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RESUMO 

 

Introdução  – O modelo de aprendizagem em serviço é um elemento do 

processo educativo presente nos cursos destinados aos profissionais da 

área da saúde. O Programa de Aprimoramento Profissional (PAP), 

pertencente à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) e 

administrado pela Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap), 

órgão do governo do Estado de São Paulo, desde sua criação em 1979, 

apresenta-se como formador de recursos humanos para o Sistema Único de 

Saúde (SUS). O programa ocorre em instituições públicas e privadas do 

Estado de São Paulo e oferece bolsas para profissionais recém-formados da 

área da saúde, denominados aprimorandos. Esse Programa de treinamento 

em serviço, conta com um supervisor que planeja as atividades que serão 

desenvolvidas ao longo do curso e orienta os aprimorandos no 

desenvolvimento das atividades propostas. Objetivo  – Caracterizar os 

supervisores do Programa de Aprimoramento Profissional e compreender 

seu desenvolvimento profissional, a influência e o significado dessa atividade 

na sua trajetória profissional. Procedimentos metodológicos – A 

população do estudo foi constituída pelos supervisores credenciados no PAP 

em 2006, por meio do credenciamento e recredenciamento dos programas 

realizado pela SES/SP e pela Fundap. Para obtenção dos dados de 

caracterização, foram solicitadas aos referidos órgãos as informações sobre 

os supervisores, contidas no banco de dados do credenciamento 2006. Para 

os dados relativos ao exercício da supervisão e a questão da atualização do 

supervisor no processo de treinamento em serviço foi utilizado um formulário 



 

 

com perguntas abertas, enviado por e-mail. As respostas foram tratadas em 

uma abordagem centrada na análise de conteúdo de BARDIN (1977). 

Resultados  – Os resultados obtidos com o estudo revelaram que o 

supervisor do PAP possui o seguinte perfil: a maioria é constituída por 

mulheres, concentradas em uma faixa etária entre 41 e 50 anos, formadas 

em diferentes áreas da saúde, com predominância na área da medicina e 

enfermagem, com titulação acadêmica altamente qualificada, com título de 

mestrado e doutorado; algumas delas foram aprimorandas, estando na 

função há mais de quinze anos. Em relação aos resultados das respostas 

das perguntas abertas. foram criadas quatro categorias de análise, a saber: 

1 - Os caminhos de chegada do supervisor, 2  O que aconteceu com o 

profissional ao exercer a supervisão , 3 - Entraves e dificuldades no 

exercício da supervisão e 4 - A construção do papel de educador no 

exercício da supervisão. 

Descritores  – treinamento em serviço, formação de recursos humanos, 

saúde pública, supervisão, formação em saúde. 
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ABSTRACT 

Introduction  – In-service learning models are part of the educational 

process available in courses directed to health professionals. The 

Professional Improvement Program (PAP), offered by the Health Department 

of São Paulo State (SES) and managed by the Administrative Development 

Foundation (Fundap), a São Paulo State's governmental agency, since his 

creation in 1979, presents itself as a human resource developer for the 

National Health System (SUS). The program takes place in public and private 

institutions at São Paulo State and offers grants for recent health/medical 

graduates called in-developers. This in-service program has a supervisor 

who plans the activities to be performed throughout the course and guides 

the in-developers to carry out the planned activities. Objective  – To 

characterize the Professional Improvement Program's supervisors and 

understand their professional development, the influence and the meaning of 

this activity in their professional career. Methodology  – Study population 

consists of the certified supervisors in the PAP in 2006 through the 

Accreditation and Re-accreditation of programs offered by the Health 

Department of São Paulo State and by the Administrative Development 

Foundation (Fundap). Data for the characterization was requested from SES 

and Fundap about the supervisors' information in the data bank of the 

Accreditation 2006. For data regarding supervision performance and the 

issue about updating the supervisor in the training process, a form with open 



 

 

questions was sent by email to them. The answers were treated using the 

approach centered in content analysis by BARDIN (1977). 

Results:  The results obtained with the study revealed that PAP supervisors 

has the following profile: women majority, concentrated in age group between 

41 and 50 years old, graduated in different health areas, mainly in medicine 

and nursery, with academy title highly qualified, with doctor and master 

degree, been some of them improvement themselves, acting in function more 

than 15 years. In relation to answer results to open questions, were created 

four categories of analyses, to mention: 1 – Arrival ways to supervisor. 2 – 

Acting supervision what happens to professional, 3 – Restraints and difficults 

in doing supervision e 4 – Building educator role in doing supervision. 

