OPAS/OMS – Representação do Brasil
Programa de Cooperação Internacional em Saúde - TC 41
Resumo Executivo de Projeto
Identificação do Projeto
Campus Virtual de Saúde Pública – Nodo Brasil
Seguimento (datas a serem preenchidas pela OPAS/OMS):
Apresentação

Aprovação

____/____/______

1.

____/____/______

Revisão

____/____/______

Encerramento

____/____/______

Identificação Institucional
(nome da instituição e unidade executora; endereço postal e eletrônico; telefone;
coordenador ou responsável técnico pelo Projeto):

Fundação Oswaldo Cruz – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca - ENSP
Rua Leopoldo Bulhões 1480 – Manguinhos – Rio de Janeiro
Tel: 55 – 21- 25982428 – 92499430
Coordenador: Ana Cristina da Matta Furniel
furniel@ensp.fiocruz.br

2.

Antecedentes e Justificativa
(descrição sumária dos antecedentes, da situação atual e do interesse da
instituição; justificativa do projeto):

O Campus Virtual de Saúde Pública Brasil teve sua primeira versão apresentada durante o
Congresso ABRASCO de Saúde Pública, em agosto de 2006. A ENSP foi responsável pela
elaboração do projeto-base que foi desenvolvido pela equipe técnica contratada, sob
coordenação de profissionais da Escola e que colocaram em funcionamento o modelo
tecnológico do campus, descrito a seguir:
Modelo Tecnológico
O modelo tecnológico do campus virtual permite o intercâmbio e reutilização
dos componentes de serviços que incluem:
•

plataforma tecnológica;

•

infra-estrutura;
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•

áreas de acesso

O princípio tecnológico para o desenvolvimento do Campus se baseia na
utilização de ferramentas Open Source de código fonte aberto e na utilização
de tecnologias avançadas de implementação que incluem ferramentas
mundialmente reconhecidas que utilizam os padrões internacionais standards
de metadados (Dublin Core e IEE-LOM).
O Campus Virtual de Saúde Pública nodo Brasil conta com o seguinte modelo
tecnológico:

1. Plataforma Tecnológica
Plataforma Educativa (Moodle)
Plataforma de ensino para oferta de cursos e outras atividades docentes.
Repositório de Recursos de Aprendizagem (SPT- CWIS)
Ferramenta destinada a armazenar; organizar e compartilhar recursos de informação
e objetos de aprendizagem. Possui recursos de busca por palavra-chave e busca
avançada e publicação de feeds RSS.
Portal Agregador (Drupal)
Portal que integra e disponibiliza o acesso através da leitura de feeds RSS ao
conteúdo armazenado no Repositório de Recursos Eletrônicos com a finalidade de
compartilhar os recursos entre todas as instituições integrantes do CVSP-Brasil e
entre o CVSP-Brasil e os Campus de outros países que compõem o Campus Virtual
de Saúde Pública – CVSP-Net.

Fig.1. Modelo compartilhado de informações
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Os Recursos incluídos no Portal agregador são distribuídos pelas diferentes áreas de
acesso (Aprendizagem em rede; Ferramentas de aprendizagem; Recursos de
Informação; Recursos de aprendizagem; Teses; Atividades Docentes). Cada tipo de
recurso compõe uma área do portal CVSP
2. Infra-estrutura

As ferramentas que suportam o modelo tecnológico são todas Open Source, de código fonte
aberto, atualmente hospedadas no servidor web da ENSP - Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca.
3. Suporte Técnico
O suporte técnico durante todo esse período foi de responsabilidade da equipe técnica da
ENSP. As dúvidas em relação à atualização/inserção de recurso pelas instituições parceiras
tiveram um espaço próprio para discussão, através da Comunidade Virtual de Prática
destinada ao suporte técnico do CVSP-Brasil localizado no endereço:
http://www.ensp.fiocruz.br/cvsp .
4. Gestão de atualização do Portal CVSP- Brasil
A atualização do Portal CVSP pode ser realizada de forma compartilhada entre as
instituições parceiras, com inclusão descentralizada das informações, através da
ferramenta do campus (repositório).
Conforme um recurso é inserido no Repositório, automaticamente ele será exibido no
Campus virtual. Cada instituição pode ter um responsável pela inclusão de conteúdo no
Repositório. O treinamento para os parceiros e a edição do material é realizado pela
equipe da ENSP/Fiocruz.
5. Áreas de acesso
Aprendizagem em Rede
Curso
Entrada para a Plataforma dos Cursos disponíveis no Campus Brasil oferecidos pelas
instituições parceiras.
Repositório:
Espaço destinado a organizar e compartilhar
seguindo padrões internacionais e acadêmicos.

dados,

recursos

e

ferramentas,

Espaço para discussão:
Discussões sobre o uso das ferramentas do portal e esclarecimentos
Comunidades de prática
Comunidades virtuais para temas relativos a práticas na área de saúde pública.
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Comunidades de aprendizagem
Comunidades virtuais relativas aos cursos oferecidos no Campus Brasil.
Atividades Docentes
Lista de cursos disponíveis com entrada direta para os conteúdos.
Recurso de informação
Qualquer elemento ou meio que possua ou registre informação de forma temporária ou
permanente: computador, pessoa, papel, anotação escrita em quadro de reunião,
conversa informal e todas as possíveis combinações.
Exemplos:
Texto, imagem, som, dados, software, recursos interativos e eventos.

