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Introdução. Após a graduação muitas oportunidades de aperfeiçoamento do ensino-
aprendizagem são ofertadas aos profissionais de saúde, dentre estas estão os 
Programas de Residências em Saúde. Em termos conceituais, a residência é uma forma 
de treinamento em serviço, que se baseia na aprendizagem pela ação prática nos 
cenários de saúde públicos, privados, de organizações não-governamentais e ou 
filantrópicos nacionais. As atividades dos residentes são realizadas com cunho 
intensivo para a aquisição de competências e habilidades técnicas assistenciais, 
gerenciais, educacionais e de relacionamento com os usuários, familiares e os próprios 
profissionais do serviço, em determinada área específica de conhecimento 
(SILVA,2017). Em relação aos processos operacionais da construção de Programa de 
Residência Multiprofissional, destaque-se o Projeto Pedagógico (PP) como uma das 
principais ferramentas para a construção dos métodos de ensino-aprendizagem que 
serão trabalhados pelo Programa, bem com as definições de competências avaliativas. O 
PP de um Programa de Residência Multiprofissional em Saúde é orientado pelo 
desenvolvimento de prática multiprofissional e interdisciplinar em determinado campo 
de conhecimento, integrando os núcleos de saberes e práticas de diferentes profissões 
(BRASIL, 2012). O Conselho Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde 
(CNRMS), ao tratar dos Princípios e Diretrizes para os Programas de Residência em 
Saúde, afirma que o processo de avaliação e monitoramento dos Programas de 
Residência deve fazer parte de um processo de Educação Permanente em serviço 
(ALVARENGA, GALVÃO, TAKANASHI; 2019). O processo de avaliação deve ser parte 
integrante do processo de ensino, possibilitando mapear como está a aprendizagem, 
buscando identificar e solucionar problemas surgidos durante o processo de ensino-
aprendizagem. Dentro dos cenários práticos dos Programas de Residências, encontra-se 
o profissional preceptor não-docente como integrante do processo de ensino-
aprendizagem. O preceptor é o profissional que participa do processo de formação em 
saúde ao articular a prática com o conhecimento científico, transformando a vivência do 
campo profissional em experiências de aprendizagem (RIBEIRO et al., 2013). O 
processo avaliativo realizado pelo preceptor no campo de prática considera a 
individualidade dos residentes e aponta estratégias de intervenção pedagógicas 
orientadas ao processo educacional de cada um deles, contribuindo para o 
desenvolvimento efetivo das competências necessárias ao exercício profissional 
(ALVARENGA, GALVÃO, TAKANASHI; 2019). No Programa de Residência 
Multiprofissional em Atenção à Saúde Oncológica da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL), o qual tem seu campo prático no Hospital Escola da Universidade Federal de 
Pelotas/ Empresa Brasileira de Serviços Hospital  (HE/UFPEL/EBSERH), o profissional 
preceptor ainda tem seu papel pouco definido e valorizado no processo de ensino-



aprendizagem. O referido programa ainda carece de processos avaliativos que incluam 
o preceptor não docente, revelando a quase inexistência de um monitoramento 
periódico do aprendizado, levando a dificuldades que podem e devem ser contornadas 
em prol de uma formação de qualidade. Diante do exposto, visando o aperfeiçoamento 
do processo avaliativo do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à 
Saúde Oncológica, bem como o fortalecimento da formação dos profissionais de saúde 
residentes desse programa, o presente projeto traz como proposta a inserção e 
participação do preceptor não docente na construção dos métodos avaliativos do 
campo prático. Objetivo. Inserir o preceptor não docente na construção do instrumento 
avaliativo do campo prático. Metodologia. O Plano deste trabalho se caracteriza por ser 
um Projeto de Intervenção, no qual pretende-se agregar para o processo de ensino em 
saúde do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Oncológica da 
UFPEL, com a elaboração de instrumentos avaliativos embasados em metodologias 
ativas, elencando as competências (Conhecimento; Habilidade; Atitudes) pretendidas 
em cada campo prático do Programa, proporcionando assim um processo avaliativo de 
maior qualidade e efetividade para os profissionais residentes. Considerações finais. A 
educação em saúde passou por várias transformações no decorrer dos séculos, antes 
vista como métodos estático e unidirecional, passou a utilizar metodologias ativas de 
ensino aprendizagem nas vivências teóricas e práticas da graduação e pós-graduação, 
construindo assim um ensino em saúde mais significativo e alinhado com a realidade 
assistencial. Foi através dos Planos Pedagógicos que se pode direcionar as 
competências referentes as habilidades, conhecimentos e atitudes esperadas para que 
os discentes as desenvolvam durante a trajetória do curso. Pensando em um ensino de 
qualidade e aprendizagem significativa aos profissionais residentes, é necessário que os 
Programas de Residência Multiprofissional se reinventem, construindo métodos de 
ensino-aprendizagem cada vez mais alinhados com os campos teóricos e práticos do 
Programa. Para que isso aconteça de forma efetiva, é necessário um novo olhar em 
relação a Gestão do ensino em saúde, o qual envolva todos (docentes, tutores, 
preceptores e residentes), articulando espaços para trocas de vivência e conhecimento 
em ensino-saúde. Nesse contexto, a proposta do presente projeto, tendo como objetivo 
inserir o profissional preceptor não docente na construção dos instrumentos 
avaliativos do campo prático do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção 
à Saúde Oncológica, apresenta-se com alta relevância, uma vez que alinhar a atividade 
educacional do campo prático com as competências teóricas, qualifica tanto o ensino 
quanto a assistência em saúde 
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