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APRESENTAÇÃO

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saú de) como 

parte da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde chega em sua nona 

edição, alcançando resultados positivos que contribuem para a reorientação da 

formação e do trabalho em saúde no país.

Esta publicação, intitulada “As contribuições do PET-Saú de/Interprofis-

sionalidade para a reorientação da formação e do trabalho em saúde no Brasil”, 

é parte do previsto no Edital GM/MS nº 10, de 23 de julho de 2018 – Seleção para 

os Projetos PET-Saú de, edição com foco na interprofissionalidade –, o qual pre-

vê a elaboração de “relatório descrevendo as atividades, conforme orientações 

da Coordenação-Geral de Ações Estratégicas, Inovação e Avaliação da  Educa-

ção na Saúde do Departamento de Gestão da Educação na Saúde (CGIED/DE-

GES/SGTES/MS), em que deverá constar a avaliação do desenvolvimento das 

atividades, considerando os compromissos, metas e indicadores de avaliação 

do programa”.

A Educação pelo Trabalho para a Saúde, alcançada por meio da integração 

do ensino com o serviço e com a comunidade, pela implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais e por outros aspectos que a fortalecem, ocorreu, uma 

vez mais, de forma articulada e comprometida pelos participantes desta edição 

do programa, que, com clareza e intencionalidade, desenvolveram processos 

formativos ancorados nos pressupostos teóricos, metodológicos e conceituais 

da Educação Interprofissional (EIP) e das práticas colaborativas em saúde (PC), 

viabilizando a institucionalização desta estratégia educacional por meio do PET-

Saú de (UNITED KINGDOM, 2017).

A publicação, organizada em seis partes, busca demonstrar os resultados 

do PET-Saú de e a aplicação da EIP como mobilizadora de reorientação da 

educação e do trabalho em saúde no país, tornando os sistemas de saúde, nos 

quais os alunos foram inseridos, mais resilientes, colaborativos, interdependentes 
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e efetivos. Deste modo, contempla os resultados alcançados pelos 120 

projetos participantes desta edição do programa, sistematizados em aspectos 

criteriosamente selecionados pela equipe que a redigiu, complementados pelo 

conjunto de resultados informados pelos projetos.

A publicação apresenta ainda importantes informações sobre esta edição 

do PET-Saúde, contemplando aspectos de natureza quantitativa, além da influência 

da pandemia de COVID-19 sobre os projetos e a necessidade de reinvenção para 

garantir que a interprofissionalidade fosse desenvolvida no contexto de crise 

sanitária para contribuir com a formação no e para o SUS. 

Desejamos uma boa leitura!

DEGES/SGTES/MS 
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1 INTRODUÇ Ã O

Há mais de 10 anos, o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-
Saú de) integra a agenda dos recursos humanos em saúde do Brasil como potencial 
estratégia para contribuir com a implementação da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde (PNEPS) para formação e desenvolvimento de trabalhadores 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

Instituído pela Portaria Interministerial nº 1.802, de 26 de agosto de 2008, o 
PET-Saú de é parte da PNEPS brasileira cuja premissa consiste em viabilizar iniciativas 
de aperfeiçoamento e especialização em serviço dos profi ssionais da saúde, bem 
como de iniciação ao trabalho, estágios e vivências, dirigidos aos estudantes da área, 
de acordo com as necessidades do SUS.

Desde a sua criação, o PET-Saú de apresenta como objetivos:

I - possibilitar que o Ministério da Saúde cumpra seu papel 
constitucional de ordenador da formação de profi ssionais de 
saúde por meio da indução e do apoio ao desenvolvimento dos 
processos formativos necessários em todo o País, de acordo com 
características sociais e regionais;
II - estimular a formação de profi ssionais e docentes de elevada 
qualifi cação técnica, científi ca, tecnológica e acadêmica, bem omo 
a  atuação profi ssional pautada pelo  espírito crítico, pela  cidadania 
e  pela  função social da  educação superior, orientados pelo 
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
preconizado pelo Ministério da Educação;
III - desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de 
excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza 
coletiva e interdisciplinar;
IV - contribuir para a implementação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos cursos de graduação da área da saúde;
V - contribuir para a formação de profi ssionais de saúde com perfi l 
adequado às necessidades e às políticas de saúde do País;
VI - sensibilizar e preparar profi ssionais de saúde para o adequado 
enfrentamento das diferentes realidades de vida e de saúde da 
população brasileira;
VII - induzir o provimento e favorecer a fi xação de profi ssionais de 
saúde capazes de promover a qualifi cação da atenção à saúde em 
todo o território nacional; e 
VIII - fomentar a articulação entre ensino e serviço na área da saúde
(BRASIL, 2008, art. 2).

 

No elenco de objetivos previstos para o PET-Saú de, o binômio educação 
e trabalho destaca-se tendo a integração ensino-serviço-comunidade como a 
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norteadora de todo seu processo de execução, com a clara finalidade de promover a 
articulação ativa entre a universidade e o serviço para atender as necessidades de 
saúde da população.

O PET-Saúde, em todo seu período de execução, vem produzindo evidências 
positivas que viabilizam a aproximação da saúde com a universidade, promovendo 
mudanças institucionais, quer sejam nas universidades, quer sejam nos serviços 
de saúde, dada a sua característica de desenvolvimento, que consiste em estimular 
a realização de projetos de intervenção com práticas pedagógicas realizadas 
diretamente na realidade do trabalho em saúde (BATISTA et al., 2015; PAN AMERICAN 
HEALTH ORGANIZATION, 2017 ).

Por meio da Portaria Interministerial nº 421, de 3 de março de 2010, o 
Ministério da Saúde reafirmou que o PET tem como pressuposto

[...] a educação pelo trabalho, caracterizando-se como instrumento 
para qualificação em serviço dos profissionais da saúde, bem 
como de iniciação ao trabalho, dirigidos aos estudantes dos 
cursos de graduação e de pós-graduação na área da saúde, de 
acordo com as necessidades do SUS, tendo em perspectiva a 
inserção das necessidades dos serviços como fonte de produção 
de conhecimento e pesquisa nas instituições de ensino (BRASIL, 
2010b, art. 2).

Desde então, o PET-Saúde vem contribuindo também para a ampliação 
de pesquisas em saúde, sobretudo aquelas com enfoque clínico, pesquisa-ação, 
pesquisa sobre ensino e aprendizagem e sobre a gestão dos serviços da saúde.

No conjunto de nove edições temáticas já realizadas, a princípio com ênfase na 
Atenção Primária à Saúde (APS), avançando para abordagens contemplando todos os 
níveis de atenção com foco no processo de transformação da educação das profissões 
da saúde, o PET-Saúde aprovou 900 projetos em todo o país.  Esses números refletem 
a magnitude do programa no contexto da PNEPS e, além do mais, evidenciam a sua 
importância para a promoção de práticas de ensino-aprendizagem incorporadas aos 
serviços e ao processo de trabalho em saúde, o que tem contribuído, sobremaneira, 
para qualificar a atenção e, sobretudo, para preparar os futuros profissionais de saúde 
com competências compatíveis às necessidades do sistema de saúde.

 Ao longo de 2008 até a atualidade, as edições do PET-Saúde oportunizam 
a formação em saúde diretamente nos cenários de prática, sendo o processo de 



As contribuições do PET-Saúde/Interprofissionalidade 
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ensino-aprendizagem realizado no serviço a partir de relações ativas e interações 
entre o docente, o estudante, o profissional e o usuário do SUS, o que confere a ele 
característica inovadora na área de educação na saúde no contexto brasileiro.

 No que concerne ao público do PET-Saúde, o programa contempla os perfis 
e as atribuições seguintes:

zz Estudantes:  regularmente matriculados em Instituições de Educação Superior 
(IES) com a função de desenvolver vivências e produzir conhecimento 
relevante em áreas prioritárias na produção da saúde;

zz Professores: com a função de tutoria acadêmica para orientação de vivências 
em serviço e produção e/ou orientação de conhecimento relevante na área 
da saúde;

zz Profissionais de saúde: com a função de preceptoria e atuação direta nos 
serviços de saúde para orientação em serviço a estudantes participantes do 
programa.

 O PET-Saúde chega em sua nona edição com o foco explícito na Educação 
Interprofissional (EIP) e nas práticas colaborativas em saúde (PC), temáticas essas 
que foram elucidadas em todas as edições anteriores do programa com potencial 
para o desenvolvimento de competências colaborativas por permitir a integração 
de estudantes, professores, profissionais e usuários dos serviços de saúde para 
a reorientação da formação e do trabalho sustentada nos princípios do efetivo 
trabalho em equipe colaborativo.

 Esta edição do PET-Saúde faz parte das atividades do plano de ação brasileiro 
para implementar a EIP nos sistemas de educação e de saúde do país, uma iniciativa 
liderada pela Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 
(OPAS/OMS) no ano de 2016 (BRASIL, 2018b).

Por meio do Edital GM/MS nº 10, de 23 de julho de 2018, o Ministério da Saúde 
selecionou 120 projetos de todas as regiões do país, para que IES e secretarias 
de saúde executassem, por um período de 24 meses, atividades ancoradas 
nos pressupostos teóricos, metodológicos e conceituais da EIP com a clara 
intencionalidade de aplicação dos elementos desse estilo educacional nas práticas 
de ensino-aprendizagem na realidade dos serviços de saúde.

Em meio ao desenvolvimento dos Projetos PET-Saúde/Interprofissionalidade,  
que coincidiu com uma das maiores crises sanitárias mundiais, o programa iniciava 
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seu segundo ano de execução, quando, em março de 2020, foi declarada a pandemia 
da COVID-19.

Tal evento influenciou, de modo significativo, as ações do PET-Saúde, 
impulsionando os projetos a se reinventarem com a reformulação de iniciativas de 
ensino-aprendizagem, respeitando-se as medidas de isolamento e distanciamento 
social impostos pela pandemia.

Diante deste panorama, o objetivo da presente publicação é apresentar 
informações da atual edição do PET-Saúde cujo foco é a EIP e a PC, assim como 
discutir os principais resultados dos projetos na perspectiva de seus participantes 
e identificar a influência da pandemia da COVID-19 no planejamento das atividades 
previstas, com a finalidade de subsidiar o Ministério da Saúde no processo de 
monitoramento, avaliação e aprimoramento do programa.

A publicação foi dividida em seis partes, de acordo com o descrito a seguir, 
que evidenciam os resultados do PET-Saúde para a implementação da EIP no país, 
com sinalizações do cumprimento dos entes envolvidos conforme prerrogativas 
previstas no vigente edital e nos objetivos gerais deste programa para a política 
brasileira de Educação Permanente em Saúde:

I - Panorama geral do PET-Saúde/Interprofissionalidade;

II - O que o PET-Saúde tem realizado para avançar na educação e no trabalho 
interprofissional em saúde no Brasil?

III - O PET-Saúde e a integração ensino-serviço-comunidade com enfoque na 
interprofissionalidade, na intersetorialidade, no trabalho em rede e nos cenários de 
práticas;

IV - PET-Saúde/Interprofissionalidade: aspectos que favoreceram e que foram 
barreiras para a execução do programa;

V - Ações fortalecidas pelo PET-Saúde/Interprofissionalidade para garantir a 
implementação da EIP;

VI - A COVID-19 e a influência no PET-Saúde/Interprofissionalidade.

Esses aspectos sistematizam os resultados do PET-Saúde/Interprofissionalidade 
por meio de registros recebidos dos próprios participantes dos projetos, que 
vislumbram a importância do programa para a reorientação da formação e do 
trabalho em saúde no Brasil rumo ao desenvolvimento de modelos singulares 
centrados nas práticas colaborativas e na efetiva integração entre estudantes, 
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professores, profissionais de saúde e usuários dos serviços, com a inequívoca visão 
de alcançar um SUS mais integral, colaborativo, resiliente e efetivo.

