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COMUNICADO ESPP 05/2015 

Estabelece o fluxo de encaminhamento e 

análise de Projetos de Educação 

Permanente em Saúde (EPS).  

 O Diretor da ESPP, no uso de suas atribuições e  

  CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a rotina interna de análise dos 
projetos de cursos e capacitações provenientes das áreas técnicas da SESA, de Unidades 
descentralizadas, de Consórcios, de Secretarias Municipais de Saúde, do Conselho Estadual 
de Saúde e outros, que tenham necessidade/interesse na certificação e/ou pagamento de 
despesas com instrutores, tutores ou professores pela ESPP; 

 CONSIDERANDO o Regimento Interno da ESPP de 04 de setembro de 2012, 
regulamentado pela Resolução SESA nº 434/2012, Seção I, Art. 11, item II, que estabelece 
que  cabe a Divisão de Ensino a análise, aprovação e acompanhamento dos projetos de 
cursos e capacitações encaminhados pelas áreas técnicas da SESA e Regionais de Saúde; 

 CONSIDERANDO as definições contidas na Nota Técnica da ESPP No 1/2015, que 
Define e caracteriza as modalidades de ensino promovidas pela Escola de Saúde Pública do 
Paraná - Centro Formador de Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha. 

 CONSIDERANDO os aspectos positivos que resultaram da iniciativa tomada com o 
Memorando 01/2015-DG que estabeleceu, em março passado, o fluxo de projetos a serem 
executados no segundo semestre deste ano; 

  COMUNICA:  

Art. 1º Está Instituído o Fluxo de Encaminhamento de Projetos de EPS com execução 
prevista em 2016 e nos anos seguintes, conforme adequações e atualizações que venham a 
ser oportunamente aprovadas. 

Art. 2o - Apenas serão aceitos para análise os projetos que derem entrada na ESPP por meio 
de processo aberto pelo sistema oficial de protocolo da SESA e que tenham sido aprovados 
pela Superintendência afim, com a respectiva indicação de fonte dos recursos necessários. 
 
Art. 3o - O fluxo de encaminhamento de projetos de Educação Permanente deverá seguir os 
seguintes passos:  
 
1.  Cada Superintendência e Setor do Nível Central deve realizar, processo interno de 

discussão e deliberação sobre os cursos/capacitações necessários na sua área e enviar 
comunicado/planilha a respeito para a DG/SESA e ESPP com vistas ao seu planejamento 
e execução no exercício seguinte; 

 

2. As Superintendências e Setores do Nível Central discutirão as propostas em conjunto 

com a ESPP e a DG/SESA para verificar sobreposição de ações, bem como estabelecer 

prioridades; 
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3. Após a aprovação das propostas de cursos/capacitações, elas deverão ser encaminhadas pelas 

áreas centrais para as Regionais de Saúde e demais Unidades para ciência dos cursos 

previstos pelo Nível Central para compatibilização de novas propostas por parte das 

Regionais de Saúde; 

 

4. Após essa definição, as Regionais de Saúde e Unidades deverão elaborar as suas 

planilhas com propostas de suas necessidades específicas encaminhando para validação 

das Superintendências afins; 

 

5. Após apreciação das propostas enviadas pelas RS e Unidades, as Superintendências e 

Setores do Nível Central deverão reenviar, até 15 de outubro, as planilhas para as 

Regionais de Saúde com o parecer favorável ou não das ações propostas para que estas 

possam iniciar a elaboração dos projetos; 

 

6. As Regionais de Saúde e Unidades deverão elaborar os projetos de acordo com o 

modelo estabelecido pela ESPP (disponível no site da ESPP), em forma de processo e 

protocolados no sistema e-protocolo, encaminhá-los, até 30 de outubro, para a 

Superintendência de Administração (SAD), acompanhados dos seguintes documentos 

dos instrutores em caso de pagamento de hora/aula: RG, CPF, PIS/PASEP, graduação, 

titulação, comprovante de endereço, dados bancários, holerite no caso de servidor 

público, carta do gestor; 

 

Parágrafo único. Os Pedidos de Empenho e Motivação do Ato, bem como todos os 

documentos de instrutores para o pagamento de horas aula deverão estar na ESPP com 45 

dias de antecedência à execução do projeto. 

 

7. Após análise a SAD deverá encaminhar, até 15 de novembro, os projetos para as 

superintendências ou Setores afins, para análise e parecer final, bem como para 

indicação de recurso; 

 

8. As Superintendências e Setores, após análise e parecer, retornam os projetos para a SAD 

e para a ESPP e, nesta, a Divisão de Ensino após análise final dos aspectos educacionais 

envolvidos, devolverá aos órgãos de origem para prosseguimento; 

 

ART. 4º Este COMUNICADO entrou em vigor na data abaixo, estão revogadas as disposições 

em contrário e críticas e contribuições para seu aperfeiçoamento são bem-vindas! 

Curitiba, 02 de setembro de 2015 

 

Marcio José de Almeida 

Diretor da Escola de Saúde Pública do Paraná 


