
RELATORIA QUINTA OFICINA DE REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

CAMPUS BAIXADA SANTISTA

Apresentação da relatoria elaborada a partir do material de registro da quinta oficina de revisão do

projeto pedagógico realizada no dia 06 de julho de 2015.

Santos, julho 2015



I – Material das tarefas prévias à oficina:

A  tarefa  prévia  à  oficina  a  ser  realizada  pelos  eixos  comuns  era  a  síntese  dos

encaminhamentos especificos das oficinas anteriores com suas respectivas revisões recomendadas.

Segue então a transcrição na íntegra do material enviado por cada grupo para atender a

estas tarefas.

1. Eixo “O ser humano e sua dimensão biológica”:

a) MAC (Módulo do átomo à célula): 

Não haverá redução de Carga Horária visto que o Módulo já passou por uma redução de

25% na reestruturação feita em 2007. O Módulo entende que uma extensão temporal de trabalho

será  benéfica  para  o  processo  de  ensino-aprendizagem,  corrigindo  uma  sobrecarga  pontual

concentrada num único semestre. Com essa perspectiva propõe o trabalho em dois semestres, a

saber:

• MAC I - 80h: Tratará das células em seus aspectos estruturais e em sua fisiologia

elementar. Apresentará os conhecimentos inicias e fundantes para o entendimento da

célula  como a  unidade  estrutural  e  fisiológica  básica  do  organismo.  Como uma

unidade curricular introdutória, apresentará os aspectos estruturais, bioquímicos e

genéticos essenciais, como alicerce para o entendimento da fisiologia celular normal

e alterada, sendo esta última a base para o entendimento dos mais relevantes agravos

à saúde humana, a serem abordadas no Módulo II.

• MAC II - 160h - Abordará os aspectos fisiológicos e metabólicos celulares mais

amplos  e  suas  inter-relações  com os  processos  saúde-doença,  essenciais  para  o

trabalho em equipe interprofissional.Abordagem da dinâmica integrada da célula,

compreendendo  os  aspectos  fisiológicos  normais  e  alterados.  Entendimento  dos

eventos e vias celulares, bioquímicos e genéticos, que viabilizam a obtenção e o

armazenamento de energia (em diversas condições), além do controle e transmissão

das características genéticas. Apropriação dos mecanismos de comunicação entre as

células e seus reflexos em processos vitais para as elas e, consequentemente, para o

organismo.

b) MAL (Módulo do aparelho locomotor):

Abordados aspectos da anatomia do aparelho locomotor e do controle motor. 

Proposta: redução da carga horária de 120h para 80h

• Sobre  a  Anatomia  do  Aparelho  Locomotor:  as  aulas  foram  reorganizadas  de

maneira que os tópicos sejam abordados em menor carga horária;



• Sobre  o  Controle  Motor:  o  conteúdo  foi  reorganizado  de  maneira  que  a  parte

relacionada aos plexos nervosos continuará a ser abordada no módulo. Outra parte

do tópico, que era previamente resgatada do MTS 1 e em seguida aprofundada, será

reorganizada de maneira a ser totalmente abordada no MTS 1.

c) MTS (Módulo dos tecidos aos sistemas)

• MTS 1: 160h - Abordados aspectos da morfologia e funcionamento de 3 sistemas:

locomotor, nervoso e digestório. Proposta: manutenção da carga horária de 160h,

reorganizadas para contemplar parte do conteúdo de controle motor realocado do

MAL.

• MTS 2:  200h  (atual)  –  180 (proposta) -  Abordados aspectos  da  morfologia e

funcionamento de 5 sistemas: cardiovascular, respiratório, urinário, endócrino e

reprodutor.  Proposta:  redução  da  carga  horária  de  200h  para  180h,  com

reorganização do conteúdo das aulas. Distribuição da carga horária do módulo ao

longo  do  semestre:  aulas  em  3  períodos  semanais  nas  6  semanas  iniciais  do

modulo(1 mês e meio) e em 2 períodos nas demais semanas do semestre.

d) FBA (Fundamentos Biológicos do Adoecimento Humano) -  80h - Em função da já

reduzida carga horária, não haverá nenhuma redução, mas os conteúdos foram revistos e melhor

integrados entre a patologia e a imunologia.

