OPAS/OMS – Representação do Brasil
Resumo Executivo do Plano de Trabalho
Identificação da Atividade (ou Projeto)

Curso Internacional de Especialização em Gestão de Políticas de Recursos Humanos
em Saúde - CIRHUS 2008.

1.

Instituição Beneficiária (nome, endereço postal e eletrônico, telefone, titular):
Este projeto será executado mediante ação coordenada entre
ENSP/FIOCRUZ/MS e OPS (Representação do Brasil e dos países da SubRegião do Cone Sul, com respaldo do Escritório Central). A condução do projeto
será exercida por dois colegiados: de coordenação acadêmica do curso e de
apoio institucional, conforme abaixo especificado. Os recursos financeiros
previstos neste documento referem-se à contribuição oriunda do 1º Termo de
Ajuste ao Termo de Cooperação Nº. 41 (FIOCRUZ/MS & OPS). A execução do
projeto contará com recursos complementares aportados pela OPS e pelos
paises participantes da Sub- egião Cone Sul.

2.

Unidade Executora {nome, endereço postal e eletrônico, telefone, coordenador
(oficial técnico) e equipe de trabalho}:
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca - ENSP/FIOCRUZ
- Escola de Governo e Núcleo de Estudos e Pesquisas de RH em Saúde
Colegiado de Coordenação do Curso:
- Neuza Moysés, ENSP/FIOCRUZ
- Judith Sullivan, OPS/Sub-região do Cone Sul
-Jose Paranagua de Santana, OPS Brasil
Colegiado de Apoio Institucional:
- Francisco Campos, SGTES/MS e NESCON/UFMG
- José Roberto Ferreira, ACI/FIOCRUZ
- José Paranaguá de Santana, OPS/BRA
- Felix Rigoli, OPS/WDC

3.

Resumo do plano de trabalho (descrição sumária da situação atual e do
interesse da instituição / unidade executora em relação à atividade/projeto;
objetivo geral e justificativa do plano de trabalho):
O Curso Internacional de Especialização em Gestão de Políticas de Recursos
Humanos em Saúde (CIRHUS 2008) é um curso de modalidade semipresencial
de 408 horas de duração, dirigido especificamente aos paises da Sub-região do
Cone Sul (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, e Bolivia ) e 4 estados do sul do
Brasil (Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Sta. Catarina y Paraná) que
fazem fronteira com os respectivos paises.
O desenho e conteúdo do curso proposto se fundamentam na experiência

brasileira com a formação em larga escala de quadros de gestores de recursos
humanos para o Sistema Único de Saúde (SUS), desenvolvida pela Rede
CADRHU (www.redecadrhu.org.br). Trata-se de uma experiência bem sucedida
de cooperação técnica da OPS no Brasil, realizada mediante associação entre
instituições acadêmicas e de saúde, sob o patrocínio e liderança nacional do
Ministério da Saúde. Embora a Rede tenha se constituído formalmente somente
em 2001, a proposta de capacitação iniciou-se em 1987, já tendo alcançado a
cifra aproximada de dois mil egressos com titulação de especialista conferida por
diversas universidades do país. A publicação sobre essa experiência, contendo
o guia curricular completo (orientação didática e textos de apoio) está disponível
no sítio Web da OPS/Brasil: www.opas.org.br/rh/pub_det.cfm?publicacao=7).
Seguindo essa linha, a Fiocruz/MS Brasil y OPAS lancou em 2006 a primeira
versao internacional desse programa -o Curso Internacional de Recursos
humanos em Saude, CIRHUS 2006 - nos paises da sub-regiao Andina (Chile,
Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela), de igual nivel de sucesso.
O referido guia curricular do CADRHU foi adotado para o CIRHUS 2006 em
termos didático-pedagógicos e lingusiticos, assegurando-se que o contexto
nacional de cada país sej o foco do processo de aprendizagem. As necessárias
adaptações foram feitas na perspectiva de uma abordagem introdutória do
“estado da arte” no contexto internacional, bem como para atender as
particularidades da abordagem do tema no contexto dos países participantes. O
desenvolvimento do curso prevê momentos presenciais intercalados com
trabalhos de pesquisa ou estudos de situação nos serviços de saúde nos
respectivos contextos da clientela, cuja supervisão contará com apoio tutorial em
cada país (com dedicação de cerca de 20 horas mensais).
Os trabalhos de conclusão do curso, a serem elaborados por equipes de quatro
participantes por país, serão apresentados em um módulo final, no formato de
painéis seguidos de debates. O propósito dessa fase do projeto é compartilhar e
sistematizar conhecimentos e análises sobre a situação de cada país,
fortalecendo a articulação entre as equipes propiciada pelo curso, bem como o
desenvolvimento futuro de processos de cooperação entre os países.
A clientela do curso será composta por até 30 participantes de 4 paises do Cone
Sul e 4 estados do Brasil da regiao da frontera, visando conformar equipes de
especialistas no tema, localizados estrategicamente em instituições que jogam
um papel ativo na construção de capacidades nacionais na formação, na gestão,
na regulamentação e no desenvolvimento de políticas de recursos humanos. É
essencial a participação de representantes de universidades, mediante
compromisso prévio de replicação do curso. O perfil dos participantes
compreende, portanto, os seguintes aspectos: liderança e interesse
demonstrados no tema de recursos humanos em saúde; título universitário,
preferencialmente com pós-graduação na área da saúde pública ou afim;
experiência atual ou anterior como gestor na área da educação ou do trabalho
em organizações públicas de saúde ou previdência social (ministérios ou
secretarias), em universidades ou organizações profissionais; preferencialmente
com vínculo institucional estável.