Ademais, a finalidade deste documento consiste ainda em divulgar boas 
práticas no campo da inovação da educação na saúde a partir da EIP conduzida 
pelo PET-Saúde, assim como destacar a importância do programa para o avanço 
dos sistemas de educação e de saúde do país.
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2 METODOLOGIA

Em 2018 o Ministério da Saúde publicou o Edital nº 10, de 23 de julho 
de 2018, para a seleção de projetos para o PET-Saú de – edição com foco na 
interprofi ssionalidade –, conforme previsto em seu item 7.1:

A execução dos projetos pelas instituições será acompanhada e 
avaliada pelo Departamento de Gestão da Educação na Saúde da 
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (DEGES/
SGTES/MS), nos termos das normativas que regem o Programa 
PET-Saú de e deste Edital, no processo de execução e avaliação das 
propostas (BRASIL, 2018a).

Nesse sentido, a elaboração deste documento é fruto do que está previsto 
no edital, avançando em determinados aspectos por sua capacidade de sinalizar os 
efeitos que o PET-Saú de apresenta para a reorientação da formação e do trabalho em 
saúde no Brasil com a contribuição da EIP e das práticas colaborativas em saúde.

No ano de 2020, o Ministério da Saúde enviou um formulário eletrônico 
para os coordenadores e para as coordenadoras dos Projetos PET-Saú de/
Interprofi ssionalidade, via FormSUS, que consiste em um serviço do DATASUS 
(Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil) para a criação 
de formulários na web compatíveis com a legislação e com a Política de Informação 
e Informática do SUS.  

As respostas no FormSUS, somadas aos resultados dos relatórios mensais 
elaborados pelos projetos e enviados ao Ministério da Saúde, subsidiaram a produção 
deste documento a partir da descrição sobre as ações e os resultados do PET-Saú de, 
destacando-se avanços e fragilidades, o que possibilitou conhecer os resultados 
dos planos de trabalho dos projetos do programa sistematizados em seis aspectos 
centrais estruturados para compor a presente publicação.

A análise dos dados, incluindo-se uma seção sobre o panorama geral desta 
edição do programa, sistematizado a partir de dados ofi ciais do Ministério da Saúde, 
compreendeu uma abordagem quantitativa e qualitativa do tipo temática, na busca 
dos sentidos expressos pelos coordenadores e pelas coordenadoras do PET-Saú de/
Interprofi ssionalidade sobre as atividades desta edição do programa.
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3 ANTECEDENTES DO PET-SAÚDE/
INTERPROFISSIONALIDADE

Antes de abordar os aspectos gerais do PET-Saú de/Interprofi ssionalidade, torna-
se necessário apresentar as edições do programa que o antecederam como forma de 
trazer à tona o seu histórico e os seus marcos na área de educação em saúde do país.

Nove edições do PET-Saú de foram realizadas no conjunto de iniciativas 
do Ministério da Saúde conduzidas pela sua Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde (SGTES).  Iniciado no ano de 2008, o programa abordou a 
temática da Saúde da Família, contribuindo para o fortalecimento do ensino voltado 
para a Atenção Primária à Saúde (APS) e a integração do ensino com o serviço e a 
comunidade.

As edições seguintes priorizaram temas estratégicos como vigilância em 
saúde, saúde mental, redes de atenção e diretrizes curriculares, que são de interesse 
das universidades e dos serviços de saúde para contribuição à implementação da 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) e de outros programas 
do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010c; 2010d).

O quadro a seguir contempla os editais do PET-Saú de de acordo com os temas 
abordados em cada edição.

Quadro 1 – Quadro com editais publicados do PET-Saú de segundo áreas temáticas, 
2008-2018

Edital Área temática

Edital 12/2008 - PET-Saú de/SF 2009 Saú de da Famí lia

Edital 18/2009 - PET-Saú de/SF 2010/2012 Saú de da Famí lia

Edital 7/2010 - PET-Saú de/VS 2010/2012 Vigilâ ncia em Saú de

Edital 27/2010 - PET-Saú de/SM 2011 Saú de Mental

Edital 24/2011 - PRÓ-Saú de/PET-Saú de 2012-2014 Redes de Atenç ã o

Edital 28/2012 - PET-Saú de/VS 2013-2014 Vigilâ ncia em Saú de

Edital 14/2013 - PET-Saú de/Redes 2013-2015 Redes de Atenç ã o

Edital 13/2015 - PET-Saú de/GraduaSUS Graduaç õ es em Saú de

Edital 10/2018 - PET-Saú de/Interprofi ssionalidade Interprofi ssionalidade

Fonte: Ministério da Saúde, 2021.
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O total de 900 projetos do PET-Saúde foi aprovado nas nove edições do programa, 
conforme pode ser verifi cado no gráfi co abaixo. Esses projetos contemplaram todas 
as regiões do país e contribuíram para a formação de 43.941 estudantes, professores 
e profi ssionais de saúde, o que, em um processo de integração ensino-serviço-
comunidade, propicia a conformação do SUS a uma rede escola para o preparo e para 
a atuação no sistema público de saúde.

Gráfi co 1 – Projetos PET-Saúde aprovados pelo Ministério da Saúde por edição, 2021

Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informaç õ es Gerenciais do PET-Saúde – SIGPET, 2021.

A instituição do PET-Saúde deu-se como estratégia para dar continuidade 
ao Programa Nacional de Reorientação da Formação Profi ssional em Saúde (PRÓ-
Saúde), implementado por meio da Portaria Interministerial MS/MEC nº 2.101, de 3 
de novembro de 2005, que apresenta a intregração ensino-serviço para a reorientação 
da formação profi ssional com ênfase na Atenção Básica como seu objetivo de maior 
destaque.

Com o pressuposto de promover a educação pelo trabalho utilizando-se a 
premissa da integração ensino-serviço-comunidade, o PET-Saúde chega em sua nona 
edição cumprindo com os princípios norteadores de sua criação. 

 A ruptura com processos exclusivos formais de ensino-aprendizagem, a 
intensifi cação e priorização dos serviços de saúde como cenários de prática para a 
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reorientação da formação profissional em saúde e a oportunidade de implementar 
o que as DCN contemplam fazem do PET-Saúde um programa exitoso, como parte 
da PNEPS brasileira, que ainda se encontra em estágio de aprimoramento, com a 
inequívoca finalidade de contribuir com o atendimento das necessidades de formação 
e de saúde do país.

Dentre os principais impactos do PET-Saúde, estudos apontam que o programa 
provoca novas formas de interação entre os alunos e serviços de saúde, favorecendo 
a integração ensino-serviço-comunidade e a preparação para o trabalho em equipe 
interprofissional (COSTA et al., 2015; FARIAS-SANTOS; NORO, 2017).

Posto isso, a configuração do PET-Saúde com ações voltadas para o SUS e 
atividades de formação direta nos serviços de saúde contribui para a reorientação da 
formação em saúde no Brasil, produzindo uma importante relação entre os serviços 
de saúde pública e a universidade. Essa é considerada uma experiência inovadora, 
desafiadora e complexa, o que pode ser demonstrado ao longo de suas nove edições, 
visto que exige permanente articulação entre instituição de ensino, serviços de saúde, 
profissionais e comunidade e formulação de novos arranjos para garantir a sua 
implementação nos mais diversos contextos.
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4 RESULTADOS

4.1 PARTE I: PANORAMA GERAL DO PET-SAÚDE/
INTERPROFISSIONALIDADE

Esta seção contempla a apresentação de informações técnicas ofi ciais do 
Ministério da Saúde sobre os Projetos PET-Saúde/Interprofi ssionalidade aprovados 
conforme Edital GM/MS nº 10, de 23 de julho de 2018.

Para o PET-Saúde/Interprofi ssionalidade, foram aprovados 120 projetos, 
distribuídos em todas as regiões do país. 

As regiões Sudeste e Nordeste lideraram o número de projetos aprovados, 
com 42 e 33 do total de projetos, respectivamente, conforme mapa com descrição a 
seguir.

Figura 1 — Mapa com a distribuição por UF dos Projetos PET-Saúde/Interprofi ssiona-
lidade aprovados, 2018

Fonte: Ministério da Saúde.
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Tabela 1 — Distribuição dos Projetos PET-Saúde/Interprofissionalida de aprovados 
por região geográfica

Região Quantidade de Projetos %
Sudeste 42 35,00%
Nordeste 33 27,50%
Sul 22 18,3 3%
Centro-Oeste 14 11,67%
Norte 9 7,50%
Total 120 100%

Fonte: Ministério da Saúde.

 

De acordo com o mapa, somente Acre e Roraima não tiveram Projetos PET 
aprovados. Importante ressaltar que as duas unidades federativas não submeteram 
projetos conforme edital publicado.

A região Norte é a que apresentou o menor percentual de projetos em execução.

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul configuraram-se 
como os estados com maior quantidade de projetos aprovados.

4.1.1 Perfis de participantes do PET-Saúde/Interprofissionalidade

Estudantes

 No tocante à participação de estudantes de graduação no PET-Saúde/ 
Interprofissionalidade, esta edição conta com 3955 participantes com esse perfil, dos 
quais 3164 são bolsistas e 791 voluntários, contemplando todas as profissões de 
nível superior da área da saúde regulamentadas pelo Conselho Nacional de Saúde, 
com predominância da enfermagem, medicina e farmácia, conforme demonstrado no 
gráfico a seguir. Esse aspecto representa um avanço nesta edição do programa por 
possibilitar a interação das diferentes profissões da saúde em processos formativos 
com a explícita intencionalidade de desenvolver a aprendizagem interprofissional. 
Ademais, nota-se o interesse de estudantes de todos os cursos para o PET-Saúde.
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Gráfi co 2 — Distribuição de estudantes do PET-Saú de/Interprofi ssionalidade por 
cursos de graduação, 2021

Fonte: Ministério da Saúde.

Docentes

Os docentes com função de tutoria e coordenadores de Grupos Tutoriais, nesta 
edição do PET-Saúde, compreendem um total de 1199 tutores (549 coordenadores de 
Grupo Tutorial (GT), 549 tutores), sendo 1098 bolsistas e 101 voluntários.

Preceptores

Sobre os preceptores vinculados ao PET-Saúde/Interprofi ssionalidade 
com o perfi l de bolsistas ou voluntários, 2101 participantes constam, nesta edição 
do programa, com esse perfi l. Desse total, 1986 são bolsistas e 115 voluntários, 
incluindo profi ssionais de nível médio e técnico na condição de voluntários, o que é 
um avanço para a produção de práticas de ensino-aprendizagem mobilizadoras para 
a interprofi ssionalidade, como pode ser conferido no gráfi co a seguir:
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Gráfi co 3 — Distribuição de preceptores do PET-Saúde/Inteprofi ssionalidade por 
categoria profi ssional

Fonte: Ministério da Saúde.

A enfermagem lidera o conjunto de profi ssões da saúde que apresenta 
preceptores no PET-Saúde/Interprofi ssionalidade. Contudo, nota-se o crescimento de 
participações de outras categorias e, ainda de modo mais tímido, da biomedicina e da 
medicina veterinária.

Coordenadores de projetos

Cada Projeto PET-Saúde/Interprofi ssionalidade contou com um coordenador 
ou uma coordenadora indicado pela gestão local do SUS, que foi responsável por 
organizar e distribuir as atividades gerais do projeto, bem como fomentar a integração 
dos grupos e das atividades propostas por eles.

O total de 120 coordenadores locais dos Projetos PET-Saúde/
Interprofi ssionalidade gerenciaram as atividades desta edição do programa com a 
fi nalidade de alcançar os objetivos previstos nos planos de trabalho.

 A seguir, consta o quadro com a distribuição por sexo dos coordenadores e 
das coordenadoras dos Projetos PET-Saúde/Interprofi ssionalidade, por meio do qual 
pode ser verifi cada a predominância feminina nas coordenações dos projetos.
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Figura 2 — Distribuição dos(as) coordenadores(as) dos Projetos PET-Saúde/
Interprofi ssionalidade por sexo

Fonte: Ministério da Saúde.

