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RESUMO

Este estudo tem como propósito analisar a formação do assistente social inserido no Programa de Residência
Multiprofissional da Universidade Federal de Sergipe, tendo-se como referência seu Projeto Político Pedagógico
(PPP). Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo, referenciado no método do materialismo histórico dialético. Os
dados foram obtidos por meio da análise do PPP e entrevistas realizadas com os assistentes sociais residentes. Os
resultados indicam alguns desafios para a formação em serviço Remu/UFS/HU no tocante à operacionalização dos
objetivos do PPP e às questões de caráter estrutural e institucional, bem como revelam ser um importante espaço de
formação profissional.

Palavras-chave: Residência Multiprofissional. Serviço Social. Projeto Político-Pedagógico.

ABSTRACT

This study aims to analyze the training of the social worker inserted in the Program of Multiprofessional Residency of
the Federal University of Sergipe, taking as reference his Political Educational Project (PPP). It is a descriptive and
qualitative study, referenced in the method of dialectical historical materialism. Data was obtained through PPP
analysis and interviews with resident social workers. The results indicate some challenges for in-service training
Remu/UFS/HU regarding the operationalization of PPP objectives and structural and institutional issues, as well as
being an important space for professional training.

Keywords: Multiprofessional Residency. Social Work. Political Educational Project.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo trazer algumas reflexões a respeito do processo de formação profissional do assistente
social desenvolvido no Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (Remu) do Hospital
Universitário (HU) vinculado à Universidade Federal de Sergipe (UFS), tendo-se como foco de análise o Projeto
Político-Pedagógico, norteador do referido Programa. Resulta de uma pesquisa realizada no Mestrado em Serviço
Social (UFS), no ano de 2015. Trata-se de uma temática recente e ainda em crescente processo de investigação para
os profissionais da saúde, em especial para o Serviço Social.
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Trata-se de um estudo de caráter descritivo e qualitativo e que se referencia no método do materialismo histórico
dialético. Para a obtenção dos dados foi feita a análise do Projeto Político-Pedagógico da Remu/HU/UFS, elaborado
no ano de 2011 e realizadas entrevistas semiestruturadas com as três residentes de Serviço Social egressas da turma
2012/2014 e com as quatro residentes da turma 2013-2015, que participavam do Programa da Remu durante o
período de coleta de dados, totalizando um universo de sete pessoas que vivenciaram e concluíram o processo
formativo. Portanto, não houve recorte amostral. A descrição, categorização e análise dos resultados tiveram como
referência a construção teórica do estudo, procedida através da consulta em revistas especializadas, livros,
monografias, dissertações, teses, artigos publicados em revistas eletrônicas, que tratam da temática.

1. A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO HU/UFS: O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

A residência em área profissional da saúde foi instituída em 2005, com o status “de ensino de pós-graduação lato
sensu, voltada para educação em serviço e destinada às categorias profissionais que integram a área da saúde,
excetuada a médica”[i]. Foi estabelecida enquanto um programa de cooperação intersetorial que articula a formação
profissional com o mercado de trabalho (BRASIL, 2005).

O surgimento da Residência Multiprofissional em Saúde ocorre por meio da Portaria nº 2.117, de 03 de novembro de
2005, conforme consta em seu artigo 1:

Instituir, no âmbito dos Ministérios da Saúde e da Educação, a Residência Multiprofissional
em Saúde, do Programa Nacional de Residência Profissional na Área de Saúde, para a
execução do Programa de Bolsas para a Educação pelo Trabalho destinado às categorias
profissionais que integram a área da saúde, excetuada a médica (BRASIL, 2005, s/p).

De acordo com essa portaria, a responsabilidade[ii] pela organização dos programas de Residência Multiprofissional e
a seleção dos projetos deveria levar em consideração as demandas sociais regionais e ficaria a cargo da Secretaria
de Educação Superior (Sesu), da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e da
Comissão Nacional da Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS). Em 2007, se define a composição e
atribuições da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde[iii] e a possibilidade desse tipo de
Residência ser ofertada aos profissionais da saúde das seguintes áreas: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação
Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia,
Serviço Social e Terapia Ocupacional. Caberia a cada coordenação local da residência multiprofissional decidir as
profissões contempladas pelos processos seletivos.