A ENSP/FIOCRUZ apresenta-se como executora do CIRHUS 2008 na
qualidade de unidade acadêmica da contraparte nacional do TC 41 e por ter
sediado, há 15 anos, o curso similar destinado a uma clientela latino-americana,
também com patrocínio da OPS. Em 2006 a ENSPFiocruz foi executora do
CIRHUS 2006 para paises da Sub-regiao Andina e Amazonia Legal. Além disso,
a ENSP já realizou, por intermédio de seu Núcleo de Estudos e Pesquisas em
Recursos Humanos (NERHUS), vinte e quatro cursos de especialização nessa
área para clientelas nacionais e é sede de uma das estações de trabalho
fundadoras da Rede de Observatórios de Recursos Humanos em Saúde no
Brasil (www.observarh.org.br). Por fim, iniciativas desse gênero correspondem
ao propósito da ENSP em sua estratégia de Escola de Governo em Saúde.
O objetivo geral do CIRHUS é qualificar equipes de especialistas em cada país
participante, comprometidas com a oferta subseqüente de processos
educacionais similares nos respectivos países, em âmbito nacional e
descentralizado.
Essa demanda por capacitação foi identificada pela OPS mediante consulta às
autoridades nacionais, bem como a estratégia adotada que inclui, paralelamente
ao desenvolvimento do curso, o desencadeamento de duas outras iniciativas:
- fortalecimento da estratégia de observatórios de recursos humanos nos países
da Sub-região Cone Sul, mediante cooperação técnica inter-pais com OPS e
com FIOCRUZ y MS do Brasil; promoção de intercambio de experiências de
especialização em gestão da educação e do trabalho em saúde, entre países da
Sub-região Cone Sul e os 4 estados do Brasil, articuladas pelo MS do Brasil.
Desse modo, o CIRHUS 2008 justifica-se como um projeto de apoio estratégico
para viabilizar a constituição de consórcios internacionais de cooperação técnica
na área de pesquisa e gestão do trabalho & educação em saúde, previstos no
item 3.4 do Plano de Trabalho do 1° Termo de Ajuste ao 41° Termo de
Cooperação firmado entre FIOCRUZ/MS e OPS.

4.