Descriptors:  in-service training, human resource development, public health, 

supervision, training in health. 
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APRESENTAÇÃO 

O interesse em estudar os supervisores do Programa de 

Aprimoramento Profissional (PAP), da Secretaria de Estado da Saúde de 

São Paulo, está relacionado à minha trajetória profissional na área da saúde 

pública como técnica da Fundação do Desenvolvimento Administrativo 

(Fundap), que administra o Programa desde sua criação em 1979. 

 

A Fundap foi minha primeira experiência em termos de trabalho 

formal, com carteira assinada. Desde 1989 venho atuando na equipe técnica 

responsável pela administração do PAP e, a partir de outubro de 2005, 

assumi a coordenação do Programa na Fundação. 

 

Em 2006 fiz o curso de Especialização Interdisciplinar em Saúde 

Pública na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(FSP), buscando ampliar meus conhecimentos na área de saúde pública, 

especialmente na área da formação de recursos humanos. 

 

Minha vivência na administração do PAP, nesses quase 20 anos, e os 

diferentes papéis que assumi nessa trajetória me motivaram a procurar 

identificar os supervisores do Programa e compreender sua atuação como 

formadores de recursos humanos para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Como técnica, e posteriormente na função de coordenadora do PAP 

na Fundap, desenvolvi e participei de vários estudos e pesquisas focados 
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nos aprimorandos, sempre com o objetivo de avaliar o seu desempenho e o 

andamento dos programas nas instituições. Em relação aos supervisores, 

tem-se registro somente dos relatórios das avaliações anuais dos 

programas, executadas pela Fundap. Nenhum estudo ou pesquisa 

específicos sobre o supervisor de programas PAP foi desenvolvido pela 

SES-SP ou pela Fundap. 

 

Assim, penso que seja pertinente neste momento desenvolver um 

estudo sobre o supervisor PAP e que minha presença na Coordenação do 

Programa contribuirá para melhor compreender a atividade de supervisão e 

formação de recursos humanos para a Saúde. 

 

A partir dos dados do Credenciamento e Recredenciamento dos 

programas de aprimoramento realizado em 2006 pela Fundap e pela 

Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH-SES), o objetivo deste trabalho 

foi caracterizar os supervisores credenciados e compreender a influência 

dessa atividade para o seu desenvolvimento profissional e o significado 

dessa atividade na sua trajetória profissional. 

 

Na introdução, abordamos a questão da aprendizagem em serviço 

nos cursos destinados à área da saúde, destacando os modelos de 

aprendizagem e, nesse contexto, apresentamos o PAP como um Programa 

de Governo cujo objetivo é capacitar recursos humanos para atuarem no 

SUS. 
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Após descrever o desenho metodológico utilizado para a construção 

da pesquisa, caracterizamos os supervisores titulares e suplentes 

credenciados no Programa, tendo como base os dados do Credenciamento 

realizado em 2006, apontando quem são e onde estão esses personagens. 

 

Após essa identificação, traçamos o perfil do supervisor com cinco 

anos ou mais de experiência no PAP e procuramos compreender, segundo a 

percepção do supervisor, sua vivência nesse processo e a influência e o 

significado dessa atividade em sua trajetória profissional. 

 

O estudo se encerra com o item considerações finais. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – A APRENDIZAGEM EM SERVIÇO 

 

A aprendizagem em serviço é um elemento do processo educativo e 

uma modalidade de ensino presente nos cursos destinados aos profissionais 

da área da saúde. 

 

Conceitualmente, o termo aprendizagem relaciona-se à noção de 

processo e de modificação de comportamento, pois está associado ao 

exercício da prática e da aquisição de uma experiência, que possibilitará a 
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construção de novos conhecimentos, e às mudanças decorrentes desse 

novo cenário. 

 

É um processo complexo, que decorre de motivações e de influências 

diversas e pode advir das mais diferentes experiências humanas, como o 

pensar, o sentir e o agir. Tais influências são de ordem genética e outras 

conjunturais, decorrentes de cenários socioeconômicos e político-culturais 

específicos de cada período histórico das sociedades (SILVA, 2001). 

 

A educação é um processo histórico e, como tal, possui diferentes 

abordagens para sua execução. Reflete diferentes comportamentos, 

habilidades e valores, intrinsecamente ligados à época e ao período histórico 

em que é tomada. 

 

Do mesmo modo, a aprendizagem é um processo complexo, pois se 

estabelece no campo da educação e liga-se à vida das sociedades e das 

pessoas. 