4.1.2 Total de participantes do PET-Saúde/Interprofi ssionalidade

A Tabela a seguir apresenta a síntese quantitativa de bolsistas do PET-Saúde/
Interprofi ssionalidade por perfi l: Coordenador(a) de projeto, Estudante, Tutor(a), 
Preceptor(a), contemplando mais de 6 mil participantes nesta edição do programa.

Tabela 2 — Síntese quantitativa de bolsistas do PET-Saúde/Interprofi ssionalidade, 
2021

Perfi l Quantidade

Coordenador de Projeto 120

Tutor - Coordenador de Grupo Tutorial 549

Tutor 549

Estudante 3164

Preceptor 1987

Total Geral 6369

Fonte: Ministério da Saúde.
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4.1.3 Grupos Tutoriais do PET-Saúde/Interprofissionalidade

Os Grupos Tutoriais (GT) consistem em arranjos organizativos previstos pelo 
Ministério da Saúde para o desenvolvimento de práticas de ensino-aprendizagem, 
mediadas por tutoria, com a finalidade de promover a interação do estudante, do 
docente e do profissional de saúde na realidade do trabalho. 

Na edição PET-Saúde/Interprofissionalidade, 91 projetos apresentaram 5 GT; 
15 apresentaram 4 GT; 5, 3 GT e 9 projetos apresentaram 2 GT, conforme tabela a 
seguir.

Tabela 3 – Distribuição de Projetos PET-Saúde/Interprofissionalidade por Grupos 
Tutoriais (GT), 2021

Quantidade de GT Quantidade de Projetos %

5 GT 91 76%

4 GT 15 13%

3 GT 5 4%

2 GT 9 8%

Total 120 100%

Fonte: Ministério da Saúde.

Esta edição do programa apresentou 548 GT, sendo o maior quantitativo 
quando comparado às outras edições.

4.1.4 Composição do PET-Saúde/Interprofissionalidade

A Figura 3 demonstra a composição de participantes para a edição do PET-
Saúde/Interprofissionalidade, sistematizado conforme perfis e GT. Importante 
ressaltar a conformação interprofissional prevista nesta edição do programa, com 
a obrigatoriedade de os estudantes e preceptores serem de formações distintas, 
privilegiando, assim, experiências de interação entre as mais diversas profissões. 
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Figura 3 — Composição dos Projetos PET-Saúde/Interprofi ssionalidade sistematizada 
por perfi s de participantes e Grupo Tutorial

Fonte: Ministério da Saúde.

4.1.5 Aspectos fi nanceiros do PET-Saúde/Interprofi ssionalidade

 O PET-Saúde/Interprofi ssionalidade ofereceu bolsas para os tutores 
acadêmicos, preceptores e estudantes, respeitando-se as quantidades máximas e 
mínimas indicadas no edital.

O valor da bolsa para estudantes desta edição do programa foi de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), assim como as bolsas de iniciação científi ca, modalidade IC, 
em conformidade com a RN-015/2013, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico (CNPq).

Para os profi ssionais que exerceram a função de tutor e preceptor, a bolsa foi de 
R$ 550,00, valor-base com referência às bolsas para o desenvolvimento tecnológico, 
nível CNPQ ATP “A”, em conformidade com a RN-016/2010, do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq).

Para os profi ssionais e professores com a função de coordenadores de 
projeto e de grupo PET-Saúde/Interprofi ssionalidade, a bolsa paga foi de R$ 1.100, 00 
(hum mil e cem reais), valor de referência a partir das bolsas para o desenvolvimento 
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tecnológico, nível CNPQ DTI “C”, em conformidade com a RN-016/2010, do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq).

Mensalmente foram repassados valores para pagamento de 6.369 bolsas aos 
participantes dos projetos, o que corresponde a um valor mensal aproximado de R$ 
3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais).

4.1.6 Eixos de intervenção preconizados PARA execução das atividades do 
PET-Saúde/Interprofi ssionalidade

O Edital GM/MS nº 10, de 23 de julho de 2018, estabeleceu o conjunto de quatro 
eixos de intervenção cujos projetos, submetidos e aprovados, deveriam formular 
ações a serem realizadas no decorrer de execução da edição do programa, sendo:

Figura 4 – Eixos de intervenção

Fonte: Ministério da Saúde.

É sobre esse conjunto de eixos que também serão exploradas as seções 
seguintes desta publicação, cuja fi nalidade será demonstrar as contribuições do 
PET-Saú de/Interprofi ssionalidade para a formação e o trabalho em saúde no Brasil, 
contemplando, neste percurso, a sequência de eventos que favoreceram e desafi aram 
a sua execução, em especial a crise sanitária mundial em decorrência da pandemia 
da COVID-19.
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4.2 PARTE II: O QUE O PET-SAÚDE TEM REALIZADO 
PARA AVANÇAR NA EDUCAÇÃO E NO TRABALHO 
INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE NO BRASIL?

De acordo com a metodologia para a realização do levantamento com a 
finalidade de obter respostas a este e a demais questionamentos em torno dos 
resultados desta edição do programa, a partir do questionário direcionado aos 
coordenadores e às coordenadoras dos Projetos PET-Saúde/Interprofissionalidade, 
assim como dos relatórios mensais enviados por meio do sistema SIG-PET, foi 
possível identificar os principais aspectos que evidenciaram as contribuições do 
PET-Saúde, nona edição, para o avanço da EIP e do trabalho interprofissional em 
saúde no Brasil. 

Uma série de perguntas previstas no formulário on-line, como principais 
resultados alcançados; meios de registros adotados para mensurar os resultados 
alcançados; fatores facilitadores que ocorreram para a execução do projeto; 
barreiras e como elas dificultaram a execução do projeto; iniciativas indutoras 
adotadas no serviço de saúde para a transformação do trabalho em saúde em 
direção ao desenvolvimento das práticas colaborativas, possibilitou a interpretação 
das respostas para subsidiar a análise sobre o PET-Saúde e as contribuições para o 
avanço da EIP e do trabalho em saúde no contexto nacional.

De acordo com as dimensões para implementação da EIP propostas por 
Oandasan & Reeves (2005), intituladas de macro, meso e micro, pode-se confirmar 
que o PET-Saúde influenciou em todas elas, o que possibilitou avançar na EIP e no 
trabalho em saúde brasileiros, rumo à reorientação da formação e do trabalho em 
saúde.

Do conjunto de declarações feitas pelos coordenadores e pelas coordenadoras 
dos Projetos PET-Saúde/Interprofissionalidade, estão elencadas aqui aquelas que 
são passíveis de comprovação e que fundamentam as contribuições do PET-Saúde 
como parte de uma política indutora que reverbera em decisões para mudanças em 
práticas institucionais, tanto na formação como na realidade do trabalho em saúde, 
alcançando as relações profissionais, os desafios para a ruptura de estereótipos e 
a superação de  comportamentos e perfis mais hostis em direção a uma atuação 
mais colaborativa e solidária.
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PET-Saúde/Interprofissionalidade e ações identificadas para o avanço 
da EIP e do trabalho interprofissional em saúde no Brasil

1. Oferta de iniciativas planejadas para a aprendizagem interprofissional 
entre os participantes das diversas profissões envolvidas no programa.

2. Investimento em atividades para produção do conhecimento sobre os 
elementos teóricos, metodológicos e conceituais da EIP.

3. Criação e/ou adequação de disciplinas curriculares na graduação e 
pós-graduação, a partir da atuação do PET-Saúde com as comissões 
de coordenação de curso e de graduação.

4. Curricularização da extensão, com a formalização de atividades 
interprofissionais em disciplinas, pesquisas e iniciação científica nos 
cursos da área da saúde.

5. Apoio institucional com suporte financeiro e logístico da universidade 
e da secretaria de saúde para o desenvolvimento de atividades 
interprofissionais.

6. Contribuição para processos de desenvolvimento docente e educação 
permanente para preceptores no tema da EIP.

7. Ampliação do reconhecimento do SUS por estudantes, o que permite 
vivenciarem os principais pontos da rede e conhecerem a sua realidade 
interprofissional.

8. Estímulo ao reconhecimento e debate da importância de práticas 
colaborativas e do trabalho em equipe na perspectiva interprofissional 
e interdisciplinar, quer na formação, quer no exercício e na atuação do 
profissional de saúde.

9. Redução das hierarquias, o que facilita a mudança nas relações e 
interações na produção do conhecimento, nas relações institucionais, 
nas práticas e nas criações durante a graduação.

10. Percepção sobre a atuação mais colaborativa na Atenção Primária 
à Saúde, reconhecendo-se a interdependência que existe entre as 
práticas profissionais e a redução da desigualdade de poderes entre 
as profissões.
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4.3 PARTE III: O PET-SAÚDE E A INTEGRAÇÃO 
ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE COM ENFOQUE NA 
INTERPROFISSIONALIDADE, NA INTERSETORIALIDADE E NO 
TRABALHO EM REDE E CENÁRIOS DE PRÁTICAS

A intensificação dos processos de integração ensino-serviço-comunidade, 
bem como seu estímulo, por meio do PET-Saúde são efeitos perceptíveis nesta 
edição do programa, sobretudo devido aos resultados de maior envolvimento entre os 
diferentes setores e ao reconhecimento da importância da atuação interprofissional 
para o fortalecimento do trabalho em rede nos mais diversos cenários de práticas.

Para tanto, à luz do que declararam os coordenadores e as coordenadoras dos 
Projetos PET-Saúde/Interprofissionalidade, o programa, entre outros aspectos, possibilitou:

1. Integração do conhecimento e desenvolvimento de vivências por meio 
de práticas colaborativas entre os profissionais das diversas profissões 
envolvidas no projeto.

2. Oficialização de parceria com a Secretaria de Saúde para atuação em horário 
protegido para os preceptores, os professores e os acadêmicos.

3. Eventos promovidos em escolas com o objetivo de informar e divulgar temas 
importantes relacionados à educação em saúde conduzidos por estudantes e 
profissionais de distintas profissões para o desenvolvimento da comunicação 
interprofissional.

4. Implementação de ações assistenciais intersetoriais juntamente com 
indivíduos, grupos e populações em situações de vulnerabilidade, por meio da 
prática interprofissional e colaborativa em saúde.

5. Ampliação dos cenários diversos e espaços de valorização para a colaboração 
interprofissional (Saúde Mental/Atenção Primária/PICS/Gestão Pública/ 
Escolas/Serviço Social – reuniões integradas por Grupo de Trabalho do 
Colegiado Gestor).

6. Intensificação de medidas de integração entre ensino, serviço de saúde e  
comunidade, facilitando o aprendizado conjunto acerca da situação de saúde, 
visando a proporcionar o bem-estar e protagonismo dos usuários, das famílias 
e da comunidade.

7. Implantação de ações das práticas integrativas e complementares em saúde 
(horta comunitária; hipnose; reflexologia podal) como inovação no serviço, 
assim como de atividades em ambientes diferentes ao da unidade, em outros 
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equipamentos e espaços, inclusive públicos, em horários alternativos.
8. Realização de diferentes experiências de Cuidado Interprofissional por meio 

de ações colaborativas entre diversos profissionais, envolvendo-se diferentes 
locais (unidades, domicílio, escolas) e grupos (gestantes, hipertensos, 
diabéticos, adolescentes).

9. Criação de Clínica Integrada em Saúde em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde, referenciada pela APS com atuação interprofissional e intersetorial.

Conforme explicitado pelos participantes desta edição do PET-Saúde, diversos 
aspectos favoreceram as ações do programa, os quais estão elencados a seguir e 
que foram mencionados pelos projetos.

4.4 PARTE IV: PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE: 
ASPECTOS QUE FAVORECERAM E QUE FORAM BARREIRAS 
PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

1. Facilidade de interação entre os parceiros (secretaria de saúde e universidade) 
e interesse destes pelo programa.

2. Histórico dos participantes dos Projetos PET-Saúde em outras iniciativas de 
Políticas Indutoras para a Reorientação da Formação em Saúde, com especial 
realce para as participações no PET-Saúde Mental, PET Vigilância em Saúde, 
PRÓ-Saúde, PET Redes de Atenção e PET-Saúde GraduaSUS.