Resultados esperados (elenco de produtos ou serviços a serem realizados e
prazos de execução):
Produtos ou Serviços

Datas

Plano geral do curso, incluindo: organização temática
modular, carga horária e demais requisitos necessários
para reconhecimento do curso em grau de
especialização pela ENSP/FIOCRUZ.

dezembro 07 a
janeiro /2008

Projeto curricular em duas versões, português e
espanhol, especificando para cada módulo: objetivo
geral, propósito, seqüência de atividades, critérios de
avaliação e material didático de apoio. (Oficina de ajuste
1ra quinzena de janeiro 08, RJ)

janeiro a fevreiro
2008

Organização da equipe docente e de apoio:
identificação e mobilização de convidados para as
atividades docentes (exposições, apoio a trabalhos de
grupo, coordenação de sessões e orientação de
trabalhos de conclusão do curso), com detalhamento de
atribuições correspondentes (termos de referencia,
indicando produtos ou serviços prestados e critérios de
remuneração). (Oficina de tutores 1ra quinzena Avril 08,
Paraguai)
Execução do curso: exercícios preparatórios elaborados
pelas equipes de participantes por países; módulo
introdutório; módulos temáticos presenciais e à
distância; módulo final.
Procedimentos administrativos necessários para
execução do curso e emissão de certificados.

5.

marco a avril /2008

maio /2008 a
novembro/2008

janeiro/2008 a
dezembro/2008

Atividades (descrição dos procedimentos, etapas ou fases a serem realizados
para alcançar os resultados esperados):
Reunião e análise de documentos e propostas de subsídios para o plano geral
do curso e constituição do colegiado de coordenação.
Oficinas de trabalho do colegiado de coordenação do curso para: detalhamento
da estratégia geral e compromissos institucionais; desenho da matriz
programática; análise e validação do plano geral do curso com grupo de
especialistas convidados; detalhamento da proposta dos módulos introdutório e
final do curso; adaptação continua do guia curricular do Projeto CADRHU para
os módulos temáticos (inclusive seleção e elaboração de material didático de
apoio), considerando as peculiaridades da clientela internacional do curso;
elaboração dos documentos para apresentação e aprovação do projeto do curso
pela ENSP/FIOCRUZ e pela Comissão de Programação do TC 41.

Elaboração de termos de referencia, seleção e mobilização de expositores,
facilitadores de grupos de discussão e coordenadores de sessões plenárias dos
módulos introdutório e final do curso.
Seminário de capacitação da equipe de tutores da Sub-região Cone Sul, para
apoio ao processo de aprendizagem das equipes de participantes do curso em
cada país (no Paraguai).
Coordenação e docência dos módulos introdutório e final do curso.
Supervisão dos exercícios preparatórios elaborados pelas equipes de
participantes por país, dos módulos temáticos à distância e da elaboração do

trabalho de conclusão do curso, nos países da Sub-região Cone Sul e os 4
estados do Brasil.
Coordenação e docência dos módulos temáticos presenciais na Sub-região
Cone Sul e os 4 estados do Brasil.
Mobilização dos participantes para realização dos módulos tematicos.
Apoio gerencial e operacional: elaboração de documentos de divulgação do
curso e guias de orientação dos participantes; matriculas e demais registros
acadêmicos; provimento de instalações, equipamentos e materiais de apoio
didático; elaboração de relatórios de execução física e financeira do projeto.
Apoio via Web para as atividades à distância.

6.

Previsão de gastos:
Recursos (R$1,00)

6.1. Por atividades (etapas ou fases de
execução)

Total Geral

Oficinas de Ajustes do material y de tutores

18.094,00

BolsaTutoria
Coordenacao de curso
Material Pedagõgico - consumo
Apoio administrativo

Reserva
(AMPES)

10.740,00
30.358,40
6.000,00
5.700,00

Modulo Intro e Modulo 1 (BR)

179.289,50

Unidade 2

148.269,00

Unidade 3

Repasse
Financeiro

151.275,00

Apresentacao final (BR)

48.941,00

Total item 6.1

597.586,90
Recursos (R$1,00)

6.2. Por elementos de despesa

Total Geral

Passagens e diárias

44.974,00

Serviços de terceiros – pessoa física

151.118,40

Serviços de terceiros – pessoa jurídica

396.574,50

Repasse
Financeiro

Reserva
(AMPES)

Material permanente e equipamentos
Material de consumo

6.000,00

Outros (especificar)
Total item 6.2

7.