Recurso de Aprendizagem
É uma unidade de instrução/ensino que é reutilizável. De acordo com o Learning Objects
Metadata Workgroup, Objetos de Aprendizagem (Learning Objects) podem ser
definidos por "qualquer entidade, digital ou não digital, que possa ser utilizada,
reutilizada ou referenciada durante o aprendizado suportado por tecnologias". Um
exemplo brasileiro de construção de Objetos de Aprendizagem para a Educação Básica
(Ensino Médio) é a Fábrica Virtual do RIVED.
Um objeto de aprendizagem pode ser usado em diferentes contextos e em diferentes
ambientes virtuais de aprendizagem, para atender a esta característica, cada objeto tem
sua parte visual, que interage com o aprendiz separada dos dados sobre o conteúdo e os
dados instrucionais do mesmo. A principal características dos objetos de aprendizagem é
sua reusabilidade, que é posta em prática através de repositórios, que armazenam os
objetos logicamente, permitindo serem localizados a partir da busca por temas, por nível
de dificuldade, por autor ou por relação com outros objetos. Nos países de língua inglesa
existe um vasto número de repositórios disponíveis, utilizados e reutilizados em
contextos diversos.
Exemplos:
exercício, simulação,

questionário,

diagrama,

figura,

gráfico,slide,tabela,texto,

6. Guia de utilização do Repositório
A equipe técnica da ENSP, responsável pelo campus Brasil, elaborou um Guia para
utilização das ferramentas, com detalhamento de todos os campos, que serviu de
modelo para os demais campus virtuais dos outros países, ele encontra-se disponível em
formato impresso ou eletrônico no repositório do Campus Brasil.

7. Glossário de termos técnicos
A equipe técnica da ENSP também desenvolveu um Glossário dos termos utilizados no
Campus virtual e que são imprescindíveis para a compreensão do alcance e objetivos do
projeto. Abaixo a descrição dos verbetes:
Agregadores
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Os agregadores são programas que organizam as informações que são vistas de forma
final pelo usuário. Tais programas são receptores de RSS Feed, uma tecnologia que
permite a distribuição/recebimento de conteúdo (texto, som, vídeo) sem a necessidade
de acessar um website para poder recebê-lo.
Dublin Core
Dublin Core pode ser definido como sendo o conjunto de elementos de metadados
planejado para facilitar a descrição de recursos eletrônicos. Metadado significa dado
sobre o dado. É a catalogação do dado ou descrição do recurso eletrônico. A expectativa
é que autores ou websiters sem conhecimento de catalogação sejam capazes de usar o
Dublin Core para descrição de recursos eletrônicos, tornando suas coleções mais visíveis
pelos engenhos de busca e sistemas de recuperação.
As principais características do padrão DC são a simplicidade na descrição dos recursos,
entendimento semântico universal (dos elementos), escopo internacional e
extensibilidade (o que permite sua adaptação às necessidades adicionais de descrição).
Feed
O termo Feed vem do verbo em inglês "alimentar". Na internet, os "RSS feeds" são
listas de atualização de conteúdo de um determinado site.
Metadados
Metadados são dados capazes de descrever outros dados, ou seja, dizer do que se
tratam, dar um significado real e plausível a um arquivo de dados, são a representação
de um objeto digital. De acordo com a definição do W3C, metadados são informações
localizadas na web, inteligíveis por um computador. Mais sinteticamente, podemos dizer
que um metadado é um dado utilizado para descrever um dado primário.
RSS
O RSS é um formato padronizado mundialmente, que funciona com linguagem XML
(Extensible Markup Language), e é usado para compartilhar conteúdo Web. Ele permite,
por exemplo, que o administrador de um site de notícias crie um arquivo XML com as
últimas manchetes publicadas, a fim de compartilhá-las mais rapidamente com seus
leitores. Este arquivo poderá ser lido através de qualquer ferramenta que seja capaz de
entender o formato XML do RSS.