No caso da Universidade Federal de Sergipe a Residência Multiprofissional em Saúde ficou sob a responsabilidade do
Hospital Universitário. O HU está localizado no bairro Cidade Nova no município de Aracaju (SE) é um hospital escola
que além de ser uma instituição voltada ao ensino e a pesquisa em saúde, também presta assistência
médico-hospitalar de média e alta complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS). A Residência Integrada
Multiprofissional em Saúde oferece várias áreas de concentração para a formação do profissional, tais como; Saúde
do Adulto e do Idoso, Saúde Mental, Epidemiologia Hospitalar e Saúde da Família.

A maior abrangência dentre as áreas de formação em saúde está na Residência de Saúde do Adulto e do Idoso, pois
engloba os cursos de Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.
Portanto, essa é a única área que contempla o assistente social, por isso o foco da pesquisa foi direcionado para esse
tipo de formação.

O Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso foi implantado no ano de 2010
no HU/UFS a partir da aprovação pelo Ministério da Educação de seu Projeto Político-Pedagógico (PPP). Na época,
uma comissão formada por servidores e professores do HU e da UFS, por meio da Coordenação de Residência
Multiprofissional em Saúde (COREMU), elaborou a primeira proposta do Projeto Político-Pedagógico[iv], que consta
como objetivo:
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Promover a formação de profissionais da saúde na área de concentração de saúde do
adulto e do idoso com ênfase em infectologia que saibam atuar no contexto da saúde
coletiva nas três esferas assistenciais: promoção de saúde, prevenção de doenças e
recuperação de doentes (reabilitação). Visa-se a subverter a lógica dominante do modelo
médico e produzir linhas de fuga que estimulem uma atenção humanizada e centrada nos
usuários (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2011, p. 10-11, grifos do autor).

Como se pode observar, o PPP traz uma perspectiva de ruptura com o modelo médico-hospitalar instaurado há anos
no Brasil. O modelo médico hegemônico na saúde centrado em práticas de saúde tecnológicas e assistenciais da
doença negligencia os determinantes e condicionantes que envolvem o cuidado à saúde, tais como: “a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o
lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais” (BRASIL, 1990, s/p). Uma formação em saúde humanizada e focada
nas necessidades dos usuários é um dos eixos norteadores dessa proposta de educação permanente.

O programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde tem duração de 24 (vinte e quatro) meses, com uma
carga horária de 60 (sessenta) horas semanais distribuída entre atividades teóricas e práticas, conforme consta no
PPP:

Carga Horária Teórica: da carga horária semanal de sessenta horas, 20% (12h/semanais;
C. H. total de 1.152 h) serão destinadas a atividades didáticas estruturadas (módulos
teórico e teórico-prático) que consistirão em supervisão de casos clínicos, estudo de casos
selecionados da prática cotidiana, seminários temáticos, aulas expositivas e dialogadas,
sessões científicas, leitura de textos indicados, exibição e discussão de vídeos, clube de
revista e outros recursos didáticos que se mostrarem pertinentes no decorrer do processo
de ensino-aprendizagem.

Carga Horária Prática: da carga horária semanal de sessenta horas, 80% (48 h/semanais;
C. H. total de 4.608 h) serão destinadas a atividades práticas de saúde, ou seja, formação
em serviço, distribuídas entre as unidades disponíveis à intervenção [...] (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SERGIPE, 2011, p.08).

A ênfase da formação neste tipo de programa de pós-graduação está no exercício profissional, por isso a
disponibilidade de mais tempo para as atividades em serviço. Essa característica basilar da Remu diferencia-a das
demais pós-graduações existentes no país, que, na sua maioria, evidenciam mais o arcabouço das teorias e métodos
da formação profissional. Apesar de aparecer no PPP (2011), essa definição das cargas horárias teóricas e práticas,
quando se refere às diretrizes pedagógicas da Remu/HU/UFS, subdivide as atividades realizadas pelos residentes em
atividades didáticas estruturantes e práticas de saúde. Essas dimensões articulam teoria e prática, e expressam o
compromisso com o ensino e a aprendizagem em saúde, por meio do modelo de Aprendizagem Baseada em
Problemas (PBL).