2. Eixo “O ser humano e sua inserção social”:

a) Readequações em carga horária, conteúdo e nome dos módulos:



• Todos os módulos de IS devem continuar fazendo parte da matriz de TO, Educa,

Psi, Fisio e Nutri;

• Para SSo, indicamos os 1o e 4o termos;

b)  Fim  do  aprofundamento:  conteúdos  específicos  para  TO  e  Nutrição  (não  são

comuns)

c) Instituir uma política do campus: eletivas/optativas abertas

•  Docentes de eixos comuns e específicos com autonomia para oferecer eletivas livres

de caráter interdisciplinar e interprofissional; aprofundar conteúdo.

• Articulação entre eixos comuns e específicos;

• Manter estudantes dos cursos em diálogo nas atividades de ensino;

Objetivos  das  eletivas/optativas:  a)  espaço  para  experimentos;  b)  ampliar

interdisciplinaridade;  c)  maior  articulação entre  ensino,  pesquisa e  extensão;  d)  autonomia para

estudante construir seu percurso de formação.

Para viabilizar:

- Garantir espaço na matriz curricular/semana padrão para o oferecimento de eletivas livres

dos eixos  comuns e  específicos;  sugestão  de menos uma eletiva  por  eixo,  o  que significaria  9

eletivas livres; há cursos que já tem períodos na matriz para suas próprias eletivas.

- Exemplos de temas de eletivas já oferecidas por docentes do Eixo IS pelos cursos de

Psicologia e Educação física: (*) Gênero e sexualidades; (*) Etnografia e pesquisa social; (*) Lazer.

- O Eixo IS compreende que as eletivas poderiam propiciar um espaço de experimentação,

liberdade para o estabelecimentos de trocas. Por isso, a ideia de que se estabeleça um desenho em

que não haja eletivas pré-fixadas.

-  Sugere que sejam para estudantes  no 3o ou 4o ano (assim,  os  eixos comuns podem

aprofundar o que trabalharam antes).

Observação:  Encaminhamento  para  CEG,  derivado  da  Oficina/proposta  do  Eixo  IS:

refletir sobre caráter e participação dos Eixos Comuns na Comissão de Curso e sobre necessidade

de qualificar planejamento com Eixos específicos e comuns em Fóruns/Espaços já existentes.



3. Eixo “Trabalho em Saúde”:

a) 1º termo

Nome do módulo de “Saúde como processo: contexto, concepções e práticas” para “Con-

dições de vida e a produção social de saúde” / Carga Horária: de 80 para 40 horas / Comparti-

lhar resultados de um campo com o Eixo IS

b) 2º termo 

 Nome do módulo  de “Saúde como processo: contexto, concepções e práticas” para “Polí-

ticas de Saúde no Brasil e Desigualdade Social” / Carga Horária: 80 horas / Compartilhar uma

aula com SS (abordagem SUAS) /  Eletiva “O processo saúde-doença nos coletivos populacio-

nais” excluir

c) 3º termo

 Nome do módulo de “Clínica integrada: análise de necessidades e demandas de saúde”

para “Encontros e a produção de narrativas” / Carga Horária: 80horas

d) 4o  termo

Nome do módulo de “Clínica integrada: atuação em grupos populacionais” para “Traba-

lho em equipe e práticas coletivas” / Carga Horária: 80 horas / Proposta de mudanças (Anexo

1)

e) Concomitância entre 3º e 4º  termos e sua Implicações: 

• 2 a 3 docentes de cada Eixo Esp. (depende do num. de alunos matriculados= de 240

a 280) +  9 docentes SC

• 6/7 docentes Eixos Específicos: Módulo de Narrativas (1 SS V e 1 SS N) + 4/5 SC;

• 6/7 docentes Eixos Específicos: Módulo atuação em coletivos (1 SS V e 1 SS N) +

4/5 SC;

• Fixar campos no Módulo do 4º termo para garantir continuidade das ações; 

• Transporte: pode dobrar em número no semestre (6/7 para 12/14);

• Maior rigidez no cronograma para utilização das salas;

• Campos: pode propiciar maior articulação com estágios, extensão;

• Necessidade de fortalecer as parcerias institucionais com as Secretarias da Saúde,

Educação e Assistência Social.

f) 7o  termo



Nome do módulo “Agir em rede: produção da integralidade” / Alunos dos seis cursos /