III. Situação atual

A Oficina do Campus Virtual de Saúde Pública (CVSP), realizada de 11 a 13 de junho 2008,
na Cidade do México, promoveu o encontro dos representantes de todos os países que fazem
parte da rede. Para o biênio 2008/09, um dos destaques da reunião foi a perspectiva de o
Campus se converter em uma rede colaborativa de aprendizagem, em que Ministérios,
Associações de Saúde, instituições acadêmicas e de serviços deverão se apoiar para
desenvolver processos educativos em saúde pública, colaborando, assim, para a formação em
saúde.
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A apresentação do nodo Brasil gerou debates em relação à iniciativa de incorporar redes
sociais para dar maior dinâmica ao processo de aprendizado e estimular a comunicação entre
os participantes. Foram apresentadas duas alternativas para implementação: o uso do
miniblog twitter - que garantiu expor em tempo real o que estava acontecendo no Taller do
México para a equipe do Brasil - e o NING, uma rede de relacionamentos que pode ser
utilizada em torno do tema campus virtual, com representantes de várias instituições.
Foi sugerido também a integração do Campus Brasil ao portal ENSP para a incorporação da
base ativa de mais de sete mil usuários cadastrados no portal ENSP para o envio de
comunicações e boletins específicos.
A proposta de utilização da rede social pelo Brasil foi aceita e atualmente está em pleno
funcionamento no Campus Virtual OPAS – módulo integrador.
Em agosto deste ano, 2008, foi realizada Oficina da Rede de Escolas e Centros formadores
em Saúde Pública na ENSP. Na ocasião foi apresentado o Campus Virtual Brasil, e a
proposta de utilização do Campus Brasil como estratégia de comunicação e desenvolvimento
da Rede de Escolas. A rede tem como objetivo promover a reflexão e o compartilhamento de
experiências visando ao fortalecimento das Escolas de Governo do SUS e a conformação de
uma rede com ênfase nas estratégias de formação para o SUS, nos mecanismos de gestão de
Ensino da Saúde Pública de expressão nacional, na gestão do conhecimento e na
incorporação de novas tecnologias de ensino. A comunidade está em pleno funcionamento,
assim como a Comunidade do Curso Nacional de capacitação de gestores do SUS, um
programa do Ministério da Saúde em parceria com a ENSP, e que também já se encontra
integrada ao Campus Virtual. As comunidades já estão em pleno funcionamento e contam
com a participação de 32 instituições em todo o Brasil.
Recentemente, foi proposto a utilização do Campus Virtual Brasil para operacionalização do
projeto UNASUS, uma estratégia de trabalho conjunto das instituições acadêmicas com os
serviços de saúde, para responder a necessidades de formação dos profissionais do SUS, que
inclui a parceria com o Ministério da Saúde, OPAS-OMS/BRA, MEC, através da UAB –
Universidade aberta do Brasil, e várias instituições de ensino do país. O primeiro projeto de
curso a ser oferecido pela UNASUS, é o Curso para formação em Saúde da Família, com
previsão de 7000 alunos. Desta forma pela proposta feita, a UNASUS teria uma expansão do
escopo do CVSP, que inclui a circulação dos objetos de aprendizagem da UNASUS na
região das Américas, além do acesso dos estudantes aos fóruns internacionais.
IV. Justificativa do projeto
O Campus Virtual de Saúde Pública (CVSP) constitui-se numa rede de pessoas e
instituições que compartilham o propósito de facilitar a gestão da informação e
comunicação para desenvolver competências individuais e capacidades institucionais em
saúde pública. Um espaço de comunicação e de aprendizagem para desenvolver
cooperação interdisciplinar no campo de formação, resultado de uma parceria entre
a OPAS e os países da região, que permite:
• Administrar

o

conhecimento

atual disponível

para

incorporar

e manter
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atualizado os programas de educação permanente em saúde;
• trocar informação sobre princípios, métodos, esquemas operacionais e lições
aprendidas nas experiências regionais, sub-regionais, nacionais e institucionais;
• promover e apoiar estratégias alternativas de cooperação em rede, regionais,
sub-regionais, nacionais e institucionais
• validar/adquirir experiência em iniciativas de ensino, serviços e pesquisa que
estão sendo construídas em diferentes níveis;
• identificar novos recursos e espaços internacionais/nacionais de cooperação
técnica.
Sua missão é desenvolver por meio de cooperação e aprendizagem em rede as
capacidades institucionais e competências individuais para a melhoria contínua no
desempenho de práticas de saúde pública, mediante um modelo de gestão que
opera na forma cooperativa e descentralizada, com a participação de instituições de
ensino, instituições de serviços, e as associações de técnicos e profissionais que
integram a força de trabalho em saúde pública dos países da região das Américas.
O Campus Virtual de Saúde Pública Brasil insere-se nesta política de ampliação de
acesso e informações do Campus Virtual de Salud Pública. Se constitui num espaço
virtual privilegiado que potencializa a gestão do conhecimento nos programas de
educação permanente para o desenvolvimento de recursos humanos em saúde pública,
contribuindo ativamente para La Iniciativa La Salud Pública en las Américas, através do
compartilhamento e disseminação das práticas em saúde pública e, consequentemente,
no cumprimento dos compromisos de saúde contidos nos Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

3.

