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Portaria N° 07/2002

Institui Comissão de Acompanhamento Técnico do Projeto
Formação Solidária em Saúde.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL – SUBS-
TITUTO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o previsto nos
artigos 90 e 243 da Constituição Nacional e com a Lei Federal n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990,

Considerando que a Educação em Saúde Coletiva constitui um dos eixos es-
tratégicos de gestão do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul (SUS/RS),
sendo entendida como ação prioritária do governo para a implementação da política
de saúde;

Considerando que a Educação em Saúde Coletiva envolve atividades dirigidas
à formação (habilitação e qualificação profissional) ou capacitação (educação con-
tinuada e educação permanente) e à pesquisa (investigação e aprofundamento ci-
entífico) ou ao desenvolvimento (aperfeiçoamento de métodos, de processos e ino-
vação tecnológica) nas áreas demandadas pela gestão pública da saúde;

Considerando que  o engajamento de Instituições de Ensino Superior (IES)
visa à construção ampliada de competências e habilidades de trabalho, de gestão,
de desenvolvimento científico e tecnológico e de participação em saúde;

Considerando que a instituição do Pólo de Educação em Saúde Coletiva (Por-
taria SES/RS nº 09, de 08 de maio de 2000) representou o mais importante passo
da gestão estadual no sentido de consolidar a relação de parcerias entre o órgão de
gestão estadual do SUS e o conjunto dos órgãos formadores de recursos humanos
para a saúde no Estado do Rio Grande do Sul;

Considerando que a expansão qualitativa e quantitativa das atividades de ensi-
no e extensão educativa (formação e capacitação e estudantes das ocupações de
saúde), de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico (desde a pesquisa
em sentido amplo até a elaboração de protocolos assistências ou administrativos
para as redes municipais e a ampliação de instrumentos de avaliação de projetos
estaduais, regionais ou locais) e de documentação (registro acadêmico de experiên-
cias de serviço e de gestão, resgate da memória histórico-institucional estadual,
regional ou local e veiculação e disseminação do conhecimento produzido nas esfe-
ras descentralizadas de gestão e de serviços), no âmbito da saúde coletiva com-
põem aspecto fundamental à implementação do Sistema Único de Saúde;

Considerando que o Conselho Estadual de Saúde (CES/RS) aprovou a política
de formação e desenvolvimento de recursos humanos em saúde para o SUS, For-
mação Solidária da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do
Sul, projeto que cria no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul a “Formação Solidá-
ria em Saúde” como o engajamento do conjunto das Instituições de Ensino Superior
do Rio Grande do Sul (IES/RS) que oferecem um ou mais cursos de graduação
dentre as profissões da saúde para ampliar a formação de pessoas e desenvolvi-
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mento para o trabalho no Sistema Único de Saúde (Resolução CES/RS nº 23 de 20
de dezembro de 2001);

Considerando que a Secretaria de Estado da Saúde (SES/RS) tem a Escola de
Saúde Pública (ESP/RS) um órgão próprio estadual responsável pela Educação de
Saúde Coletiva, constituída pelas atribuições de ensino, pesquisa, documentação,
extensão educativa e ação social direta no campo da formação e do desenvolvi-
mento em saúde,

RESOLVE:

Art. 1º  – Instituir a Comissão de Acompanhamento Técnico da Formação Soli-
dária em Saúde, incumbida de avaliar e aprovar os “Planos de Trabalho” e os “Re-
latórios técnicos” de Formação e Capacitação e de Pesquisa e Desenvolvimento
apresentados pelas Instituições de Ensino Superior conveniados ao projeto de For-
mação Solidária em Saúde, criado pela Secretaria de Estado da Saúde e aprovado
pelo Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul.

Art. 2º  – Orientar a aprovação de “Planos de Trabalho” e “Relatórios Técnicos”
do projeto Formação Solidária em Saúde pela evidência de contribuição à
implementação ou à divulgação técnico-científica do Sistema Único de Saúde nos
municípios, regiões ou Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 3º  – Definir como competências da Comissão de Acompanhamento Técni-
co da Formação Solidária em Saúde as Seguintes:

I – Emitir e/ou aprovar as normas de apresentação dos “Planos de Trabalho”
e  dos “Relatórios Técnicos” a serem atendidas pelas Instituições de Ensi-
no Superior conveniadas, tomando por base os instrumentos semelhantes
em uso pela Escola de Saúde Pública;

II – Receber os “Planos de Trabalho” e os “Relatórios Técnicos” por meio de pro-
cesso protocolado junto à Secretaria Acadêmica da Escola de Saúde Pública,
emitindo apreciação consubstanciada em Parecer Descritivo a ser devolvido à
Instituições de Ensino Superior Conveniadas por meio da mesma Secretária
Acadêmica;

III – Propor as adaptações e adequações que tornem cada “Plano de Trabalho”
mais ajustado às prioridades identificadas pelos Núcleos Regionais de Edu-
cação em Saúde Coletiva ou ao cumprimento do projeto acadêmico da Esco-
la de Saúde Pública;

IV – Propor o adensamento dos “Relatórios Técnicos”  para que reflitam o percurso
de parcerias, de reformulação inconstitucional e de colaboração com as esfe-
ras descentralizadas do SUS/RS  ou com cumprimento do projeto acadêmico
da Escola de Saúde Pública;

V – Prestar informações consubstanciadas sobre o andamento de processos das
Instituições de Ensino Superior por diligência das mesmas, da direção da
Escola de Saúde Pública, do Gabinete da SES/RS ou do CES/RS;

VI – Expedir diligências às Instituições de Ensino Superior para que supram even-
tuais deficiências de informação nos “Planos de Trabalho” e “Relatos Técni-
cos” ou prestem informes complementares a critério desta Comissão.
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Art. 4º  – Designar para a Comissão de Acompanhamento Técnico do Projeto
Formação Solidária da Saúde, sob a Coordenação do primeiro os seguintes compo-
nentes:
* Ricardo Burg Ceccim, professor da Escola de Saúde Pública, respondendo pela

direção acadêmica da ESP/RS, coordenador do Pólo de Educação em Saúde
Coletiva,

* Tereza Borgert Armani, professora da Escola de Saúde Pública, coordenadora
do Ensino de Pós-Graduação na ESP/RS, respondendo pela direção administra-
tiva da ESP/RS,

* Waleska da Porciúncula Antunes, professora da Escola de Saúde Pública, coor-
denadora do Comitê de Apoio à Rede Assistencial do SUS/RS do Pólo de Educa-
ção em Saúde Coletiva,

* Clarete Nespolo de David, professora da Escola de Saúde Pública, coordenado-
ra do Comitê de Gestão e Planejamento Descentralizados em Saúde do Pólo de
Educação e Saúde Coletiva,

* Marcio Mariath Belloc, professor da Escola de Saúde Pública, coordenador do
Comitê de Atenção Básica em Saúde/Saúde da Família do Pólo de Educação
Coletiva,

* Gilmar Norberto Basso, professor da Escola de Saúde Publica, secretário execu-
tivo do Pólo de Educação em Saúde Coletiva,

* Lúcia Inês Schaedler, professora da Escola de Saúde Pública coordenadora do
Assessoramento Pedagógico e Educação continuada da ESP/RS, responsável
pelo acompanhamento técnico dos Núcleos Regionais de Educação em Saúde
Coletiva e

* Kátlei Magali Kussler, assessora jurídica da ESP/RS.

Art. 5º  – Quaisquer atos anteriores deverão ser adequados as determinações
desta Portaria.

Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2002.

José Eduardo Martins Gonçalves
Secretário de Estado da Saúde – Substituto