Módulo a ser criado inicialmente como Eletivo / Carga Horária: 40 horas 

Proposta preliminar: Número de alunos: 12 (6 de cada área profissional). Ementa: assume-

se a matriz teórico conceitual que vincula o modo de produzir e distribuir a riqueza na sociedade em

que vivemos  aos  efeitos  provocados  na  esfera  da  reprodução social  da  vida  e  no  processo  de

saúde/doença. Parte-se da recuperação e articulação dos conteúdos dos módulos precedentes que

podem embasar o desenvolvimento das estratégias de ensino do 7º termo, com destaque para os mó-

dulos do eixo TS, IS e os dos eixos específicos relacionados à situação dos sujeitos em territórios e

no mundo do trabalho, às politicas públicas voltadas para o enfrentamento das desigualdades sociais

e seus efeitos nas condições de vida e trabalho, discutindo as mediações entre os fenômenos que se

passam no nível dos sujeitos e as questões sócio-econômicas no nível macro, ou seja, abrangendo as

várias dimensões do que poderia vir a ser um sistema de  bem estar social. Objetivo: propiciar a for-

mulação e execução de ações construídas entre as profissões, em um determinado território, visando

a integralidade da atenção, tendo como base a afirmação de direitos sociais, notadamente à educa-

ção, à saúde, à habitação, a condições adequadas de trabalho, à segurança alimentar, à cultura, ao la-

zer, ao meio ambiente saudável. Objetivos específicos: 1. Conhecer a população moradora e traba-

lhadora no território em suas características sócio econômicas, demográficas e epidemiológicas; 2.

Identificar e problematizar os determinantes das condições de vida e trabalho e da situação de saúde

decorrente; 3. Identificar redes formais e informais de apoio aos moradores e trabalhadores do terri-

tório, no nível local e/ou extra território; 4. Mobilizar e apoiar a mobilização de recursos governa-

mentais (setoriais, intersetoriais) intergovernamentais, formas associativas de moradores e trabalha-

dores, para planejar e executar ações integrais de resposta aos problemas identificados e prioriza-

dos.

g) Carga horária docente nos Módulos do Eixo Trabalho em Saúde

Discutir distribuição de acordo com quadro, vespertino e noturno já para o segundo semes-

tre de 2015:



II – Apresentação da Coordenação da Câmara de Graduação:

Iniciamos a apresentação com um breve retrospecto das cinco oficinas anteriores como

pode ser observado na reprodução dos slides:











IV – Roda de Conversa/Debates:

Tivemos intenso debate e reflexão com participação e falas de diversos dos presentes.

Na  extração  das  falas  e  apontamentos  os  temas/itens  a  seguir  foram  os  que  tiveram

destaque:

- Insatisfação dos cursos de nutrição e fisioterapia sobre a falta de retorno em relação à

unidade curricular de farmacologia;

- Apontamento do curso de nutrição de que a unidade curricular de  FBA no 5º termo é

muito ruim para o curso de nutrição por causa da interlocução com outros módulos;

- Preocupação com o esvaziamento do 1º termo com a divisão do MAC e redução das

cargas horárias das unidades curriculares de IS e TS;

- Necessidade de assessoria pedagógica para continuidade das discussões em relação ás

matrizes curriculares e projeto pedagógico;

- Necessidade de discussão e aprofundamento da temática da avaliação formativa;

- Reflexão sobre a porcentagem ideal de períodos livres nas semanas padrão;

- Necessidade de discussão da política de eletivas;

- Implantação cuidadosa da concomitância de 3o e 4o termos do eixo ts;



VI – Encaminhamentos finais:

Após  todos  os  debates,  os  coordenadores  dos  cursos  reforçaram  a  necessidade  de

apresentação da proposta final nas suas respectivas comissões de curso.

Ficou então pactuado que a proposta final seria apresentada no dia seguinte em reunião da

Câmara  de  Graduação  para  aprovação  e  encaminhamento  às  comissões  de  curso  com retorno

previsto na reunião ordinária de agosto da CEG.

Na reunião  da  CEG de 07/07/2015,  foram então  aprovadas  as  mudanças  das  matrizes

curriculares referentes aos eixos comuns de formação com o compromisso dos coordenadores de

curso de submeter às suas respectivas comissões de curso. Ainda, os temas que surgiram durante as

oficinas também foram aprovados para serem debatidos e encaminhados pela Câmara de Graduação

(consulta à respectiva ata de reunião junto à secretária da Câmara).



ANEXOS:


