35%.

Relatório Anual de Gestão (RAG-2015), incluindo metas e resultados sob 

responsabilidade da ESPP-CFRH, foi discutido e aprovado

ofertar 90 turmas em capacitações  de formação inicial (ACS, ACE, CI) e 
qualificar 2.250 profissionais.

ofertar 3 cursos de aperfeiçoamento para profissionais de nível técnico 
(Aperfeiçoamento em mamografia, em enfermagem e em hemoterapia).

ofertar 5 cursos de educação profissional de nível técnico (saúde bucal, 
enfermagem, hemoterapia, prótese dentária, análises clínicas) com 16 turmas 
e qualificando 451 profissionais.

ofertar novas turmas em 3 Cursos de Especialização (Formação de Gestores 
e Equipes Gestoras para o SUS; Gestão da Vigilância em Saúde; Saúde 
mental na APS).

Apoiar a realização da 3ª oferta do Curso de Capacitação de Conselheiros de 
Saúde, iniciativa conjunta com o Conselho Estadual de Saúde. 63 turmas e 
2.102 participantes.

Implementar todas as iniciativas formativas visando a qualificação das RAS 
pactuadas na CIb-PR.

Estimular o uso de web e videoconferências nos processos das áreas de 
comunicação e de EPS.

Reformar o prédio da SESA localizado na Rua barão do Rio branco e equipá-lo 
para as futuras instalações da ESPP-CFRH.

Credenciar a ESPP-CFRH para a modalidade de oferta de cursos em Ead.

Foram ofertadas 74 turmas (82,2% da meta) e qualificados 1.634 
profissionais (72,6%). (Parcialmente cumprida)

Ações dessa meta não foram iniciadas porque não foram abertos 
editais do ministério para captação de recursos e também porque o 
mS ofertou cursos em Ead nessas áreas. não houve demanda e nem 
pactuação na CIb. (não cumprida)

Foram ofertadas 9 turmas (56,2%) e formados 224 alunos (49,6%). 
justificativa: pequena demanda e inexistência de editais pelo mS. 
(Parcialmente cumprida)

dois cursos tiveram início de atividades em 2015 (75%), com previsão 
de conclusão em 2016. Um deles foi adiado para 2017, a pedido da 
área técnica afim. (Parcialmente cumprida)

Além de terem sido finalizadas as turmas da 2ª oferta, todas as 
providências com vistas à realização da 3ª oferta foram executadas. 
(meta cumprida)

Ações foram desenvolvidas conforme pactuações pontuais mas sem 
um planejamento global de desenvolvimento do Plano Estadual de 
EPS. (Parcialmente cumprida)

Houve reorientação da gestão dessas ferramentas, deixando de 
ser a ESPP-CFRH a única Unidade da SESA apta para realizar essas 
atividades. Passaram a ser desenvolvidas nos cursos e capacitações 
da Unidade. (Parcialmente cumprida)

Houve atraso no cronograma da reforma do imóvel para onde 
os serviços instalados atualmente no prédio em questão serão 
transferidos. A dG/SESA deliberou por novo cronograma para estas 
reformas, com previsão de término em 2016/2017. (não cumprida)

Enviado pedido de credenciamento para a Escola nacional de Saúde 
Pública. Realizadas capacitações para gerenciamento utilizando a 
plataforma moodle. (Parcialmente cumprida)
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METAS RESULTADOS/ JUSTIFICATIVAS

Reunião do Conselho Estadual de Saúde (CES-PR)
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