
 
 

 

 

 

Grupo de Pesquisa em Educação na Saúde – PENSA 
Programa de atividades do PENSA para o primeiro semestre de 2021 

Líder do PENSA: Izabel Coelho 

Professores Coordenadores das atividades de 2021: :Leide da Conceição 
Sanches e Marcio Almeida 

 

Horário das 
Atividades: 

 

15h00 às 17h30 
 

VIA REMOTA 
GOOGLE MEET 

 

Carga horária por semestre: 
10 horas das quais o participante deverá 
comprovar participação em, no mínimo, 
75%. Ou seja, os créditos só serão 
computados para os mestrandos que 
tiverem no máximo 1 (uma) falta. 

 
 

Créditos: 
2 por semestre 

 
 

BREVE HISTÓRICO: 
 
Este Grupo de Pesquisa teve início em 2010 e foi precursor do Programa de Pós-graduação PECS 

(Ensino nas Ciências da Saúde) da FPP. Durante os anos iniciais realizou encontros quinzenais, 

tendo sido espaço de trocas e de intercâmbio entre pesquisadores de várias instituições 

interessados no tema “Ensino na Saúde”. Cumpriu um importante papel de manter a união e os 

vínculos necessários para as fases de elaboração e de implantação do Projeto do PECS/FPP. 

 

Nos anos mais recentes tem sido um espaço importante para o amadurecimento dos projetos de 

pesquisa dos mestrandos e também para a formação inicial de pesquisadores ainda não vinculados 

ao Programa. Continua sendo um espaço aberto a profissionais e estudantes, principalmente de 

pós-graduação de outras instituições. 

 

Neste ano serão mantidas algumas modificações visando a continuidade das atividades. Uma delas 

é a delimitação do número máximo de participantes (30), visando garantir a permanência e evolução 

dos conteúdos. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Formação inicial de pesquisadores em saúde; 

2. Capacitação avançada de pesquisadores em saúde; 

3. Fortalecimento das 3 Linhas de Pesquisa do PECS: 1. Currículo, processos de ensino- 

aprendizagem e avaliação na formação em saúde; 2. Educação permanente e integração 

entre ensino, serviços de saúde e comunidade; 3. Gestão acadêmica e no sistema de saúde. 

 

PARTICIPANTES: 

 

Professores, estudantes de pós-graduação e de graduação da FPP. 

Profissionais de saúde interessados nos assuntos de pesquisa em saúde. 

Número de vagas: 30 (trinta). 

Prazo para inscrições: até 12h do dia 15/03/2021 pessoalmente com a secretaria Simone Capinski 

(setor de Pós-Graduação da FPP – bloco 1) ou por email grupo-pensa@fpp.edu.br 

 

mailto:grupo-pensa@fpp.edu.br


 
 

C R O N O G R A M A 
 

PRIMEIRO SEMESTRE 2020 

 
DATA Tema/Conteúdo Organização/Dinâmica Responsável 

19/03/2021  

16h00 às 
17h30 

Apresentação dos participantes e 
planejamento das atividades Prof Izabel Coelho, Prof 

Leide Sanches e Prof Marcio 
Almeida 

  

 . 

  

RECURSOS: Multimídia e flipchart 

REFERÊNCIA BÁSICA UTILIZADA: 

23/04/2021 

Teoria e Prática Científica. O método como caminho do 
conhecimento científico. Os fundamentos teórico- 
metodológicos da ciência. A formação das ciências 
humanas e os novos paradigmas epistemológicos. 
Modalidades e metodologias de pesquisa científica. 

15h00 às 
15h30 

Exposição do tema 

Prof.ª Leide da Conceição 
Sanches, Prof. Márcio José 
de Almeida e participantes 
voluntários. 

15h30 às 
16h00 

Trabalho em equipes com base no 
material disponibilizado no 
momento, levantamento dos 
pontos-chave para discussão do 
texto. 

16h00 às 
16h30 

Abrir a discussão com base em 
roteiro (preparado pelos 
responsáveis do artigo do dia) – 
relato das equipes. 

16h30 às 
17h30 

Sistematização; Planejamento da 
próxima sessão e Avaliação da 
sessão: (tema, material, líder, equipe 
e objetivo). 

Referência: Capítulo 3 do livro: 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez Editora, 2007. 

07/05/2021 
O desafio do conhecimento. Fase exploratória da 
pesquisa. 

15h00 às 
15h30 

Exposição do tema 

Prof.ª Leide da Conceição 
Sanches, Prof. Márcio José 
de Almeida e participantes 
voluntários. 

15h30 às 
16h00 

Trabalho em equipes com base no 
material disponibilizado no 
momento, levantamento dos 
pontos-chave para discussão do 
texto. 

16h00 às 
16h30 

Abrir a discussão com base em 
roteiro (preparado pelos 
responsáveis do artigo do dia) – 
relato das equipes. 

16h30 às 
17h30 

Sistematização; Planejamento da 
próxima sessão e Avaliação da 
sessão: (tema, material, líder, equipe 
e objetivo). 

Referência: Introdução e Capítulo 2 do livro: 
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: Pesquisa qualitativa em saúde. 9ª edição revista e aprimorada. São Paulo: Hucitec, 2006. 

18/06/2021 

Projetos de pesquisa. Uma estrutura para o projeto; 
revisão de literatura; estratégia de redação e 
considerações éticas. 
 
Planejamento dos encontros do 2° semestre. 

15h00 às 
15h30 

Exposição do tema 

Prof.ª Leide da Conceição 
Sanches, Prof. Márcio José 
de Almeida e participantes 
voluntários. 

15h30 às 
16h00 

Trabalho em equipes com base no 
material disponibilizado no 
momento, levantamento dos 
pontos-chave para discussão do 
texto. 

16h00 às 
16h30 

Abrir a discussão com base em 
roteiro (preparado pelos 
responsáveis do artigo do dia) – 
relato das equipes. 

16h30 às 
17h30 

Sistematização; Planejamento da 
próxima sessão e Avaliação da 
sessão: (tema, material, líder, equipe 
e objetivo). 

Referência: CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Parte I. Ed Porto Alegre: Artmed e Bppkman, 2007. 

 

 

 
SEGUNDO SEMESTRE 2020 



 
 

 
02/07  A planejar  

    

06/08  A planejar  

    

10/09  A planejar  

    

15/10  A planejar  

    

  A planejar  
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