[...] A PBL visa a resgatar o viés significativo do processo de aprendizagem para as partes
nele envolvidas, favorecendo a relação “professor-aluno”, e, nesse sentido, se coaduna
plenamente com a noção de “aprendizagem significativa in loco” da Educação Permanente
em Saúde. Os temas serão desenvolvidos a partir da problematização do cotidiano em
exposição de contextos, construção de conceitos chaves e explicitação de conceitos da
prática referentes aos atributos a serem discutidos durante as unidades de aprendizagem.
A execução de um projeto de pesquisa em serviço com o objetivo de resolver um problema
eleito junto com a população ou com as equipes de saúde resultarão em um aumento da
capacidade de articulação de saberes e questionamento crítico da realidade com a
produção de um projeto de intervenção como trabalho de conclusão de curso
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2011, p. 13).
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Nessa modalidade com vista à integralidade da saúde dos usuários, nota-se por meio da estrutura curricular do PPP
da Remu/HU/UFS uma tentativa de ampliar a formação em saúde, mesmo que ainda com certa centralidade nos
aspectos biológicos, já incorpora outros elementos que são determinantes na compreensão da relação
saúde-doença-tratamento.

A composição curricular que consta no PPP assenta-se em três núcleos temáticos que são trabalhados nos eixos
teóricos da formação dos residentes de todas as áreas da multiprofissional: Núcleo 1 - Muldimensionalidade das
concepções e práticas de saúde: Saúde e sociedade; Bioética; Educação e comunicação em saúde. Núcleo 2 -
Organização e gestão de serviços e programas de saúde: Políticas de Saúde; Epidemiologia e bioestatística;
Informação em saúde e avaliação de tecnologias em saúde; Planejamento, avaliação e gestão em saúde; Abordagens
metodológicas da pesquisa em saúde. Núcleo 3 - Cuidado e práticas sanitárias na saúde do adulto e do idoso:
Atenção integral em saúde mental; Atenção integral à saúde do idoso; Atenção integral às doenças tropicais e
transmissíveis; Atenção integral à saúde do adulto. Eixo específico das profissões: Seminário/apresentação e
discussão de casos; Temas específicos de cuidado (palestras); Trabalho de Conclusão de Curso (orientação e
elaboração do trabalho monográfico). Núcleos de Prática Profissional: Ensino em serviço (estágio) (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SERGIPE, 2011).

A proposta pedagógica, referenciada nessa estrutura curricular da residência multiprofissional, sinaliza algumas
mudanças na concepção de formação em saúde. Por exemplo, disciplinas que tratam da política de saúde do adulto e
do idoso; do desenvolvimento do processo de saúde no Brasil fazendo um paralelo com as mudanças que se
processam na sociedade; ou com conhecimentos sobre a Bioética que implicam uma reflexão coletiva a respeito da
ética na saúde; dentre outras disciplinas, oficinas e/ou palestras que são preconizadas pelo PPP da Remu/HU/UFS
que englobam os determinantes biológicos, sociais, psicológicos e ambientais do processo de saúde. Esses aspectos
biopsicossociais que envolvem a saúde, juntamente com a capacidade profissional do assistente social de intervir nas
expressões da questão social e seu compromisso ético-político com a defesa dos direitos da classe trabalhadora,
reforçam a importância e o reconhecimento social da profissão inserida numa Residência Multiprofissional em Saúde.

1. O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA REMU/HU/UFS E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO
RESIDENTE DE SERVIÇO SOCIAL

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Remu/HU/UFS Saúde do Adulto e do Idoso contém as diretrizes gerais da
formação profissional para os residentes, incluso os de Serviço Social, e institui responsabilidades, competências,
perfil, organização curricular, e, sobretudo, indica uma direção pedagógica da formação em saúde.