 

BARRIGA (1988) entende aprendizagem como um processo 

dinâmico, que conduz à “modificação de pautas de comportamento e à 

integração e estruturação de conhecimentos em todos os níveis da conduta 

humana, ou seja, na área da mente, do corpo e do mundo externo”. 
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Essa é uma noção ampliada do termo aprendizagem, pois aponta 

como resultante desse processo educativo uma ação modificadora e 

articuladora de condutas entre o sujeito que ensina e o objeto que apreende, 

e uma constante transformação dessa relação, possibilitando um novo 

enxergar da realidade, em que o pensar e o fazer não são apenas o “saber 

fazer”, descontextualizado, mecânico e desarticulado. 

 

Nessa relação entre sujeito e objeto, o papel do educador no 

processo de aprendizagem é fundamental. É ele quem vai planejar as 

atividades e organizar os conteúdos, buscando relacionar as teorias com as 

práticas específicas e dar sentido a essa relação para o educando. Seu 

papel é central na mediação desse processo, implicando, provavelmente, o 

seu sucesso ou o seu fracasso. 

 

No processo educacional, o modelo de aprendizagem centrado no 

treinamento em serviço apresenta dinâmica e nomenclatura próprias. Nele 

se estabelece uma relação de supervisão entre o profissional mais 

experiente, e o profissional que ainda não adquiriu os conhecimentos 

necessários para o exercício da profissão, característica marcante da área 

da saúde. 

 

Segundo BARRIGA (1988), a participação do supervisor no processo 

educativo de aprendizagem não se limita a repassar um conhecimento ou 

uma atividade que domina. O supervisor deve estar aberto para uma relação 
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com o outro sujeito e que envolve para ambos a aquisição de novos 

conhecimentos, novas formas de encarar os problemas e novos desafios, 

acreditando que não detém todo o conhecimento e que pode apreender no 

processo tanto quanto o supervisionado. 

 

Essa é uma abordagem do processo educativo diferente de uma 

proposta de educação tradicional, que está centrada, conforme 

BORDENAVE E PEREIRA (1977), na experiência do professor e na 

transmissão do seu conhecimento, na valorização do conteúdo da disciplina 

e na expectativa de que o aluno o absorva e o reproduza. 

 

Para GADOTTI (1982), a “educação é um lugar de interpretação e de 

interrogação filosófica por excelência, na medida em que a educação é um 

lugar onde o homem se interroga, responde diante de outro e por si mesmo, 

ao problema do sentido da existência, de seu ser-no-mundo. A educação é 

este lugar que o chama e o coloca totalmente em questão”. 

 

Muitos são os autores que contribuíram e estabeleceram um diálogo 

interdisciplinar com a noção de processo de ensino-aprendizagem, 

incorporando às discussões sobre o tema visões oriundas de sua formação, 

como da pedagogia, da didática e da filosofia. 

 

Para PIAGET (1969), biólogo e filósofo, o pensamento é o pilar da 

aprendizagem e a maneira de a inteligência manifestar-se. A inteligência é 
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um fenômeno biológico, condicionado pelo cérebro e sujeito ao processo de 

amadurecimento do organismo, que desenvolve uma estrutura e um 

funcionamento dinâmico, possibilitando a construção de novos 

conhecimentos. 

 

São estruturas mentais em contínuo desenvolvimento, interagindo 

com seu próprio meio, a fim de adaptar-se e assimilar os conhecimentos e 

os conceitos aprendidos. Ou seja, o funcionamento da inteligência está 

atrelado às etapas de desenvolvimento da base neurônica do cérebro e às 

experiências/percepções que as pessoas adquirem no seu meio ambiente, 

visando a sua sobrevivência. 

 

Essas percepções, resultantes do contato direto que o indivíduo 

mantém com os objetos por meio dos sentidos, não se constituem no 

conhecimento; elas apenas fornecem informações que permitem a 

elaboração do conhecimento (SILVA, 2001). 

 

Ao contrário de Piaget, SKINNER (1968) explica o comportamento e a 

aprendizagem como derivação dos estímulos ambientais e recompensas, e 

essas ações que geram satisfação são as que produzem mais efeito no 

momento do processo de aprendizagem, na medida em que tendem a ser 

repetidas e apreendidas. 
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GAGNÉ (1983) contribuiu para a discussão sobre o processo de 

aprendizagem, descrevendo-o da seguinte maneira: 

Certos objetos no ambiente afetam os órgãos dos 

sentidos do aprendiz e põem em funcionamento 

cadeias de impulsos nervosos organizados pelo 

sistema nervoso central, especialmente pelo cérebro. 

Esta atividade nervosa ocorre dentro de certas 

seqüências e padrões que alteram a natureza do 

próprio processo organizador e este efeito se manifesta 

como aprendizagem. Finalmente, a atividade nervosa, 

transformada em ação, pode ser observada por meio 

dos movimentos dos músculos que executam 

respostas de vários tipos. 

