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RESUMO 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar e debater o projeto da PUC-SP 

aprovado pelo Ministério da Saúde que integra o  Programa de Reorientação 

de Formação Profissional (PRÓ-SAÚDE). Construído em parceria com a 

Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo / coordenadoria Norte, baseia-se 

em experiências anteriores de integração ensino-serviço, realizadas pela 

Universidade na área da Atenção Básica. Parte do pressuposto de que a 

efetividade de uma proposta de formação na área da saúde depende entre 

outros fatores da  vinculação dos cursos de formação profissional com as 

demandas sociais e dos serviços de saúde local.  Seu objetivo  geral  é 

aprimorar  o processo de formação dos  profissionais dos cursos de 

Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social para  contribuir  nos processos de 

transformação das práticas de saúde, orientadas pelos princípios do SUS, no 

sentido de uma visão de integralidade da assistência. Seus objetivos 

específicos são os de: a) re-orientar o processo de formação dos profissionais 

dos cursos em questão, do ponto de vista político e técnico-científico, para 

atuação em todas as linhas de cuidado, mas privilegiando a Atenção Básica, a 

estratégia da Saúde da Família, a inserção dos estudantes nas equipes de 

Reabilitação, Saúde Mental, para promoção, proteção, prevenção, assistência 

e reabilitação individual e coletiva; b) aprimorar a articulação entre a PUC-SP e 

a rede pública de serviços de saúde dos municípios de São Paulo, promovendo 

maior integração do ensino dos cursos da área da saúde com os serviços 

locais; c) incentivar transformações do processo de formação, geração de 

conhecimentos e prestação de serviços à população, para abordagem integral 

do processo de saúde doença, tendo como eixo central a inserção dos 

estudantes na rede pública de serviços de saúde.  O projeto prevê  quanto a 

orientação teórica trabalhar os  determinantes de saúde e doença, produzir 

conhecimentos segundo as necessidades do SUS e aproximar o  pós-



graduação aos serviços e a educação permanente; quanto ao cenário das 

práticas busca a interação ensino serviço, a diversificação de cenários do 

processo de aprendizagem, a articulação dos serviços universitários com o 

SUS; quanto a orientação pedagógica os três cursos procurarão desenvolver 

nos alunos a capacidade de análise crítica da atenção básica, a integração 

ciclo básico/ciclo profissional e mudanças metodológicas. A universidade 

espera aperfeiçoar seus projetos pedagógicos em todos os vetores da Pró-

saúde. O acompanhamento e avaliação serão feitos de acordo com plano 

específico monitorado pelo comitê gestor.  

  