3. Assessoria permanente do Ministério da Saúde por meio de equipe exclusiva 
para acompanhamento, orientações e monitoramento das atividades do 
programa.

4. Conformação de Grupos Tutoriais contemplando estudantes, professores e 
profissionais de diferentes cursos da área da saúde.

5. Formação e preparo de preceptores com atuação em áreas estratégicas, 
como no Núcleo Ampliado de Saúde da Família – NASF-AB e na gestão, o que 
facilitou a articulação dos serviços da Rede de Assistência à Saúde.

6. Uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) como estratégia para 
o desenvolvimento de atividades do programa.

7. Realização de encontros periódicos de planejamento com o comprometimento 
dos participantes do programa, o que possibilitou a formulação de regimento 
interno e instrumentos de acompanhamento. 
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8. Oferta de atividades formativas (cursos virtuais, webconferências) para a 
aplicação da EIP na universidade e no serviço de saúde.

9. Imersão nos territórios para que os participantes conhecessem os cenários 
do SUS e, na sequência, pudessem aplicar a EIP em processos de ensino-
aprendizagem para desenvolvimento das temáticas priorizadas.

“Um dos maiores facilitadores é que há́ entre o grupo, uma grande disposição, vivência 
e engajamento voltado para construir o aprendizado interprofissional. A formação 
diversificada entre coordenadores, tutores, preceptores e estudantes garante uma 
pluralidade de ideias e uma complementação da formação, sendo assim, tem-se um 
grupo academicamente forte e com disposição para o trabalho em equipe.”

No tocante aos aspectos elencados como barreiras que dificultaram as ações do 
programa, os participantes do PET-Saúde mencionaram como sendo os principais:  

1. Insuficiência e/ou ausência de contrapartidas financeiras por 
parte da universidade, gestão municipal/estadual de saúde para 
complementação orçamentária do PET-Saúde. 

2. Inexistência do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-
Saúde (COAPES) ou de outros mecanismos de contratualização 
entre universidade e serviços de saúde, o que fragiliza a integração 
ensino-serviço-comunidade.

3. Carência de cronograma com a sistematização da previsão do 
pagamento de bolsas por parte do Ministério da Saúde, o que 
resulta em atrasos.1

4. Elevada rotatividade dos participantes do PET-Saúde.
5. Período de execução de cada edição do PET-Saúde reduzido (24 

meses), o que inviabiliza a execução de medidas para a produção 
de evidências sobre o programa, como tramitação de projetos de 
pesquisa em comitês de ética.

6. Incompatibilidade do calendário de aulas dos estudantes com o 
horário dos serviços de saúde vinculados ao PET-Saúde. 

7. Incipiente formação e preparo dos participantes para as 

1 Diante desse apontamento feito pelos coordenadores dos projetos, vale ressaltar que no âmbito 
do Ministério da Saúde existe o cronograma fixo de pagamento, que acontece na última semana 
do mês correspondente ao mesmo (entre os dias 25 a 30 de cada mês), o que não existe é um dia 
exato do mês para a realização do crédito nas contas dos beneficiários.
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atividades do programa. Esse fator implicou na consolidação da 
prática interprofissional durante o projeto e também nas futuras 
práticas de trabalho após a graduação com repercussões 
equivocadas sobre a EIP. 

8. Desconhecimento do PET-Saúde como parte de política indutora 
para reorientação da formação e do trabalho em saúde, o que 
acarreta desvalorização das atividades previstas.

9. Pressão assistencial nos serviços de saúde, o que dificulta a 
aprendizagem na realidade do trabalho em saúde.

10. Crise sanitária internacional em decorrência da pandemia de 
COVID-19 e do isolamento social a partir de março de 2020, o 
que inviabilizou as atividades presenciais nos serviços de saúde.

4.5 PARTE V: AÇÕES FORTALECIDAS PELO PET-SAÚDE/
INTERPROFISSIONALIDADE PARA GARANTIR A 
IMPLEMENTAÇÃO DA EIP

No arcabouço metodológico a que se propôs a formulação da presente 
publicação, um dos objetivos consistiu em identificar as ações fortalecidas pelos 
projetos, considerando-se as prerrogativas previstas no vigente edital e nos objetivos 
gerais deste programa para a política brasileira de Educação Permanente em Saúde. 

Para tanto, a sistematização de um elenco de ações incorporado ao 
formulário direcionado ao coordenador e à coordenadora local do Projeto PET-Saúde/
Interprofissionalidade possibilitou captar informações desta natureza, oportunizando 
desvelar evidências produzidas pelo programa para a implementação da EIP no 
contexto brasileiro. 

Como resultados, destaca-se que a valorização do processo de integração entre 
os estudantes dos diversos cursos de graduação da área da saúde com experiências 
intencionais de ensino-aprendizagem alicerçadas na EIP, o reconhecimento da 
importância do aprender junto para trabalhar junto, assim como o aprendizado para 
o trabalho colaborativo e a humanização do cuidado foram ações, de acordo com as 
coordenações locais dos Projetos PET-Saúde, desenvolvidas ao longo da execução 
do programa e que fortaleceram a implementação da EIP. 
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A tabela a seguir sistematiza o conjunto de ações realizadas pelos 120 projetos 
do PET-Saúde/Interprofissionalidade e que foram selecionadas como aquelas que 
fortaleceram a EIP no contexto brasileiro.

Tabela 4 – Relação de ações fortalecidas pelo PET-Saúde/Interprofissionalidade para 
a implementação da EIP selecionadas pelos projetos

Ações fortalecidas pelo PET-Saúde/Interprofissionalidade Sim Não

Reconhecimento da importância de aprender juntos para 
trabalhar juntos

120 0

Valorização do processo de integração entre os cursos da 
área da saúde e entre esses com os serviços de saúde

119 1

Humanização do cuidado 118 2

Trabalho colaborativo nos serviços de saúde 117 3

Iniciativas para garantir a implementação da 
interprofissionalidade na formação e no trabalho em saúde, 
como criação de disciplinas interprofissionais nos currículos 
dos cursos da área da saúde

103 17

Mais ênfase na integralidade da assistência com envolvimento 
dos profissionais

115 5

Ampliação do processo de contratualização dos serviços de 
saúde e universidades, via COAPES

60 60

Fonte: DEGES/SGTES/MS.

4.5.1 A pesquisa interprofissional induzida pelo PET-Saúde

 Um dos aspectos de destaque dos resultados do PET-Saúde/Interprofissiona-
lidade é o número expressivo de publicações e a formulação de projetos de pesqui-
sas para mensurar os impactos do programa e a aplicação da EIP na formação e no 
trabalho em saúde.

 Conforme o levantamento realizado, do total de Projetos PET-Saúde/
Interprofissionalidade, 63% declararam ter produzido e divulgado publicações 
com resultados de suas atividades, bem como declararam que se encontram em 
estágio de desenvolvimento de pesquisas em EIP, panorama que revela o interesse 
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dos participantes do programa em produzir evidências sobre a abordagem com 
contribuições para a educação em saúde no país.

Meios de registros adotados para mensurar o alcance dos resultados do PET- 
Saúde/Interprofissionalidade também foram apresentados pelos coordenadores e 
pelas coordenadoras dos projetos, sendo os principais:

1. Questionário pré-teste e pós-teste.
2. Narrativas dos participantes do programa.
3. Relatórios de atividades preenchido pelos participantes.
4. Registro fotográfico, produção de vídeos e podcasts.
5. Diários de campo.
6. Publicações em redes sociais com criação de páginas e contas 

personalizadas do projeto.
7. Atas de reuniões e listas de frequência das atividades. 
8. Instrumento de avaliação de processo, por meio de competências, 

contendo autoavaliação de discente, docentes (tutor e coordenador) e 
preceptor, além da avaliação do desenvolvimento de competências do 
discente avaliado pelo tutor e preceptor.

9. Instrumento que reflete o primeiro nível (reação) na avaliação de 
programas, segundo Kirkpatrick, e, no segundo semestre (fase de 
imersão), instrumento que reflete o segundo nível (aprendizagem) na 
avaliação do programa.

10. Plataformas de educação a distância com repositório de material para 
estudo e reflexão, realização de fóruns, registro de tarefas e inclusão 
de relatórios.

11. Projetos de pesquisa submetidos na Plataforma Brasil e resumos e 
artigos publicados.

4.5.2 O PET-Saúde/Interprofissionalidade e o COAPES

 A formalização do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde 
(COAPES) consistiu em um requisito para que as universidades e os serviços de 
saúde participassem do PET-Saúde/Interprofissionalidade.

As diretrizes para a celebração do COAPES cuja finalidade é o fortalecimento   
da integração entre ensino, serviços e comunidade no âmbito do SUS estão dispostas 
na Portaria Interministerial nº 1.127/MS/MEC/2015.
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Para a submissão do projeto ao edital do PET-Saúde/Interprofissionalidade, 
as instituições deveriam ter formalizado o COAPES ou ter estabelecido planejamento 
para sua celebração, durante a execução do projeto.

 Dos 120 projetos desta edição do programa, 39 declararam apresentar COAPES 
celebrados. Contudo, aproximadamente 60% dos projetos informaram outras medidas 
de contratualização firmadas, diferentes do COAPES e que se encontram em fase de 
adequação ao mecanismo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

4.6 PARTE VI: A COVID-19 E A INFLUÊNCIA NO PET-SAÚDE/
INTERPROFISSIONALIDADE

Os efeitos da COVID-19 alteraram toda a dinâmica global, alcançando, 
de modo significativo, os processos de ensino-aprendizagem. Na educação 
das profissões da saúde, os estágios, as vivências e as experiências na 
realidade do trabalho, em sua maior parte, foram suspensos ou adiados, e as 
aulas mudaram para o formato on-line.

Essa realidade afetou o PET-Saúde/Interprofissionalidade, o que 
impulsionou os projetos a reformularem seus planos de trabalho, readequando-
os a uma nova realidade no contexto de crise.

Visando conhecer a influência da pandemia de COVID-19 sobre o PET-
Saúde, os coordenadores e as coordenadoras dos projetos foram questionados 
sobre as mudanças nas práticas presenciais nos estabelecimentos de saúde 
vinculados ao programa.

Do total de 120 projetos, conforme quadro abaixo, apenas um 
informou que não houve readequação da rotina no campo de práticas nos 
estabelecimentos de saúde.
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Quadro 2 – Readequação da rotina do PET-Saúde/Interprofissionalidade em relação 
ao campo de prática nos estabelecimentos de saúde em decorrência da COVID-19

Sobre o atual período de crise 
sanitária mundial em decorrência 

da pandemia da COVID-19, 
houve readequação de rotina em 
relação ao campo de prática nos 

estabelecimentos de saúde?

Sim Não

119 1

Fonte: DEGES/SGTES/MS.

Tais respostas guardam estreita convergência com as atividades 
realizadas pelos projetos após declarada a pandemia em março de 2020 
e adotadas medidas de isolamento e distanciamento social, uma vez 
que desencadearam uma sequência de eventos virtuais nos formatos de 
simpósios, webinários, congressos on-line, videoconferências, podcasts com 
a finalidade de promover iniciativas formativas ancoradas na EIP visando a 
superar a suspensão das atividades presenciais, conforme declarações dos 
coordenadores e das coordenadoras dos projetos, quando questionados: 

Quais foram as medidas adotadas ou adaptadas pelo projeto, para continuidade das 
atividades com vistas à manutenção do objetivo principal desta edição do PET-Saúde, 
desde o início da pandemia da COVID-19?

zz Instituição de trabalho remoto com grupos de estudos sobre COVID-19 e 
demais temáticas que vinham sendo trabalhadas ao longo do processo, 
produção de vídeos explicativos para a população e elaboração de projetos 
de pesquisa;

zz Construção e planejamento de atividades remotas, participação em cursos 
e eventos on-line, desenvolvimento de artigos relatando a produção e 
experiência do PET e de materiais voltados à prevenção da pandemia de 
COVID-19;

zz Realização de reuniões por webconferência;
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zz Instituição de formas alternativas para o cumprimento das atividades e 
práticas colaborativas rotineiras:

1 - Realização de reuniões on-line para discussão das atividades entre 
os grupos;

2 - Realização das rodas de conversa por meio de eventos virtuais;

3 - Realização de discussão de casos simulados, virtualmente, durante 
os Fóruns Mensais;

4 - Criação de publicações e informações para comunidade de forma 
virtual (PET NEWS).

zz Realização de Cursos EaD sobre EIP;

zz Organização de prontuários virtuais e protocolo de atendimento a distância;

zz Maior desenvolvimento das redes virtuais (Instagram, Facebook, lives);

zz Desenvolvimento de vídeos;

zz Ajustes e implementação de ações ancoradas em tecnologias da informação 
e comunicação.