De acordo com o PPP, os docentes inseridos no programa são subdivididos em três funções: docentes assessores, de
apoio e tutores. Os docentes assessores são responsáveis por auxiliarem no planejamento, na gestão, na avaliação e
no monitoramento da residência. Além disso, elaboram projetos, editais, relatórios e outros documentos importantes
para a formalização e consolidação da REMU. Já os docentes de apoio exercem mais a função acadêmica da
Remu/HU/UFS, por isso, são responsáveis pela elaboração e realização de aulas, palestras, oficinas, rodas de
conversa, minicursos e outras atividades de cunho pedagógico. Os tutores são responsáveis pela orientação e
supervisão das atividades teóricas e/ou didáticas e as atividades teórico-práticas, além do suporte pedagógico em
pesquisas e na elaboração do trabalho monográfico final da residência.

Ao serem questionadas como acontecia a interface entre esses sujeitos do processo ensino-aprendizagem foram
comuns as verbalizações que apontaram algumas dificuldades, entre as quais podem ser citadas: a prevalência da
relação entre docentes e residentes centrada nos momentos nos quais as disciplinas eram ministradas, não havendo
um contato mais abrangente no processo formativo, exceto no caso dos docentes que também exerciam o papel de
tutor do residente, cuja relação se expandida para orientações contínuas a respeito da formação e do exercício
profissional; a relação da tutoria/supervisão e orientação do ensino da prática, que muitas vezes se resumiu à
orientação do Trabalho de Conclusão do Curso, cujas razões estão relacionadas a alguns fatores: dificuldades em
conseguir vincular um(a) tutor(a) para as assistentes sociais residentes, seja pela incompatibilidade de tempo da
tutoria para dedicar-se ao projeto da residência, ou por necessidade de afastamento da profissional em virtude de
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licença, ou até mesmo pela dificuldade em conseguir alguma docente do Departamento de Serviço Social (DSS) da
UFS.

Convém frisar que a Portaria nº 1.111/GM/2005, que trata da tutoria na Residência, não especifica que esta deve ser
cumprida exclusivamente por um professor universitário. Na verdade, a proposta da portaria traz a necessidade do
tutor ser um orientador com vínculo constante ao campo de atuação da formação em serviço. Ou seja, esse tutor deve
ter experiência no mínimo de três anos de atuação profissional, deve conhecer a área da saúde e ser referência para
os residentes e a equipe local da instituição. Diante da impossibilidade de docentes do DSS/UFS, que estava
atravessando uma fase de escassez de docentes e sobrecargas de trabalho, se definiu que as assistentes sociais do
HU fariam o papel de tutor, o que contribuiu em muito no processo de aprendizagem em serviço. A superação de
algumas dessas dificuldades, conforme também indicaram as entrevistadas, ocorreu muito em função do
compromisso das profissionais de Serviço Social do HU, que mesmo diante de todos os desafios assumiram esse
papel em uma conjuntura difícil: “[...] destacamos a presença do tutor e preceptor como importantes atores para
estimular o residente ao exercício de refletir a prática a luz da teoria” (Entrevistada G).

Ao questionarmos as residentes a respeito dos conteúdos preconizados pelo PPP e transmitidos pelos eixos de
ensino, o depoimento abaixo revela que:

[...] Com relação aos conteúdos comuns aos residentes da multiprofissional, a gente
também precisa ter outros conhecimentos como o tema da Saúde do Adulto e do Idoso,
mas também ficava a desejar porque não tínhamos professores. Nos primeiros anos da
Remu no HU, a parte teórica era ministrada por professores em formato de disciplina,
depois isso mudou e agora os temas são dados por professores em forma de palestras. A
gente acabou apenas concluindo três disciplinas, essa questão é um ponto negativo por
falta da adesão dos demais Departamentos da UFS. Também atribuo ao fato desses
professores não receberem uma remuneração extra para trabalhar na residência, não há
algo financeiro para que a residência seja “a menina dos olhos da residência”. A proposta
em si da residência é positiva, porque são 80% do tempo destinados às atividades práticas
e 20% para as atividades teóricas, como o treinamento é em serviço e voltado mais para
prática, então o objetivo foi alcançado com a minha formação na residência. Não deixaram
a desejar com relação a prática do residente, só deixaram a desejar com relação a parte
teórica por conta da não adesão dos Departamentos na residência (Entrevistada F).

