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COMUNICADO AOS TUTORES E SUPERVISORES
PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O
BRASIL
Prezado (a),
Conforme a Resolução n° 3, de 2 de outubro de 2015, que dispõe sobre o Eixo
Aperfeiçoamento e Extensão do 2° Ciclo Formativo do Projeto Mais Médicos para o Brasil. E a
Resolução n° 2, de 26 de outubro de 2015, que dispõe sobre o caráter educacional dos Programas
de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde e dá outras providências.
Ao concluir o curso de Especialização no âmbito da Atenção Básica, os médicos
participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) ingressam em mais uma etapa
importante que representa a finalização o 1º Ciclo Formativo e início do 2º Ciclo Formativo do
PMMB. Este será composto pelos eixos Aperfeiçoamento e Extensão e o eixo Supervisão
Acadêmica.
O eixo Aperfeiçoamento e Extensão se constitui a partir da oferta de módulos
educacionais sobre temáticas variadas que visam apoiar o desenvolvimento de competências
profissionais complementarmente ao que foi desenvolvido durante o curso de especialização e de
forma articulada à supervisão acadêmica. Assim, durante a oferta dos módulos educacionais as
ações de supervisão acadêmica permanecem, conforme o que ocorreu durante a oferta do Curso
de Especialização.
Os módulos educacionais são compostos de conteúdos envolvendo diversas mídias
(textos, áudios, vídeos, etc.) que abordam temas clínicos e de organização do processo de trabalho.
Eles foram elaborados por instituições de ensino da UNA-SUS de todo o país, com excelência no
processo de Educação à Distância (EaD).
A oferta dos módulos educacionais se dará pelo Ambiente Virtual de
Aprendizagem
do
SUS
–
AVASUS
(UFRN),
através
do
link
https://ufrn.unasus.gov.br/moodle26/,
e
pelo
Saite
Store
(UFMA)
https://www.saitestore.unasus.ufma.br/#/index
Para o alcance dos objetivos do 2º Ciclo Formativo do PMMB, propiciando, de fato,
o aprofundamento do conhecimento do médico participante em temas relevantes no âmbito da

Atenção Básica, é necessária a articulação permanente das ações desenvolvidas no eixo
Aperfeiçoamento e Extensão e o eixo Supervisão Acadêmica.
Dessa forma, o supervisor acadêmico deverá apoiar o médico na elaboração de
plano pedagógico que orientará a escolha dos módulos e itinerários formativos a serem cursados,
com base nas necessidades identificadas no processo supervisão. Para elaboração do plano
pedagógico, poderão ser utilizados os espaços destinados aos encontros de supervisões
locorregionais.
Destacamos ainda que TODOS os Tutores e Supervisores terão acesso aos módulos
educacionais, tornando possível o conhecimento sobre quais ofertas estão disponíveis, os temas e
respectivos conteúdos abordados. Além disso, o AVASUS possibilitará a interação entre os
tutores, tutores e supervisores e entre os participantes de cada módulo educacional, através da
disponibilização de fóruns de discussão no ambiente virtual. Essas ferramentas, além de
possibilitar a troca de saberes e experiências contribuem para a potencialização da supervisão
enquanto estratégia pedagógica para integração ensino-serviço.
As Instituições de Ensino responsáveis por ofertar e certificar os módulos
educacionais do 2º Ciclo Formativo são a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
e Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Todos os médicos participantes do PMMB que
concluírem o 1º Ciclo Formativo serão matriculados em uma das duas instituições, conforme
orientações dos Ministérios da Saúde e do Ministério da Educação.
Para regularidade no eixo Aperfeiçoamento e Extensão será exigido, em caráter
obrigatório, a realização de 30 horas em módulos educacionais em cada mês, sendo que a
realização de um número maior de horas em um mês não desobriga de o médico realizar novas 30
horas no mês subsequente.
Destacamos que o médico que ingressou no eixo Aperfeiçoamento e Extensão
receberá um contato da Instituição de Ensino, via e-mail, informando sua matrícula e demais
orientações sobre a disponibilidade dos módulos educacionais e o acesso ao AVA-SUS. Dessa
forma, é fundamental que o médico esteja com o cadastro atualizado no SGP pois o envio do
e-mail pela Instituição de Ensino se dá através dessa base de dados.
Desejamos que a experiência deste 2º Ciclo Formativo seja um momento rico de
troca de saberes e experiências, contribuindo para qualificação do processo de supervisão
acadêmica e fortalecimento da Atenção Básica no âmbito do SUS.
Atenciosamente,
Coordenação-Geral de Execução de Ações Pedagógicas - CGEAP
Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde - DEPREPS
Secretaria de Gestão do Trabalho da Educação na Saúde - SGTES
Ministério da Saúde - MS