Com a (re)invenção do PET-Saúde/Interprofissionalidade, que teve suas 
atividades ajustadas para o ensino on-line, em sua maioria, muito se produziu 
por parte desta edição do programa, o que está registrado nas redes sociais e 
nas plataformas de buscas com acesso aberto.

Sobre o impacto da COVID-19 no PET-Saúde, parece ainda ser precoce 
fazer qualquer análise mais rigorosa. No entanto, a resiliência por parte dos 
participantes desta edição do programa sobressai-se como um efeito que 
pode sinalizar para a reorientação do processo de integração ensino-serviço-
comunidade e a proposição de alternativas de aprendizagem mistas, vinculando 
a tecnologia à realidade do trabalho em saúde para o desenvolvimento do 
efetivo aprender junto para trabalhar junto.  
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5 CONSIDERAÇ Õ ES FINAIS

O objetivo desta publicação é dar visibilidade às experiências dos 120 projetos 
do PET-Saú de como exemplo de boas práticas e contribuições para reorientação da 
formação e do trabalho em saúde no país.  

Mesmo com as evidências de que o PET-Saú de é indutor do desenvolvimento do 
trabalho em equipe interprofi ssional, esta edição do programa explicita, pela primeira 
vez, o uso dos elementos da Educação Interprofi ssional para uma formação mais 
colaborativa e em equipe, demonstrando a intencionalidade da formação mediada 
pela efetiva interação entre estudantes das mais diversas profi ssões da saúde.

Do conjunto de competências profi ssionais colaborativas, pode-se confi rmar 
que esta edição do PET-Saú de oportunizou a indução de processos formativos para 
que futuros profi ssionais de saúde desenvolvam a comunicação interprofi ssional, 
estabeleçam dinâmicas de trabalho ancoradas em equipe, conheçam o papel do 
outro, promovam a liderança colaborativa, tenham o preparo para o cuidado centrado 
no paciente/no cliente/na família/na comunidade e estejam aptos para a resolução 
de conflitos interprofi ssionais.

Os resultados aqui apresentados são apenas uma pequena amostra do que 
o PET-Saúde/Interprofi ssionalidade produziu e de como vem contribuindo para a 
implementação da EIP no país, com repercussões nas dimensões macro, meso e 
micro da realidade. 

Por meio dos mecanismos indutores adotados nesta edição do programa, 
espera-se garantir a sustentabilidade da implementação da EIP no Brasil e a 
continuidade dos esforços empreendidos para a transformação da educação das 
profi ssões da saúde no contexto brasileiro, em direção a uma prática mais colaborativa 
e integral.
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ANEXOS 

Anexo A – Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde

EDITAL Nº 10, 23 DE JULHO 2018

SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE 
PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE – 2018/2019

O Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde-SGTES, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, nº 12.871, de 22 de outubro 
de 2013 e nº 11.129, de 30 de junho de 2005;

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011;

Considerando as Portarias Interministeriais MS/MEC nº 421 e nº 422, de 3 de março 
de 2010; nº 1.127, de 6 de agosto de 2015;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 02, de 28 de setembro de 2017 - 
Anexo XL (Política Nacional de Educação Permanente em Saúde); e

 Considerando a Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 (Política 
Nacional de Atenção Básica);

Convida as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde e as Instituições de Ensino 
Superior (IES) a submeterem projetos, com vistas à seleção, para o Programa 
de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET-Saúde/Interprofi ssionalidade – 
2018/2019, na forma disciplinada por este Edital.

1.zDAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A seleção será regida por este Edital, que será disponibilizado no endereço 
eletrônico http://portalms.saude.gov.br/sgtes, e pelos marcos normativos 
indicados no preâmbulo e especifi cados no Anexo III.

1.2 O PET-Saúde/Interprofi ssionalidade contemplará projetos que se 
proponham a desenvolver:
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1.2.1 Mudanças curriculares alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs) para todos os cursos de graduação na área da saúde, considerando-
se estratégias alinhadas aos princípios da interprofissionalidade, 
interdisciplinaridade e intersetorialidade, como fundamentos da mudança, 
na lógica da formação dos profissionais e na dinâmica da produção do 
cuidado em saúde; e

1.2.2 Qualificação dos processos de integração ensino-serviço-comunidade, de 
forma articulada entre o Sistema Único de Saúde-SUS e as instituições de 
ensino, de modo a promover a Educação Interprofissional-EIP e as Práticas 
Colaborativas em Saúde. 

1.3 Os projetos deverão atuar como pontos de fomento e organização das 
ações de integração ensino-serviço-comunidade no território, com vistas 
a articular suas ações com a de outros projetos que contribuem para 
fortalecer mudanças na formação de graduação em consonância com as 
complexas necessidades em saúde, requeridas para o SUS.

1.3.1 As ações desenvolvidas pelos projetos deverão envolver atores do SUS e 
da comunidade acadêmica, como professores, estudantes, profissionais 
de saúde, gestores e usuários, com foco na interprofissionalidade,  
interdisciplinaridade, intersetorialidade, trabalho em rede, integração 
ensino-serviço e diversificação dos cenários de práticas como prerrogativas 
para mudanças, na dinâmica do trabalho em saúde, fortalecendo o conceito 
de humanização do cuidado e o princípio da integralidade da assistência 
no contexto das redes colaborativas na formação para o SUS;

 1.3.2 Os projetos deverão considerar ações a serem desenvolvidas na Atenção 
Básica, contemplando a integração com os demais níveis de atenção, para 
a qualificação dos profissionais e obtenção de respostas mais efetivas na 
melhoria da atenção à saúde;

        1.3.3 Os grupos de aprendizagem tutorial do projeto devem estar direcionados 
a estimular o desenvolvimento de competências colaborativas, devendo 
também demonstrar capacidade de estimular mudança curricular em 
cada curso envolvido, sem dispensar a discussão e desenvolvimento de 
competências específicas (complementares) e comuns nos processos de 
mudança dos cursos entre si.

        1.4 Os projetos deverão observar as diretrizes de contratualização sobre a 
integração ensino-serviço-comunidade, institucionalizadas por meio 
da Portaria Interministerial nº 1.127/2015/MS/MEC, que estabelece as 
diretrizes para elaboração dos Contratos Organizativos de Ação Pública 
Ensino-Saúde (COAPES), contemplando o desenvolvimento de atividades 
que articulem o ensino, a pesquisa e a extensão para o cuidado em 
saúde, com base nas necessidades sociais em saúde e considerando a 
capacidade de promover o desenvolvimento regional no enfrentamento 



As contribuições do PET-Saúde/Interprofissionalidade 
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de problemas de saúde prevalentes, em direção ao desenvolvimento do 
trabalho colaborativo em saúde.

         1.5 Para este Edital, as ações propostas podem tomar como base os 
seguintes fundamentos teórico-conceituais e metodológicos: 

1.5.1 Educação Interprofissional: a EIP é uma intervenção na qual os membros 
de mais de uma profissão de saúde aprendem juntos, interativamente, 
com o propósito explícito de melhorar a colaboração interprofissional ou a 
saúde / bem-estar de pacientes / usuários, ou ambos; 

1.5.2 Trabalho colaborativo: deve ser entendido enquanto complementaridade 
das práticas das diferentes categorias profissionais, atuando de forma 
integrada, compartilhando objetivos em comum para alcançar os melhores 
resultados  de saúde;

1.5.3 O efetivo trabalho em equipe entendido para além de diferentes sujeitos, 
dividindo o mesmo espaço, mas um processo permanente de colaboração, 
sustentado pela parceria, interdependência, compartilhamento de ações 
e finalidades e equilíbrio das relações de poder. O trabalho em equipe 
entendido como processo permanente de colaboração, sustentado pela 
parceria, interdependência, compartilhamento de ações e finalidades 
e equilíbrio das relações de poder, valoriza e potencializa a atuação do 
usuário/paciente/sujeito, famílias e comunidades na tomada de decisões 
e na elaboração de ações e políticas que possam dar respostas às suas 
necessidades; 

1.5.4 Autocuidado e a autonomia das pessoas, famílias, grupos e comunidades: 
reconhecer os usuários como protagonistas ativos e coprodutores dos 
serviços de saúde.

 1.6  Os projetos deverão contemplar ações por um período de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir do início de execução das atividades, condicionada 
à validação do cadastro de todos participantes, nos termos do item 3.9.1 
deste Edital. 

1.6.1 Entende-se por validação do cadastro, o preenchimento completo das 
informações de todos os participantes. Inconsistências ou omissões 
cadastrais podem implicar o não pagamento das bolsas.

 1.7 Este Edital, com os respectivos anexos, que constituem parte integrante, 
serão publicados no Diário Oficial da União e disponibilizados no endereço 
eletrônico http://portalms.saude.gov.br/sgtes:

 ANEXO I – Modelo de Projeto PET-Saúde/Interprofissionalidade;

 ANEXO II – Termo de Compromisso;

 ANEXO III – Marcos legais e Normativos.

1.7.1 O cronograma de atividades será disponibilizado no endereço eletrônico 
http://portalms.saude.gov.br/sgtes, sendo de observância obrigatória 
pelos interessados e proponentes. 
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1.7.2 Os resultados da seleção serão publicados no Diário Oficial da União e 
disponibilizados no endereço eletrônico http://portalms.saude.gov.br/
sgtes, nos prazos constantes no cronograma de atividades. 

2. DOS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE 

2.1 Poderão participar do presente processo de seleção:

2.1.1 Secretarias Municipais e/ou Estaduais de Saúde em conjunto com 
Instituições de Ensino Superior (IES), públicas ou privadas sem fins 
lucrativos, que ofereçam cursos de graduação na área de saúde, 
estabelecidos conforme Resolução nº 287, de 8 de outubro de 1998, do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) e cursos de graduação em Saúde 
Coletiva ou áreas afins, autorizados pelo Ministério da Educação (MEC).

2.2 Os projetos deverão ser elaborados e apresentados conjuntamente pela(s) 
Secretaria(s) Municipal(is) e/ou Estadual(is) de Saúde e pela(s) IES, 
contemplando todos os requisitos constantes no Anexo I deste Edital. 

2.2.1 Somente serão analisados projetos que atendam aos seguintes requisitos:

a) conter no mínimo 02 (dois) grupos de aprendizagem tutoriais e no máximo 
06 (seis) grupos de aprendizagem tutoriais, nos termos do art. 3º, parágrafo 
único da Portaria Interministerial nº 422/2010/MS/MEC;

 b) contemplar a participação mínima de 03 (três) cursos distintos de 
graduação na saúde, de que trata o item 2.1.1. 