Objetivo Geral
(enunciado do alvo ou finalidade a ser alcançada):

Objetivo geral:
Fortalecer a cooperação técnica entre o Brasil e os países da região das Américas através
da implementação do Nodo Brasil e seu aperfeiçoamento constante.
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4.

Item

Resultados Esperados
(elenco de produtos ou serviços a serem realizados e atividades correspondentes;
acrescentar linhas se necessário incluir itens adicionais):
Produtos/Serviços

Atividades

Desenvolver
modelo
de
gestão
compartilhada entre a ENSP/Fiocruz e seus
parceiros
operando
de
forma
descentralizada
na
construção
e
alimentação cooperativa do CVSP Brasil.

Organizar Seminário para a definição
de produtos e serviços que serão
compartilhados em rede

4.1

Elaboração de regras de participação
e de guias de operação do Nodo
Brasil
Criação de perfis para
acesso
diferenciado dos participantes
Preenchimento do
sistema de
avaliação do Nodo Brasil que foi
desenvolvido pela equipe do Campus
OPAS em discussão coletiva com os
demais participantes dos campus

Disseminar os avanços alcançados, as
lições aprendidas e as estratégias de
desenvolvimento do Campus Virtual em
Saúde Pública Brasil na ENSP/FIOCRUZ
para os demais participantes da rede.
4.2

Novo desenho gráfico do Nodo Brasil
Formulação e desenvolvimento de
uma ferramenta para implementação
de um Banco de boas práticas de
atividades docentes. Esse projeto será
uma parceria com a “Escuela
Andaluza de Salud Pública”, Granada,
Espanha
Desenho
da
estratégia
de
comunicação e disseminação da
iniciativa a nível de Brasil e dos países
dos demais nodos

Repassar o modelo tecnológico para outras
instituições envolvidas promovendo o
fortalecimento da força de trabalho para o
compartilhamento das informações no
CVSP Brasil e demais participantes da rede.
4.3

Visitas de cooperação técnica nas
instituições integrantes da Rede no
Brasil
Implementação
de
ferramentas
colaborativas web 2.0 e de redes
sociais potencializando a colaboração,
compartilhamento nas comunidades
virtuais da Rede de Escolas de Saúde
Pública do campus virtual nodo Brasil.
Treinamento dos participantes da rede
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Adaptar ferramentas para administrar o
conhecimento das instituições e incorporálas automaticamente no CVSP Brasil,
mantendo-o atualizado com as informações
dos programas de educação permanente
em saúde.
4.4

Adaptação e tradução das plataformas
utilizadas no CVSP.
Mapear e registrar os recursos
informativos existentes no Nodo,
classificar e elaborar resumos dos
recursos aportados na ENSP /
FIOCRUZ no Nodo Brasil.
Disponibilizar as teses e monografias
em Saúde Pública no Nodo Brasil
através do recurso de RSS.
Desenvolvimento de um novo Portal
do Nodo Brasil.

5.

Item

4.1

Indicadores e Meios de Verificação
(elementos demonstrativos ou comprobatórios da realização de produtos/serviços;
acrescentar linhas se necessário incluir itens adicionao)
Indicadores
Relatório do Seminário Nodo Brasil CVSP e Rede de Escolas de Governo
apresentando a descrição dos produtos e serviços que serão compartilhados em
rede, as regras de participação e de guias de operação do Nodo Brasil.
Sistema de avaliação do Nodo Brasil realizado.
Novo desenho gráfico do Nodo Brasil desenvolvido.

4.2

4.3

Ferramenta para implementação de um Banco de boas práticas de atividades
docentes implantada no CVSP – Nodo Brasil
Relatório de visitas de cooperação técnica à 15 instituições integrantes da Rede no
Brasil.
Treinamento de 15 instituições integrantes da Rede no Brasil
Relatório do trabalho de adaptação e tradução das plataformas utilizadas no
CVSP.

4.4

Apresentar o Resumo e Classificação dos recursos informativos existentes no
Nodo Brasil.
Teses e monografias em Saúde Pública disponibilizadas no Nodo Brasil
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6.

Pressupostos
(situações ou requisitos condicionantes para o alcance dos resultados esperados):

Interesse político das Instituições integrantes da Rede de Escolas de Governo em participar
do CVSP.
Disponibilidade dos técnicos das Instituições integrantes da Rede de Escolas de Governo
para serem treinados em tecnologias de informação.
Capacidade de infra estrutura e equipamentos nas Instituições integrantes da Rede de
Escolas de Governo para participação no CVSP - Nodo Brasil.

7.

Cronograma de Execução Física e Financeira
(utilizar arquivo Excel, em anexo)
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