O depoimento acima confirma o que contém o PPP no que diz respeito à carga horária de 60 horas semanais com
80% desse tempo destinado às atividades teórico-práticas vivenciadas pelos cenários de ensino da prática, e 20%
desse horário com a formação por meio das atividades teóricas. Nota-se, entretanto, que o depoimento indica que tem
havido um prejuízo no tocante aos conteúdos que tratam de elementos importantes que dão fundamento ao
treinamento em serviço.

O referido projeto considera a existência de dois módulos: um teórico e outro teórico-prático e que no caso da
Remu/UFS/HU foram organizados a partir do horário para discussão de casos clínicos; com os seminários; elaboração
do Trabalho de Conclusão do Curso; com a orientação da preceptoria, da tutoria e com as aulas e/ou palestras,
normalmente ministradas por professores da Universidade Federal de Sergipe.

O eixo teórico da formação profissional da residência multiprofissional é ofertado por meio das disciplinas instituídas
pelo PPP[v], no entanto, há residente que expressa a ausência de conteúdos teóricos:

Acabou que ficou a prática pela prática. O diferencial foi as conversas com os preceptores
que tentavam discutir nossas dúvidas ou utilizavam textos para explorar de uma forma
mais ampla nossas dúvidas. Acabou que nossa formação foi mais centrada no preceptor,
porque a parte pedagógica teve muitas falhas (Entrevistada B).

De modo geral, as residentes avaliaram negativamente o quesito dos conteúdos teóricos ao considerarem três
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aspectos: a metodologia das aulas que ainda é voltada aos aspectos biomédicos do processo de adoecimento; a falta
de disciplinas que abordem Políticas Públicas e Saúde do Adulto e do Idoso; e, por fim, o déficit de professores da
Universidade Federal de Sergipe para ministrarem o eixo teórico da residência, especialmente, no caso das
entrevistadas, a ausência de docentes do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe que
dadas as condições estruturais não tiveram condição de assumir mais essa atividade. Os depoimentos a seguir
revelam essas questões.

Vou começar falando da Residência em Saúde do Adulto e do Idoso, acho que esse tema
foi pouco trabalhado, apesar de ser a temática do programa. No início quase a gente não
teve aula, teve no máximo duas ou três aulas de política pública de saúde. Há uma grande
dificuldade de conseguir professores que se disponham a vir dar aula porque eles não
dispõem de remuneração nenhuma para isso e é uma grande dificuldade da Coremu
conseguir professores e ainda mais em Políticas Públicas. [...] Então a maior falha da
residência é essa a parte pedagógica com relação às Políticas Públicas e a Política do
Idoso. As outras disciplinas ocorreram, mas também tiveram falhas porque não houve
continuidade. Depende muito do professor e o método que eles organizaram as disciplinas
não foi uma metodologia muito boa, um professor de uma disciplina dava aula uma vez ao
mês. Quando a professora de metodologia científica, por exemplo, faltava sua aula naquele
mês essa aula só seria dada no mês seguinte. E acabava atrasando todo o processo
pedagógico e ficava uma loucura organizar e estruturar essa metodologia. E no final do ano
ficamos sem aula, teve greve (que durou dois ou três meses), acabou que não teve mais
aulas. Esse ano de 2014 ainda não teve aulas, só as da mestranda, e já estamos no mês
de novembro. Esse ano só teve estudos de caso e após essa atividade não tínhamos mais
aulas que fosse relacionada ao estudo de caso, nem houve aula do eixo de concentração
(Entrevistada F).

Alguns destaques devem ser dados a partir da verbalização da entrevistada “F” e também de outras residentes de
Serviço Social, no tocante às fragilidades dos conteúdos e a ausência da participação de alguns departamentos
acadêmicos da Universidade Federal de Sergipe no programa da Remu/HU/UFS. Observa-se que o eixo das políticas
sociais, por exemplo, ficou prejudicado, seja pela dificuldade em conseguir professores, seja pelo formato que foram
apresentados os conteúdos – palestras, por exemplo - e/ou a forma metodológica utilizada. Além disso, a
descontinuidade das disciplinas, o não cumprimento dos conteúdos, o acréscimo de mais essa atividade docente que
nem sempre é computada em sua carga horária, também contribuem para que as dificuldades aumentem.

