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O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e o
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) receberam, até o dia 15 de
março de 2012, propostas de Instituições de Educação Superior (IES) em conjunto com
Secretarias Municipais e/ou Estaduais de Saúde. Os programas são do Ministério da Saúde,
implementados por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
(SGTES) em cooperação técnica com a Organização Pan Americana da Saúde (OPAS) pela
Unidade Técnica de Políticas de Recursos Humanos em Saúde (TC 57).

“Espera-se que os Programas integrados em 2012 possam ampliar as atuação dos estudantes
nos serviços de saúde e contribuir para a construção das redes de atenção à saúde do
Sistema Único de Saúde (SUS), além das políticas e prioridades do Ministério da Saúde
considerando sempre as necessidades regionais definidas de forma articulada entre
instituições de ensino e secretarias municipais/estaduais de saúde”, avaliou a consultora
OPAS/OMS e uma das responsáveis pelo acompanhamento do Pró e PET-Saúde, Thaís
Campos Valadares Ribeiro.

O Edital nº 24, que trata da seleção das propostas, resulta de amplo processo de discussão
que incluiu seminários locais e regionais realizados no decorrer de 2011 em todo País. Cerca
de 1500 pessoas participaram das discussões, entre elas, docentes, discentes, gestores,
profissionais dos serviços de saúde e usuários representantes de conselhos municipais de
saúde.

A integração ensino – serviço – comunidade é o principal foco dessas políticas coordenadas
pela SGTES em parceria com a OPAS. Atualmente, esses programas envolvem
aproximadamente 400 cursos da saúde e mais de 100.000 estudantes/ano.

O envio das propostas foi até o dia 15/03/2012, pela internet. Clique aqui para acessar o
formulário e o edital.
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A publicação de resultados está prevista para o dia 01/04/2012.
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