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INTRODUÇÃO:  A docência tem sido objeto de análises e estudos a partir do movimento de 

transformação do ensino superior em saúde no Brasil. Inovações educacionais, incluindo 

integração disciplinar, aprendizagem baseada em problemas, currículo centrado na 

comunidade e currículo nuclear têm sido implantadas e avaliadas (BATISTA, 2005). Com 

essa percepção e preocupação com as práticas pedagógicas enquanto processo de educação 

permanente, a Coordenação de Residência Multiprofissional de Saúde da Secretaria de Estado 

da Saúde de Goiás (COREMU/SES-GO) realiza, desde 2019, a Jornada Pedagógica, sendo a 

edição de 2020 a primeira em ambiente remoto (projeto piloto), cumprindo as normativas 

sanitárias de não aglomeração em decorrência da pandemia de covid-19. Intitulada ‘II Jornada 

Pedagógica COREMU/2020 – Construindo caminhos: ajustar, planejar e implementar’, a 

jornada veio ao encontro das necessidades de formação profissional em saúde que a 

Residência Multiprofissional (RMS) objetiva. A RMS é uma modalidade de ensino de pós 

graduação lato sensu, caracterizada por ensino em serviço, desenvolvida por meio de 

estratégias de organização dos serviços e do processo de ensino-aprendizagem, e norteada por 

docentes (tutores e preceptores) (BRASIL, 2012) que necessitam constantemente de 

qualificação. 

OBJETIVO: Contribuir com o desenvolvimento do trabalho docente, contextualizando à 

realidade vivenciada nos programas de RMS da SES-GO, favorecendo a qualificação do 

processo de formação dos Residentes. 

METODOLOGIA: Inicialmente foram levantadas as principais necessidades que os 

docentes tinham sobre temas relacionados aos processos de ensino-aprendizagem e à vivência 

cotidiana na RMS. Esses temas, incluídos na programação da jornada, contemplaram: o 

desenvolvimento de competências na residência; os processos éticos na área da saúde e gestão 

de conflitos; as estratégias para o ensino remoto; a importância das pesquisas em saúde e o 

fluxo de pesquisa na SES-GO; a avaliação em saúde e a avaliação institucional. Houve ainda 

apresentação de um Trabalho de Conclusão de Residência que abordou a qualidade de vida 

dos Residentes da SES-GO e uma dissertação de Mestrado sobre a percepção dos egressos 

sobre os programas de RMS/SES-GO. Os encontros aconteceram durante todo o mês de 

setembro de 2020, de forma remota pela plataforma conferenciaweb.rnp, com dois encontros 

semanais. Foram utilizadas estratégias participativas, associadas a vários recursos didáticos. 

Os recursos didáticos adotados em cada encontro foram selecionados segundo o critério da 

adequação ao conteúdo a ser trabalhado naquele dia. Foram utilizadas a exposição dialogada 

além de diversas dinâmicas grupais. A proposta inicial da jornada estabelecia como público 



alvo apenas preceptores e tutores, porém, com a grande procura, optamos por estender 

também a participação de residentes que, como se sabe, muitas vezes seguem pelo caminho 

da docência nos próprios programas de RMS. Considerando, contudo, que a formação docente 

tem ou deveria ter início nos programas de pós-graduação, é necessário que estes 

reconsiderem a sua atuação e revejam quais são as suas propostas para a formação dos 

estudantes, como futuros docentes da educação superior (PANÚNCIO-PINTO; TRONCON, 

2015). Os facilitadores convidados discutiram sobre os temas indicados pelos docentes. 

Diante da característica piloto do evento no formato remoto, foi prevista, em seu 

desenvolvimento, avaliação pelos participantes ao final. O formulário foi aplicado de forma 

não obrigatória e através do Google forms. Os itens da avaliação envolveram conteúdo, 

ambiente virtual, convidados e organização do evento. Foram questionados sobre 

potencialidades e fragilidades para reforçar ou melhorar o curso ofertado e solicitadas 

sugestões de temas para a versão 2021 da Jornada. 

RESULTADOS: A realização desse evento com os docentes permitiu constatar a importância 

de se discutir práticas pedagógicas para o ensino na área da saúde, revelando a necessidade de 

uma coordenação realizada de forma sistemática. Mostrou a importância de se discutir em 

grupo e trocar experiências e permitiu conhecer as peculiaridades do grupo e planejar 

orientações compreensíveis e significativas aos docentes dos programas de RMS/SES-GO. A 

dimensão reflexiva na formação docente evidencia o quanto as estratégias de 

desenvolvimento docente que valorizam as suas experiências de maneira problematizadora e 

por meio da discussão coletiva, gera maiores possibilidades de mudanças nas práticas 

pedagógicas (HORA et al, 2015). A estratégia permitiu o contato direto dos docentes com 

alguns conteúdos didáticos específicos, muitos deles até então desconhecidos. Gerou 

oportunidade para refletir sobre os assuntos trabalhados, tendo facilitado o desencadeamento 

de novos questionamentos e busca pela excelência no ensino. Muito se tem discutido sobre as 

práticas reflexivas ancoradas no cotidiano docente e dos contextos institucionais, permitindo 

situá-los como sujeitos da aprendizagem e, assim, possibilitando a real transformação dos 

currículos e práticas pedagógicas (MORAES; RAMOS; GIANELLA, 2020). Ao longo da 

jornada, os temas foram discutidos sempre com participação efetiva dos docentes. No último 

encontro, com a apresentação dos trabalhos, foram retomados os temas abordados, discutindo-

se os pontos fortes e as fragilidades evidenciados e, então, propor estratégias e soluções para 

as principais dificuldades encontradas. 

CONCLUSÕES: Percebeu-se a necessidade constante de qualificação dos docentes 

(preceptores e tutores) dos programas de RMS/SES-GO, principalmente no que se refere à 

formação de uma rede de diálogo, procurando expandir os horizontes de informações sobre a 

docência em saúde. A utilização da avaliação de satisfação foi importante para a 

retroalimentação do processo de desenvolvimento e execução de novos eventos. Pode-se 

constatar a importância de eventos dessa natureza para a comunidade acadêmica regional, em 

particular para os docentes dos programas de RMS/SES-GO, auxiliando na construção de um 

conhecimento vasto e crítico das questões de ensino superior, possibilitando aos participantes 

instrumentos capazes de conduzir a uma intervenção fundamentada e eficaz nos programas de 

RMS. 
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