Como se trata de uma Residência Multiprofissional os eixos comuns envolvem conhecimentos que devem ser
apreendidos pelos diferentes profissionais residentes. Por mais que no PPP tenha-se como referência o cuidado
integral à saúde do adulto e do idoso, muitas vezes os conteúdos, principalmente do eixo comum, acabam enfatizando
os aspectos biológicos do processo de adoecimento.

Quando a gente era R1, a gente teve algumas aulas (Bioética, Políticas Públicas,
Metodologia Científica), [...] eu mesma não consegui aprender muita coisa porque não era
muito atrativo aquilo. E a gente sabe, né, que o Serviço Social inserido numa residência de
saúde acaba ficando muito voltado para os conteúdos da doença e para mim aquilo ficava
muito no abstrato e eu não via contribuir para mim. E, a partir desse ano que passamos a
ser R2, essas aulas já não existem mais, nossos espaços de estudos e reflexão se
resumem aos estudos de casos (Entrevistada D).

A formação em saúde com destaque para os aspectos biológicos pode limitar a apreensão de outros elementos
fundamentais para uma formação crítica e reflexiva, que contemple a análise de aspectos importantes que envolvem o
contexto da saúde: sociais, econômicos, culturais, políticos, etc. Além disso, contradiz o que está contemplado nos
objetivos do PPP, já que visa “subverter a lógica dominante do modelo médico e produzir linhas de fuga que
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estimulem uma atenção humanizada e centrada nos usuários”.

Entretanto, mesmo diante dessa lacuna nos cenários de formação as residentes afirmaram que as discussões teóricas
foram fundamentais. Boa parte das assistentes sociais entrevistadas sinalizou que houve aproveitamento dos
conteúdos, principalmente, porque as fragilidades teóricas eram superadas nos debates estabelecidos entre os
residentes e tutores, preceptores e com as próprias equipes multiprofissionais, ou mediante a iniciativa pessoal dos
residentes que, individualmente, procuravam suprir as ausências de embasamento teórico.

Pode-se considerar, portanto, mesmo diante de algumas fragilidades e que o contido no PPP nem sempre fosse
adotado e seguido de acordo com o previsto, que a Remu/HU/UFS é um espaço importante para formação
profissional do assistente social e dos profissionais da saúde, principalmente no que concerne a oportunidade de se
estabelecer diálogos com diferentes áreas do conhecimento, aprender e reaprender com os sujeitos envolvidos,
redimensionar conteúdos diante da realidade vivenciada. Conforme aponta Mourão (2009, p. 361), a Residência em
Serviço Social é “espaço privilegiado de realização da complementariedade entre conhecimentos, além de aprimorar o
processo de trabalho do Serviço Social, destacando as relações mútuas entre as profissões”. Portanto, é um momento
ímpar para a formação continuada dos assistentes sociais e que poderia servir, inclusive, como elemento de reflexão e
possibilidades do processo de formação profissional.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo adotou como objeto de reflexão a formação profissional do(a) assistente social no Programa de
Residência Multiprofissional em Saúde do HU/UFS, a partir da análise do seu Projeto Político-Pedagógico. Os
resultados da pesquisa sinalizam alguns desafios para a efetivação da formação em serviço na Remu/UFS/HU
apontados pelas entrevistadas a luz do que contém o PPP. Inicialmente convém pontuar que se trata de uma
modalidade de formação que envolve diferentes áreas do conhecimento, com prevalência de profissionais que são
intrinsicamente da área da saúde, e cuja formação historicamente esteve centrada no modelo biomédico. Daí o
primeiro grande desafio no sentido de desconstruir esse modelo de ensino, diferente daquele que tiveram os
assistentes sociais, cuja formação está centrada na análise crítica da realidade, dos aspectos sociais, econômicos,
culturais, políticos, e que estão diretamente relacionados com o processo de adoecimento. Assim, a análise das
entrevistadas quanto à prevalência de conteúdos biológicos, ainda que os objetivos do PPP indiquem a superação do
modelo médico no ensino multiprofissional de saúde, mostram a necessidade e o anseio, principalmente na parte
teórica do curso, de conteúdos que abordem mais sobre as políticas públicas e sobre Saúde do Adulto e do Idoso;
além da necessidade de maior vinculação com Departamentos de ensino da UFS, principalmente o de Serviço Social
que poderia dar uma direção diferenciada nesse momento da Residência.