2.2.1.1 Cada grupo deverá ser composto por estudantes e professores de diferentes    
cursos de graduação na saúde, de que trata o item 2.1.1 e profissionais 
com atuação na atenção e na gestão do SUS, observando as proporções 
indicadas no item 3 deste Edital; 

2.2.1.2 As ações propostas nos projetos deverão integrar todos os grupos de que 
trata o item 2.2.1, alínea “a”, privilegiando-se a formação interprofissional;

2.2.1.3 Os projetos também devem prever a realização de atividades 
interprofissionais, com o envolvimento dos mais diversos profissionais de 
serviços de saúde, de todos os níveis de atenção, e de forma prioritária a 
Atenção Básica, a fim de estimular a maior interação entre os profissionais 
e a superação da forte fragmentação do trabalho em saúde; 

2.2.2 É essencial o envolvimento dos colegiados de curso e/ou das pró-reitorias 
de graduação/ensino na submissão dos projetos, com identificação de 
ações a serem desenvolvidas por essas instâncias; 

2.2.3 Os projetos deverão especificar as ações pertinentes às Secretarias 
Municipais e/ou Estaduais de Saúde e as ações pertinentes às IES. 
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2.3 Os projetos deverão conter a relação nominal dos tutores e preceptores 
indicados pelos órgãos e instituições proponentes, observando o que 
consta do Anexo I deste Edital. 

2.3.1 Compete às Instituições de Educação Superior (IES) selecionar os tutores 
e estudantes participantes e às Secretarias de Saúde selecionar os 
preceptores, considerando as diretrizes deste Edital e o disposto no art. 7º, 
parágrafo 3º da Portaria Interministerial nº 421/2010/MS/MEC e arts. 7º e 
8º da Portaria Interministerial nº 422/2010/MS/MEC. 

2.3.1.1 A seleção dos tutores, estudantes e preceptores deverá se dar por meio 
de processo seletivo, com critérios objetivos, nos termos do ordenamento 
jurídico brasileiro

2.3.2 Os preceptores, com vistas a atender aos objetivos do PET-Saúde/
Interprofissionalidade, deverão ser trabalhadores de nível superior de 
formação, atuantes e vinculados à gestão ou à atenção do SUS, devendo 
estar envolvidos em atividades de integração ensino‐serviço‐comunidade 
nos territórios onde os projetos serão desenvolvidos. 

2.3.3 Os tutores selecionados, com vistas a atender aos objetivos do PET-Saúde/
Interprofissionalidade, deverão ser professores de graduação que estejam 
em pleno exercício da docência, envolvidos com processos de mudança 
curricular e de integração ensino‐serviço‐ comunidade, com ênfase no 
desenvolvimento de iniciativas interprofissionais, atestada por declaração 
emitida pelas Instituições de Ensino Superior (IES) a que estão vinculados. 

2.3.4 Poderão participar como estudantes bolsistas do projeto PET-Saúde/
Interprofissionalidade, estudantes regularmente matriculados em curso 
de graduação da área da saúde, autorizado pelo MEC, os quais deverão 
ser selecionados por meio de processo seletivo, contemplando critérios 
objetivos para a seleção, definidos por membros das IES e gestor municipal 
e/ou estadual de saúde. 

2.4 Conforme processo de análise e avaliação dos projetos apresentados ao 
Ministério da Saúde, segundo as regras deste Edital e normativas do PET-
Saúde, e considerando os recursos orçamentários disponíveis, o número 
de projetos selecionados dependerá da composição dos grupos, nos 
termos do item 3.5.1, podendo alcançar até o limite máximo de 136 (cento 
e trinta e seis).

 2.5 A IES e o gestor municipal e/ou estadual deverão implementar gestão 
colegiada, com foco na reorientação da formação para o SUS, envolvendo 
representantes de todos os atores do projeto, reforçando, assim, o 
desenvolvimento de práticas interprofissionais.
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3. DA APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROJETO 

3.1 Cada proponente deverá apresentar um único projeto por campus 
universitário. 

3.1.1 Caso o projeto envolva mais de 1 (um) ente federativo e/ou mais de 1 (uma) 
IES, o Termo de Compromisso, constante do Anexo II, deverá ser assinado 
por todos os dirigentes das instituições e dos gestores envolvidos;

 3.1.2 Caso a IES possua mais de 1 (um) campus no mesmo município, deverá 
ser apresentado um único projeto;

 3.1.3 Caso a IES possua campus em municípios diferentes, podem ser 
apresentados diferentes projetos pela Instituição; 

3.1.4 As regiões administrativas do Distrito Federal terão as mesmas 
prerrogativas dos municípios.

 3.2 O projeto deve ser elaborado a partir do diagnóstico da situação atual 
dos cursos de graduação de que trata o item 2.1.1, no que se refere aos 
seus projetos político-pedagógicos e aos processos de integração ensino-
serviço-comunidade, já estabelecidos nos territórios, contemplando ações 
nos seguintes eixos:

 3.2.1 Adequação dos cursos de graduação de que trata o item 2.1 às Diretrizes 
Curriculares Nacionais, com ênfase na Interprofissionalidade. O projeto 
deve especificar: 

a) quais mudanças precisam ser realizadas e que ações serão empreendidas 
para tal fim, demonstrando o compromisso das IES com a adoção da EIP 
nos processos de mudança;

b) quais as iniciativas indutoras serão adotadas nos serviços de saúde, para 
a transformação do trabalho em saúde, em direção ao desenvolvimento 
de práticas colaborativas.

3.2.2 Promoção da integração ensino-serviço-comunidade com foco no 
desenvolvimento do SUS a partir dos elementos teóricos e metodológicos 
da EIP, com vistas a implementar os princípios previstos nos projetos 
político-pedagógicos dos cursos de graduação. As ações desenvolvidas 
nos projetos devem implicar: 

a) na mobilização da comunidade acadêmica para as mudanças propostas 
no Projeto para os cursos da graduação, com previsão de participação 
nos espaços colegiados de discussão sobre a educação na saúde e 
incluindo a apresentação e troca de experiências, sempre com vistas ao 
desenvolvimento de competências colaborativas.

 b) no desenvolvimento de práticas colaborativas, com base na integralidade 
da saúde, envolvendo os usuários dos serviços de saúde e suas famílias, 
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trabalhadores da saúde e comunidades, para atenção à saúde, com maior 
resolutividade em todos os níveis da rede de serviços;

 c) na ampliação do SUS enquanto espaço de aprendizagem para estudantes 
e professores, profissionais, trabalhadores, gestores e usuários dos 
serviços de saúde;

 d) na corresponsabilização das IES pela saúde no território, qualificando a 
atenção à saúde aos usuários a partir da lógica do trabalho colaborativo 
e interprofissional, em todos os níveis de atenção, e de forma prioritária a 
Atenção Básica; e 

e) no desenvolvimento do papel dos trabalhadores do SUS, como protagonistas 
da integração ensino-serviço-comunidade, enquanto corresponsável no 
processo de formação em saúde, em parceria com as IES;

 f) na educação permanente em saúde de gestores, trabalhadores, 
professores, estudantes e usuários como potente abordagem para o 
desenvolvimento do trabalho colaborativo.

3.2.3 Desenvolvimento da docência e da preceptoria na saúde, para utilização 
dos fundamentos teórico-conceituais e metodológicos da EIP, com 
vistas ao fortalecimento da formação, alinhada às necessidades do SUS. 
Promover a formação de docentes e preceptores para a conformação do 
ensino às necessidades do SUS, a mudança das metodologias de ensino 
aprendizagem, diversificação dos cenários de prática, educação e trabalho 
interprofissional e trabalho em rede. 

3.3 O projeto deve sinalizar em qual(is) eixo(s) as ações serão desenvolvidas, 
delimitando-se ao (s):

a) diagnóstico da situação atual por eixo, conforme item 3.2 deste edital; 

b) objetivos para cada ano, apontando os resultados esperados; 

c) indicadores que serão utilizados para monitoramento e avaliação de cada 
ação. 

3.3.1 Devem ser propostas ações comuns e articuladas entre os grupos, 
promovendo a interprofissionalidade, com vistas à sua incorporação, 
enquanto lógica na estruturação dos cursos de graduação, de que trata o 
item 2.1, inclusive de seus projetos político-pedagógicos. 

3.4 Todos os proponentes deverão atender aos seguintes compromissos no 
decorrer da execução do projeto: 

3.4.1 Assinatura do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino- Saúde 
(COAPES), de acordo com a Portaria Interministerial nº 1.127/MS/MEC/2015: 

3.4.1.1 Os projetos que já tiverem COAPES assinado em seus municípios 
terão o compromisso de apresentar os planos de atividades e plano de 
monitoramento. 
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3.4.2 Participação dos tutores e preceptores em processo de formação na 
temática da EIP em saúde, a ser ofertado pela SGTES/MS, no período de 
vigência do projeto; 

3.4.3 Publicização das experiências dos projetos por meio da publicação de 
relatos de experiências em periódico a ser definido pela SGTES;

3.4.4 Apresentação de relatório parcial, ao final dos primeiros doze meses de 
execução, e final, no término do projeto, contendo avaliação a partir dos 
indicadores estabelecidos na submissão do projeto, conforme regras 
estabelecidas no item 7.2.1; 

3.4.5 Apresentação de proposta para implementar/manter um espaço de 
gestão colegiada, com foco na reorientação da formação para o SUS, 
envolvendo representantes de todos os atores do projeto, com ênfase no 
desenvolvimento de práticas interprofissionais, conforme item 2.5 deste 
Edital. 

3.5 A composição dos grupos de que trata o item 2.2.1, alínea “a”, deverá 
atender as seguintes regras: 

3.5.1 Cada grupo será composto por, no mínimo 08 (oito) e, no máximo, 12 
(doze) bolsistas, assim distribuídos: 

a) Estudantes: de 04 (quatro) a 06 (seis), sendo no mínimo de três cursos de 
graduação distintos; 

b) Docentes (tutores): 02 (dois), sendo um coordenador do grupo e de 
diferentes profissões;

 c) Trabalhadores do SUS (preceptores da atenção e da gestão): de 02 (dois) 
a 04 (quatro), sendo no mínimo de duas profissões distintas;

3.5.2 Cada grupo aprovado deverá ter um docente que coordenará as atividades, 
com responsabilidade de planejar, gerenciar e monitorar as ações entre 
os integrantes do grupo, garantir a execução das propostas elaboradas 
e registrar as ações desenvolvidas, tendo como fundamental preceito o 
compartilhamento das decisões na lógica da interprofissionalidade. 

3.6 Cada projeto aprovado deverá ter um coordenador indicado pela gestão 
local do SUS, que será responsável por organizar e distribuir as atividades 
gerais do projeto, fomentar a integração dos grupos e das atividades 
propostas por eles.

3.7 Os projetos deverão explicitar o número de bolsas para os tutores 
acadêmicos, preceptores e estudantes, respeitando-se as quantidades 
máximas e mínimas indicadas neste Edital.

3.8 Os participantes do projeto deverão ter dedicação de, no mínimo, 8 (oito) 
horas semanais. 
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3.9 Na execução do projeto deverá ser contemplada a participação/seleção 
de estudantes, docentes e trabalhadores da saúde, na condição de 
voluntários (não bolsistas), de forma a garantir a maior participação 
possível dos mais diversos cursos e profissões da área da saúde.

3.9.1 Esses participantes voluntários deverão ser cadastrados no Sistema de 
Informações Gerenciais do Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde (SIG-PET-Saúde), para fins de acompanhamento e certificação, no 
entanto, não receberão bolsas. 

4. INSCRIÇÃO E PROCESSSO DE SELEÇÃO.

4.1 A seleção será realizada por Comissão Técnica, integrada por 
representantes designados pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da 
Educação, publicada no Diário Oficial da União.

4.2 A seleção será realizada em fase única com a apresentação dos projetos, 
conforme o modelo do Anexo I, disponível no endereço eletrônico http://
portalms.saude.gov.br/sgtes

4.3 A apresentação dos projetos (inscrição) deverá ser efetivada 
exclusivamente por meio eletrônico, mediante preenchimento do FormSUS, 
disponível no endereço eletrônico: http://formsus.datasus.gov.br/site/
formulario.php?id_aplicacao=39564, no período de 01/08/18 até às 23:59 
(horário de Brasília) do dia 14 de setembro de 2018, com anexação do 
Termo de Compromisso (minuta do Anexo II) devidamente preenchido e 
assinado pelos representantes dos órgãos e das IES proponentes.