597.586,90

Pressupostos (situações ou requisitos condicionantes para a execução do
plano):
A realização do CIRHUS 2008, enquanto um projeto de apoio para o propósito
mais amplo de fortalecimento e consolidação da capacidade institucional de
gestão do trabalho e da educação em saúde nos países da Sub-região Cone Sul
e os 4 estados brasileiros, deve levar em conta os seguintes pressupostos:
- a disposição para ações coordenadas entre a ENSP/FIOCRUZ, a SGTES/MS e
a OPS, no contexto do TC 41, em especial a provisão de recursos financeiros
especificados no presente plano de ação;
- o compromisso de apoio e disponibilidade de recursos técnicos, logísticos e
financeiros das Representações da OPS no Brasil e nos países da sub-região
Cone Sul, como contrapartida aos recursos especificados neste documento. A
OPS devera arcar com as despesas de passagens no valor de R$34.674,00.
- o interesse formal de instituições de saúde e educação dos estados
brasileiros seleccionados, consultados e mobilizados pela SGTES/MS e
CONASS.Os recursos destinados ao pagamento das passagens do alunos
brasileiros serao oriundos do TC-8 no valor de R$40.486,00.
- o interesse formal de instituições de saúde e educação dos países da Subregiao Cone Sul, consultados e mobilizados pela OPS;
- a mobilização de quadros técnicos – pessoal qualificado para participar do
curso e apoiar as atividades docentes descentralizadas – e contraparte
financeira das instituições dos países participantes;
- a mobilização da capacidade docente e coordenação didática da
ENSP/FIOCRUZ e da Rede CADRHU no Brasil.
Todos esses requisitos foram considerados na elaboração do plano de trabalho
na realização das atividades preliminares já efetuadas. Contudo, a execução da
proposta constante no presente documento dependerá da continuidade da
disposição e pro atividade dos atores e das institucionais envolvidas nos
diferentes países

8.

Indicadores e meios de verificação (elementos demonstrativos ou

comprobatórios do cumprimento de atividades e do alcance dos resultados
esperados):
Plano geral do curso e constituição do colegiado de coordenação.
Guia curricular publicado e material didático de apoio reproduzido.
Elaboração de termos de referencia para expositores (aulas), para facilitadores
de grupos de discussão e para coordenadores de sessões plenárias.
Segmento do sítio Web da Rede CADRHU para a Sub-região Cone Sul.
Relatório da oficina de preparacao da equipe de tutores da Sub-região Cone Sul.
Relatório do módulo introdutório e do primeiro módulo temático.
Relatórios dos módulos temáticos na Sub-região Cone Sul.
Relatório do módulo final.
Documentos de divulgação do curso, guias de orientação dos participantes e
registros acadêmicos.
Relatório final.
(Todos esses informes estarão disponíveis no sítio Web acima referido)

9.

Cronograma de execução das atividades (etapas ou fases) – e de
apresentação de informes parciais e relatório final:

Atividades, informes parciais
e relatório final
Elaboração do plano geral
do curso e constituição do
colegiado de coordenação
Detalhamento da estratégia
geral e negociações
institucionais
Desenho da matriz
programática e análise e
validação do plano geral do
curso com grupo de
especialistas convidados

Meses
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Ajustes a proposta dos
módulos introdutório e final
do curso e actualiacao de
material didático de apoio)
Elaboração dos
documentos para
apresentação e aprovação
do projeto do curso pela
ENSP/FIOCRUZ e pela
Comissão de Programação
do TC 41
Elaboração, edição e
impressão do guia
curricular em espanhol
Elaboração de termos de
referencia, seleção e
mobilização de expositores,
facilitadores de grupos de
discussão e coordenadores
de sessões plenárias dos
módulos introdutório e final
do curso
Seminário de capacitação
da equipe de monitores da
Sub-região Cone Sul
Realização do curso
Publicação e manutenção
do segmento de apoio ao
curso no sítio Web da Rede
CADRHU

