
 

Saiba mais: Especialização Preceptoria em Saúde 

 

O curso de Especialização Preceptoria em Saúde tem como objetivo geral 

aprimorar a prática da preceptoria em seus aspectos pedagógicos através de variadas 

atividades formativas, qualificando a formação humana em saúde. 

      Será oferecido na modalidade semipresencial, com alguns módulos 

autoinstrucionais e acompanhamento pedagógico permanente no Ambiente Virtual de 

Ensino e Aprendizagem AVASUS e tem como público-alvo os profissionais de saúde que 

exercem atividade de preceptoria nos Hospitais da Rede Ebserh. 

       O curso de Especialização de Preceptoria em Saúde possui carga horária de 360 

horas e tem a natureza de Pós-graduação modalidade lato sensu. Ao concluir o curso, o 

aluno receberá o título de Especialista em Preceptoria em Saúde, emitido pela unidade 

responsável/executora Escola de Saúde da UFRN – ESUFRN. 

       Tem a previsão de início para Agosto/2018 e término para Janeiro/2020, há 2.250 

vagas, distribuídas por todas as regiões do Brasil, segundo pactuação entre a Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares do Ministério da Educação (EBSERH) e a UFRN. O 

processo de seleção e ingresso dos alunos será definido nos termos do Edital n° 01 – 

EBSERH/PRES/SEDE, de 30 de maio de 2018 e demais encartes. 

   O curso de Especialização de Preceptoria em Saúde possui duração de 48 semanas, 

com CH total de 360h, sendo 345 à distância, via AVA sendo necessária, no mínimo, 8h 

de dedicação por semana e 15h presenciais, no seminário de apresentação do trabalho de 

conclusão do curso. Sendo composto por três os itinerários formativos: Metodologias 

ativas em Preceptoria, Monitoramento e avaliação em Preceptoria e Preceptoria na 

Educação Permanente em Saúde. 

 

EIXO MÓDULOS CARGA HORÁRIA 

 

 

 

Básico 

 Abordagem Introdutória de 
Preceptoria em Saúde 

  Princípios e Diretrizes no 
Sistema Único de Saúde 

 Educação Permanente em 
Saúde: conceitos e 
fundamentos 

 Conhecimentos Básicos de 
Educação a Distância 

15h 

15h 

 

15h 

15h 



 Educação nos cenários de 
práticas 

 Segurança do paciente 

15h 

15h 

  CH total = 90h 

 

Metodologias ativas 

 Introdução às Metodologias 
Ativas 

 Metodologias Ativas 1: 
Aprendizagem Baseada em 
Problemas 

 Metodologias Ativas 2 

15h 

 

30h 

15h 

  CH total = 60h 

Avaliação  Avaliação: conceitos, 
fundamentos e aplicação 

 Modalidades de Avaliação  
 

30h 

30h 

  CH total = 60h 

Fundamentos de 

Preceptoria 

 Plano de Preceptoria I (com 
30 horas de Tutoria) 

 Saúde na Comunidade: 
integração ensino e serviço 

 Ambiente Hospitalar: ensino 
na prática 

 

30h 

30h 

30h 

  CH total = 90h 

Plano de 

Preceptoria 

 Plano de Preceptoria II (com 
60 horas de Tutoria) 

 

 

60h 

 

  CH total = 360h 

 

 O trabalho final do curso consiste em apresentação do TCC (plano de preceptoria) 

será realizado como determina a Resolução CNE/CES 1/2007, publicada no Diário 

Oficial da União em 8 de junho de 2007, especialmente o parágrafo único do artigo 6° 

que exige que os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos a distância deverão 

incluir, necessariamente, apresentação presencial individual de trabalho de conclusão de 

curso. 

As sessões de apresentação do TCC serão realizadas nos hospitais universitários e 

unidades de saúde dos estados aos quais as vagas estão atribuídas. Serão sessões 



presenciais em que o aluno concluinte do curso apresentará seu plano de preceptoria a 

uma banca local. A realização desse rito acadêmico terá o apoio dos gerentes de ensino e 

pesquisa dos hospitais universitários e dos responsáveis pelas unidades de saúde. 