4.3.1 É de inteira responsabilidade dos órgãos e das instituições proponentes 
observar o cronograma de prazos e atividades e respectivas alterações, 
caso ocorram, mediante acesso ao endereço eletrônico http://portalms.
saude.gov.br/sgtes.

4.3.2 As instituições e órgãos proponentes que não atenderem aos critérios 
e requisitos deste Edital e das normativas que regem o Programa PET-
Saúde serão desclassificados. 

4.4 Constituem requisitos essenciais para a seleção dos projetos: 

4.4.1 Atendimento aos compromissos obrigatórios descritos no item 3.4; 

4.4.2 Estratégias e mecanismos de incorporação do projeto no cotidiano das 
instituições e órgãos proponentes; 

4.4.3 Articulação dos grupos PET-Saúde com as políticas indutoras de educação 
na saúde, ações e programas da SGTES, e outras políticas e prioridades 
do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação;
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4.4.4 Articulação com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e 
diretrizes para sua implementação, dispostas na Portaria de Consolidação 
GM/MS nº 02 de 28 de setembro de 2017 - Anexo XL e Portaria n° 3.194, 
de 28 de novembro de 2017 e suas alterações; 

4.4.5 Apresentação de estratégias de avaliação do projeto;

4.4.6 Apresentação de estratégias de sustentabilidade do projeto; 

4.4.7 Previsão de estratégias para estimular a participação de estudantes 
dos mais diversos cursos da área da saúde, docentes e trabalhadores 
envolvidos na proposta, assegurando que todos os cursos e serviços 
possam participar das ações de fortalecimento da educação e do trabalho 
interprofissional em saúde. 

4.4.8 Apresentação de estratégias para efetivação do processo de 
contratualização do COAPES ou apresentação dos planos de atividades e 
de monitoramento do COAPES, quando já firmado.

4.5 A lista dos projetos inscritos no processo seletivo será disponibilizada no 
endereço eletrônico http://portalms.saude.gov.br/sgtes, a partir de 72 
horas após o encerramento das inscrições. 

4.6 O resultado preliminar dos projetos selecionados será publicado no Diário 
Oficial da União e disponibilizado no endereço eletrônico http://portalms.
saude.gov.br/sgtes, conforme cronograma.

 5. DOS VALORES DAS BOLSAS E DOS REPASSES DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os valores das bolsas para estudantes do PET-Saúde/Interprofissionalidade 
terão como referência as Bolsas de Iniciação Científica, modalidade 
IC, em conformidade com a RN-015/2013 do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico(CNPq).

5.2 Os valores das bolsas para profissionais que exercem a função de tutor 
e preceptor, do PET-Saúde/Interprofissionalidade terão como referência 
as Bolsas para o Desenvolvimento Tecnológico, nível CNPQ ATP “A”, 
em conformidade com a RN-016/2010, do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

5.3 Os valores das bolsas para profissionais e professores que exercem a função 
de coordenadores de projeto e de grupo PET-Saúde/Interprofissionalidade 
terão como referência as Bolsas para o Desenvolvimento Tecnológico, 
nível (CNPQ DTI “C”), em conformidade com a RN-016/2010, do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

5.4 Os projetos selecionados poderão ter o número de grupos propostos 
ajustado, considerando-se os critérios de seleção e o orçamento previsto 
para este edital.
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5.5 Os repasses de recursos financeiros das bolsas serão condicionados: 

a)  A apresentação do projeto conforme item 3.2 do edital e sua aprovação;

b)  Termo de Compromisso conforme previsto no Anexo II do edital; 

c) ao cadastro dos contemplados no Sistema de Informações Gerenciais do 
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (SIG-PET Saúde), que 
deverá ser atualizado mensalmente pelo coordenador do projeto; 

d) a inserção no SIG-PET-Saúde, mensalmente pelo coordenador de cada 
Projeto PET-Saúde, de relatório de atividades realizadas, bem como de 
ocorrências indicando a permanência, interrupção ou cancelamento do 
pagamento das bolsas; 

e)  ao atesto do gestor ao qual a coordenação do projeto está vinculada. 
Esse atesto (assinatura e carimbo) deverá ser feito na folha de pagamento 
impressa que for autorizada mensalmente. Após a assinatura, será 
necessário anexar a folha escaneada no SIG-PET-Saúde;

5.5.1 Os créditos mensais para pagamento das bolsas, no âmbito do Sistema 
de Informações Gerenciais do PET-Saúde, serão efetuados pelo Fundo 
Nacional de Saúde (FNS/MS), via Banco do Brasil S.A, que procederá ao 
pagamento dos bolsistas, em conta específica vinculada ao Programa em 
questão, por meio de cartões de débito, em agências por eles escolhidas; 

5.5.2 Caso o bolsista não realize o saque da bolsa no prazo de 90 dias, o valor 
será recolhido pelo Banco do Brasil e devolvido ao Fundo Nacional de 
Saúde/MS (FNS/MS). A bolsa recolhida não será paga novamente;

5.5.3 Caso haja mudança dos participantes dos grupos no decorrer das 
atividades, o coordenador do Projeto deverá proceder à atualização no 
sistema SIG-PET e comunicar a ocorrência por correspondência registrada, 
enviada ao Departamento de Gestão da Educação na Saúde da Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (DEGES/SGTES/MS), 
no endereço: Departamento de Gestão da Educação na Saúde – DEGES, 
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES, 
Ministério da Saúde – MS, SRTVN Quadra 701, Via W 5 Norte, Lote D, Ed. 
PO700, 4º Andar – Brasília/DF, 70719‐040, encaminhando o cadastro do 
participante efetuado no SIG‐PET, devidamente assinado pelo participante 
e pelo coordenador, até o prazo de fechamento da folha de pagamento da 
bolsa no mês da alteração dos participantes;

5.5.4 A bolsa referente ao PET-Saúde/Interprofissionalidade não pode ser 
acumulada com o recebimento de qualquer outro tipo de bolsa PET-
Saúde e/ou que tenha como atividade a monitoria/ orientação/supervisão 
estudantil na graduação; 

5.6 A transferência de recursos estará condicionada ao prazo estabelecido no 
inciso VI, art. 73 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997.
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5.7 As despesas decorrentes do PET-Saúde/Interprofissionalidade serão 
financiadas com recursos da programação orçamentária do Ministério 
da Saúde, por meio da Funcional Programática 10.128.2015.20YD.0001 - 
Educação e Formação em Saúde.

 6. DO RECURSO E DO RESULTADO 

6.1 Do resultado de que trata o subitem 4.6 caberá recurso dirigido à 
Coordenação-Geral de Ações Estratégicas em Educação na Saúde 
(CGAES/DEGES/SGTES/MS) - PET-Saúde - devidamente fundamentado, 
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar de sua publicação.

6.1.1 A instituição/órgão proponente deverá interpor o recurso por escrito 
devidamente assinado por seu (s) representante (s) legal (is), digitalizado, 
por arquivo em formato PDF, com limite de até 2MB, enviando por 
mensagem eletrônica direcioanda ao endereço petsaude@saude.gov.br, 
com o título para o campo “assunto”: RECURSO CONTRA O RESULTADO 
DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PETSAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE 
(Especificar o número do Edital); 

6.1.2 Os recursos devem ser enviados para o correio eletrônico petsaude@
saude.gov.br até às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, da data 
limite para a sua interposição, estabelecida no cronograma de atividades, 
conforme subitem 1.7.1; 

6.1.3 Serão desconsiderados os recursos que não atendam a todos os requisitos 
previstos nos subitens 6.1.1 e 6.1.2 deste Edital:

 a)  recurso interposto fora do prazo determinado e/ou dirigido à Coordenação 
diversa; 

b)  enviado por meio diverso ao estabelecido no subitem 6.1.1; e

c)  que não esteja devidamente assinado pelo (s) representante(s) legal (is) 
das (s) Instituição (ões) e órgão (s) proponente (s) e/ou que não esteja em 
formato PDF, ou em tamanho de arquivo acima do limite de 2MB. 

6.1.4 A SGTES não se responsabiliza por recursos não recebidos em decorrência 
de eventuais problemas técnicos e congestionamento nas linhas de 
comunicação, nem por documentos corrompidos ou ilegíveis.

6.2 O resultado final da seleção será publicado no Diário Oficial da União e 
disponibilizado no endereço eletrônico http://portalms.saude.gov.br/
sgtes, no prazo constante no cronograma de atividades e comunicado ao 
Coordenador do Projeto, por meio do endereço eletrônico informado no 
FormSUS.
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 7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS. 

7.1 A execução dos Projetos pelas Instituições será acompanhada e avaliada 
pelo Departamento de Gestão da Educação na Saúde da Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (DEGES/SGTES/MS), nos 
termos das normativas que regem o Programa PET-Saúde e deste Edital, 
no processo de execução e avaliação das propostas.

7.2  Os projetos serão monitorados e avaliados por meio de: 

7.2.1 Relatório parcial, ao final do primeiro ano, e final, no término do projeto, 
descrevendo as atividades, conforme orientações da Coordenação-Geral 
de Ações Estratégicas em Educação na Saúde (CGAES/DEGES/SGTES/
MS) ou do DEGES/SGTES/MS, em que deverá constar a avaliação do 
desenvolvimento das atividades, considerando os compromissos, metas 
e indicadores de avaliação estabelecidas no projeto e por este Edital; 

7.2.2 Inscrição de um relato de experiência por projeto, em edição especial de 
periódico a ser definido pela SGTES;

7.2.3 Visitas in loco por grupo assessor dos Projetos PET-Saúde/
Interprofissionalidade, com o objetivo de acompanhar e apoiar a 
implementação do projeto proposto; 

7.2.4 Participação em pesquisas de monitoramento e de avaliação do programa 
realizadas pelo Ministério da Saúde e/ou por colaboradores contratados. 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Cabe à SGTES/MS a resolução de casos omissos e situações não 
previstas neste Edital.

8.2 Fica estabelecido o foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito 
Federal como competente para dirimir as questões decorrentes da 
execução do presente Edital.

8.3  Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos no 
endereço eletrônico petsaude@saude.gov.br ou pelos telefones (61) 
33153154 ou 33153090. 

CLÁUDIA BRANDÃO GONÇALVES SILVA

Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
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ANEXO I 

Modelo de Projeto PET-Saúde/Interprofissionalidade 

1. Informações dos proponentes 
1.1. Secretaria de Saúde proponente
1.2. Instituição de Educação Superior proponente 

2. Identificação do coordenador do projeto 
2.1. Coordenador do projeto 
2.2. CPF do coordenador
2.3. Função/cargo do coordenador do projeto
2.4. E-mail do coordenador 
2.5. Telefone do coordenador (fixo e celular)
2.6. Endereço para correspondência do coordenador 

3. Grupos previstos para o projeto 
3.1. Número de grupos solicitados: 
( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( )5 ( ) 6 
3.2. Curso(s) envolvido(s) – mínimo três: 
3.3. Composição dos grupos (Discrimine os cursos, número de participantes por 
categoria em cada grupo e o coordenador do grupo - IES (conforme item 3.5.1 deste 
edital):

4. Dados do projeto 
4.1. Justificativa (até o limite de 800 palavras): 
4.2. Diagnóstico da situação atual dos cursos nos eixos de intervenção: 
a) Adequação dos cursos às Diretrizes Curriculares Nacionais com foco na 
Interprofissionalidade; 
b) Iniciativas de educação e trabalho interprofissional em saúde alinhadas aos 
processos de mudança curricular; 
c) Promoção da integração ensino-serviço-comunidade com foco no 
desenvolvimento do SUS a partir dos elementos teóricos e metodológicos da EIP e; 
d) Desenvolvimento da docência e da preceptoria na saúde para utilização dos 
fundamentos teórico-conceituais e metodológicos da EIP 
4.3. Definição dos processos de mudança a serem desenvolvidos no ano 1, 
estabelecendo objetivos e estratégias para atingi-los e resultados esperados (até o 
limite de 500 palavras); 
4.4. Ações a serem desenvolvidas no ano 1 (até o limite de 500 palavras);
4.5. Definição dos processos de mudança a serem desenvolvidos no ano 2, 
estabelecendo objetivos e estratégias para atingi-los e resultados esperados (até o 
limite de 500 palavras); 
4.6. Ações a serem desenvolvidas no ano 2 (até o limite de 500 palavras);
 4.7. Plano de assinatura do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde-
COAPES. (Vide Portaria Interministerial nº 1.127 de 6 de agosto de 2015);
 4.8. Estratégias de articulação das ações entre os cursos envolvidos; 
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4.9. Estratégias de articulação do PET-Saúde/Interprofissionalidade com as políticas 
indutoras de educação na saúde, e outras ações e programas da SGTES, assim 
como outras políticas e prioridades do Ministério da Saúde e do Ministério da 
Educação;
 4.10. Estratégias de monitoramento e avaliação (considerar os compromissos 
obrigatórios e as ações propostas para alcance dos objetivos);
 4.11. Indicadores de monitoramento e avaliação (considerar os compromissos 
obrigatórios e as ações propostas para alcance dos objetivos).

5. Dados dos participantes
 5.1. Relação nominal dos tutores – coordenadores dos grupos (incluir CPF, nº da 
matrícula na IES e categoria profissional);
 5.2. Relação nominal dos preceptores (incluir CPF, categoria profissional e nº CNES 
das unidades de saúde a qual estão vinculados).

ANEXO II

Termo de Compromisso

A Secretaria de Saúde (Estadual)/(Municipal)/DF de _________, do Estado de 
_________ e a Instituição de Educação Superior_________, vêm pelo presente, firmar 
o compromisso de implementar o PET-Saúde/Interprofissionalidade, na qualidade 
de executores do projeto aprovado nos termos do Edital SGTES/MS nº 10, de 23 
Julho de 2018. Deverão implementar/manter um espaço de gestão colegiada com 
foco na reorientação da formação para o SUS, envolvendo representantes de todos 
os atores do projeto e também, contribuir para os processos de acompanhamento/
monitoramento do projeto, a serem realizados pelo Ministério da Saúde. Por constituir 
a expressão da verdade, firmamos o presente Termo de Compromisso nesta data, sob 
as penas da lei. 

_________________________________________ 
Representante da Secretaria de Saúde Estadual/Municipal/DF 

_________________________________________
Representante da Instituição de Educação Superior
ANEXO III

Marcos Legais e Normativos

1. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Orgânica da Saúde, que define entre 
as atribuições da União sua participação na formulação e na execução da política de 
formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde; 

2. Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, institui o Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens - ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude - CNJ e a Secretaria 
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Nacional de Juventude; altera as Leis nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e nº10.429, 
de 24 de abril de 2002; e dá outras providências. 

3. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, que institui o Programa Mais Médicos, 
altera as Leis no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e no 6.932, de 7 de julho de 1981, 
e dá outras providências.

 4. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080/90, para 
dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, assistência à saúde e 
a articulação interfederativa, e dá outras providências; 

5. Portaria Interministerial MS/MEC nº 421 que institui o Programa de Educação 
pelo Trabalho para a Saúde-PET-Saúde, e nº 422, que estabelece orientações e 
diretrizes técnico-administrativas para a execução do Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde, de 3 de março de 2010; 

6. Portaria Interministerial nº 1.127, de 6 de agosto de 2015, que institui as diretrizes 
para a celebração dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde 
(COAPES), para o fortalecimento da integração entre ensino, serviços e comunidade 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

7. Portaria de Consolidação GM/MS nº 02 de 28 de setembro de 2017 - Anexo XL; 

8. Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 569, de 8 de dezembro 
de 2017, expressa pressupostos, princípios e diretrizes comuns para as DCN dos 
cursos de graduação da área da saúde e é resultado de uma construção coletiva 
e democrática, realizada nos anos de 2016 e 2017, pelo Grupo de Trabalho das 
Diretrizes Curriculares Nacionais (GT/DCN), aprovado na 286ª Reunião Ordinária do 
CNS; 

9. Marco para Ação em Educação Interprofissional e Prática Colaborativa, da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), Genebra: OMS; 2010. Disponível em: https://
goo.gl/VP1jpb; 

10. Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

11. Endereço eletrônico do Ministério da Saúde para acesso a publicações sobre o 
tema da Educação Interprofissional (EIP). Disponível em http://portalms.saude.gov.
br/trabalho-educacao-equalificacao.
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Anexo B – Relação de Projetos PET-Saú de/
Interprofi ssionalidade aprovados conforme Edital GM/MS n.º 
10 de 23 de julho de 2018

N. do 
projeto UF Secretaria de Saúde Instituição de Ensino

2 AL Maceió Centro Universitário Cesmac

3 AL Maceió Universidade Federal de Alagoas

4 AL Maceió Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas

5 AM Manaus Universidade Federal do Amazonas

6 AP Macapá Universidade Federal do Amapá

7 BA Barreiras Universidade Federal do Oeste da Bahia

8 BA Feira de Santana Universidade Estadual de Feira de Santana

10 BA Jequié Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

13 BA Salvador Universidade do Estado da Bahia

14 BA Salvador Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

15 BA Santo Antônio de 
Jesus Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

16 BA Teixeira de Freitas Universidade Federal do Sul da Bahia

17 BA Vitória da Conquista Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia

18 CE Crato Universidade Regional do Cariri

19 CE Fortaleza Universidade de Fortaleza 

20 CE Fortaleza Universidade Estadual do Ceará

21 CE Fortaleza Universidade Federal do Ceará

24 CE Sobral Universidade Federal do Ceará e Universidade Estadual Vale 
do Acaraú

25 DF Distrito Federal Universidade de Brasília - Escola Superior de Ciências da 
Saúde de Ceilândia

26 DF Distrito Federal Universidade de Brasília 

27 DF Distrito Federal Universidade Católica de Brasília
29 ES São Mateus Universidade Federal do Espírito Santo
30 ES Vila Velha Universidade de Vila Velha
31 ES Vitória Universidade Federal do Espírito Santo

33 ES Vitória Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia 
de Vitória

34 GO Catalão Universidade Federal de Goiás
35 GO Goiânia Universidade Federal de Goiás
36 GO Goiânia Pontifícia Universidade Católica de Goiás

37 GO Jataí Universidade Federal de Goiás

38 MA Pinheiro Universidade Federal do Maranhão 
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39 MA São Luís Universidade Federal do Maranhão

41 MG Alfenas Universidade Federal de Alfenas

42 MG Belo Horizonte Universidade Federal de Minas Gerais

44 MG Congonhal e Pouso 
Alegre Universidade do Vale do Sapucaí

47 MG Governador 
Valadares Universidade Federal de Juiz de Fora 

48 MG Governador 
Valadares Universidade Vale do Rio Doce

49 MG Juiz de Fora Universidade Federal de Juiz de Fora

50 MG Montes Claros Universidade Estadual de Montes Claros

51 MG Ouro Preto Universidade Federal de Ouro Preto

52 MG Passos Universidade do Estado de Minas Gerais 

53 MG Poços de Caldas Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

54 MG São João Del Rei Universidade Federal de São João Del Rei

55 MG Uberaba Universidade de Uberaba

57 MG Viçosa Universidade Federal de Viçosa

58 MS Campo Grande Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

59 MS Campo Grande Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul e Unigran 
Educacional

61 MS Três Lagoas Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Faculdades 
Integradas de Três Lagoas

62 MT Cáceres Universidade do Estado do Mato Grosso 

63 MT Cuiabá Universidade Federal de Mato Grosso 
64 MT Pontal do Araguaia Universidade Federal de Mato Grosso
65 MT Rondonópolis Universidade Federal de Mato Grosso
66 PA Ananindeua Centro Universitário do Estado do Pará 
67 PA Belém Universidade do Estado do Pará

68 PA Belém Universidade Federal do Pará

69 PA Belém Faculdade Metropolitana da Amazônia

70 PA Santarém Universidade do Estado do Pará 

71 PB Campina Grande Universidade Estadual da Paraíba

72 PB Campina Grande Universidade Federal de Campina Grande

73 PB Cuité e Nova 
Floresta Universidade Federal de Campina Grande

74 PB João Pessoa Universidade Federal da Paraíba
77 PE Petrolina Universidade Federal do Vale do São Francisco
78 PE Petrolina Universidade de Pernambuco 

80 PE Recife Universidade de Pernambuco 

81 PE Vitória de Santo 
Antão Universidade Federal de Pernambuco

82 PI Parnaíba Universidade Federal do Piauí 

83 PI Picos Universidade Federal do Piauí 
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84 PI Teresina Universidade Federal do Piauí 

92 PR Maringá Universidade Estadual de Maringá

88 PR Curitiba Universidade Federal do Paraná

89 PR Foz do Iguaçu Universidade Federal da Integração Latino Americana

93 PR Paranaguá Universidade Federal do Paraná

104 RJ Rio de Janeiro Universidade Federal do Rio de Janeiro

106 RJ Rio de Janeiro Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 
de Janeiro

96 RJ Teresópolis Centro Universitário Serra dos Órgãos
97 RJ Macaé Universidade Federal do Rio de Janeiro
99 RJ Niterói Universidade Federal Fluminense 

100 RJ Nova Friburgo Universidade Federal Fluminense 

102 RJ Pinheiral e Volta 
Redonda Centro Universitário de Volta Redonda

105 RJ Rio de Janeiro Universidade do Estado do Rio de Janeiro

107 RJ Seropédica Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

108 RJ Valença Centro de Ensino Superior de Valença

110 RN Caicó
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte e Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte

111 RN Natal Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

112 RN Santa Cruz Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

113 RO Porto Velho Fundação Universidade Federal de Rondônia

134 RS Santo Ângelo Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões

115 RS Canoas Universidade Luterana do Brasil

116 RS Caxias do Sul Universidade de Caxias do Sul

123 RS Palmeira das 
Missões Universidade Federal de Santa Maria

124 RS Passo Fundo Universidade de Passo Fundo

127 RS Porto Alegre Universidade Federal do Rio Grande do Sul
128 RS Porto Alegre Centro Universitário Metodista - IPA
129 RS Porto Alegre Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do sul

130 RS Porto Alegre Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

133 RS Santa Maria Universidade Franciscana

137 SC Blumenau Fundação Universidade Regional de Blumenau

139 SC Chapecó Universidade Comunitária da Região de Chapecó

140 SC Chapecó
Universidade Federal da Fronteira Sul, Universidade do 
Oeste de Santa Catarina e Universidade do Estado de Santa 
Catarina

142 SC Florianópolis Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade do 
Estado de Santa Catarina

144 SC Itajaí Universidade do Vale do Itajaí
146 SC Joinville Universidade da Região de Joinville
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148 SC Palhoça Universidade do Sul de Santa Catarina

149 SC Papanduva Universidade do Contestado

152 SE São Cristóvão Universidade Federal de Sergipe

157 SP Bauru Universidade Estadual Paulista

163 SP Diadema Universidade Federal de São Paulo

170 SP Ribeirão Preto Universidade de São Paulo 

153 SP Araraquara Universidade Estadual Paulista e Universidade de 
Araraquara

154 SP Assis Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis

156 SP Bauru Universidade de São Paulo e Universidade do Sagrado 
Coração

158 SP Bebedouro Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista
159 SP Botucatu Universidade Estadual Paulista 

160 SP Bragança Paulista Universidade São Francisco

164 SP Franca Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF

172 SP
Santos, Itanhaém, 
Guarujá e São 
Vicente

Universidade Federal de São Paulo e Centro Universitário 
Lusíada

176 SP São Carlos Universidade Federal de São Carlos
179 SP São Paulo Universidade de São Paulo

180 SP São Paulo Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

183 SP São Paulo Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

187 TO Miracema do 
Tocantins

Universidade Estadual do Tocantins e Universidade Federal 
do Tocantins
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