Ademais também foi visível a dificuldade de se reconhecer a Residência como um Programa institucional que requer a
participação efetiva de docentes, tanto para ministrar disciplinas, como na orientação, discussões e análise de casos
clínicos, dentre outros. O que tem ocorrido é uma sobrecarga dos que se dispõem a contribuir para aprofundar a
qualificação dos residentes, dentre eles os de Serviço Social. Com isso há reflexos na forma como os conteúdos são
abordados, na metodologia adotada, em disciplinas não concluídas adequadamente e/ou sendo ministradas sob a
forma de palestras, dentre outros. Tais questões imprimem a necessidade de se reavaliar os processos metodológicos
e melhorar a oferta das disciplinas aos residentes, observando a carga horária de disciplinas teóricas e práticas; a
participação dos docentes, tutores e preceptores de diferentes áreas e com tempo disponível em sua carga horária
enquanto atividade acadêmica.

Apesar das dificuldades e desafios há um consenso entre os assistentes sociais entrevistados que esse tipo de
Residência tem significado um espaço importante de formação, de diálogo entre saberes, de um aprendizado em
serviço que exige a necessidade de aglutinar teoria e prática em constante realimentação e redimensionamento de
conteúdos e técnicas necessários diante da realidade vivenciada. Destaca-se que apesar das dificuldades na
consolidação do PPP, o Programa da Remu/HU/UFS tem contribuído para a formação profissional do assistente social
residente.

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_formacao_profissional_do_assistente_social_no_programa_de_resid.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.7-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
Disponível em:

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 07 maio 2014.

______. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.111, de 05 de julho de 2005. Fixa normas para a implementação e a
execução do Programa de Bolsas para a Educação pelo Trabalho. Disponível em: . Acesso em: 06 jan. 2015.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. Projeto Pedagógico do Programa de Residência Integrada
Multiprofissional. Aracaju: HU/UFS, 2011.

[1]Conforme artigo 13, da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005.

[1]Toda instituição que desejasse criar um Programa de Residência deveria primeiramente instituir a Coordenação da
Residência Multiprofissional em Saúde (Coremu).

[1]Criada pela Lei nº 11.129/2005 e cuja composição e atribuições são definidas na Portaria Interministerial MS/MEC
nº 45, de 12 de janeiro de 2007.

[1]Segundo informações dadas pela Coordenação da REMU/HU/UFS, o Projeto Pedagógico datado de 2010 é o que
ainda consta no sistema do MEC mesmo tendo passado por uma reformulação no ano seguinte. Apesar do MEC
desconhecer essa nova versão de 2011, esse foi o modelo utilizado ao longo desses anos na REMU/HU/UFS e foi
com base nessa versão que estruturamos as análises desse estudo.

[1]O Projeto Pedagógico possui uma estrutura curricular subdividida em três núcleos: Núcleo 1 - Muldimensionalidade
das Concepções e Práticas de Saúde; que contempla as disciplinas de: Saúde e Sociedade (R1), Educação e
Comunicação em Saúde (R1) e Bioética (R2). O Núcleo 2 – Organização e Gestão de Serviços e Programas de
Saúde – compreende as disciplinas de: Política de Saúde (R1), Informação em Saúde e Avaliação de Tecnologias em
Saúde (R1), Planejamento, Avaliação e Gestão em Saúde (R1), Epidemiologia e Bioestatística (R2) e Abordagens
Metodológicas da Pesquisa em Saúde (R2). Por fim, o Núcleo 3 - Cuidados e práticas sanitárias na saúde do adulto e
do idoso, que abrange as disciplinas: Atenção Integral às Doenças Tropicais e Transmissíveis (R1/R2), Atenção
Integral em Saúde Mental (R1), Atenção Integral à Saúde do Adulto (R2) e Atenção Integral à Saúde do Idoso (R2).
No eixo específico das profissões inseridas na Remu/HU/UFS, deve-se priorizar a oferta de: Seminário/apresentação
e discussão de casos (R1/R2), Palestras com temas específicos de cuidado (R1/R2) e Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) com orientação e elaboração do trabalho monográfico (R2) (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE,
2011).
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