A soma dos fatores que estimulam os órgãos dos 

sentidos da pessoa que aprende é conhecida como 

situação estimuladora. O processo de aprendizagem se 

realiza quando a situação estimuladora afeta de tal 

maneira o aprendiz que a performance por ele 

apresentada antes de entrar em contato com essa 

situação se modifica depois de ser nela colocado. A 

modificação da performance é o que nos leva à 

conclusão de que a aprendizagem se realizou. 

 

Para o autor, a aprendizagem não é um simples fenômeno que ocorre 

naturalmente e sim um processo, com determinadas condicionantes que 

podem ser observadas, alteradas e controladas. Nesse sentido, afirma que o 

processo de aprendizagem pode ser observado por meio de métodos 

científicos e descrito em uma linguagem objetiva, o que possibilita descobrir 
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as relações existentes entre o processo de aprendizagem e as mudanças 

que ele provoca no comportamento humano. Apesar disso, GAGNÉ (1983) 

afirma que ainda não se conhecem leis de aprendizagem que possam ser 

utilizadas como guias para o planejamento de ensino. (Silva, 2001). 

 

Outro autor que coloca em discussão o processo de aprendizagem é 

AUSUBELL (1976) e sua teoria de aprendizagem significativa. Segundo o 

autor, essa aprendizagem é integral e relacionada com o contexto social do 

aprendiz, em que o aprender envolve a produção de mudanças nos 

conceitos prévios e a aprendizagem serve para continuar aprendendo / 

ensinando. 

 

As condições que possibilitam esse processo estão relacionadas com 

a pessoa (sua disposição e estrutura cognitiva) e com o material utilizado (o 

seu potencial significativo para o aprendiz). 

 

Na aprendizagem significativa, o aluno assume papel ativo no 

processo de construção e reconstrução do conhecimento. Nesse sentido, o 

ato de conhecer adquire outra dinâmica, que vai além do sentido narrativo 

de um determinado fenômeno, ou a sua simples reprodução. Espera-se das 

pessoas a capacidade de transformar e criar novos conhecimentos, a fim de, 

no limite de sua intervenção, transformar a sociedade que vivemos. 

 

De modo geral, a educação pode e deve cumprir esse papel. 
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Assim, os pressupostos até aqui apresentados sobre o conceito de 

aprendizagem apontam para os desafios que o próprio ensino passa a ter 

atualmente, pois avança na percepção de que o aluno não pode mais ser 

visto como um aprendiz passivo e mero reprodutor de conhecimento, como 

apregoado, por exemplo, pela abordagem tradicional de ensino. 

 

Atualmente, espera-se das pessoas uma determinação no sentido de 

criar e inovar na busca do desenvolvimento dos seus conhecimentos e, 

assim, sua formação deve possibilitar o alcance desses desafios e ser 

compreendida como uma educação transformadora, que considera o 

processo de aprendizagem um caminho para que o sujeito enfrente os 

desafios de uma situação nova, de um saber ainda não apreendido e 

baseado na participação ativa, no diálogo constante entre educadores e 

aprendizes, implicando a construção de um conhecimento transformador da 

realidade. 

 

No Estado de São Paulo, o Programa de Aprimoramento Profissional 

(PAP) tem a função de capacitar e aprimorar profissionais para a área da 

saúde. Esse é um processo educacional em que diversos aspectos 

influenciam-se mutuamente.  

 

Aprimorandos e supervisores estabelecem uma relação de ensino-

aprendizagem, na qual a formação desses profissionais é centrada no 
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treinamento em serviço, acompanhada obrigatoriamente por uma supervisão 

de profissional qualificado. 

 

Nesse processo, definido o perfil do profissional que se pretende 

formar, é possível planejar as atividades que serão desenvolvidas, 

relacionando-as com os conteúdos dos programas. Para ROSEMBERG 

(1992), 

Reconhecer o planejamento como instrumento de 

trabalho indispensável ao educador implica separá-lo 

do cumprimento da função burocrática. Ele deve ser 

encarado como um roteiro eficiente para definir 

estratégias e seqüências de propostas, identificar 

obstáculos às ações, avaliar tanto o aluno como o 

programa e, desse modo, evidenciar as necessidades 

de revisões e correções. 

 

Outro aspecto que compõe esse processo educacional de 

ensino/aprendizagem é a questão da assimetria inicial estabelecida entre o 

educador e o educando, que no princípio do processo de aprendizagem 

apresenta certo desnível e, ao longo do tempo, vai-se reduzindo 

consideravelmente, à medida que o conhecimento de um vai sendo 

repassado e assimilado pelo outro. Segundo o autor: 

É necessário compreender que o desnível entre os 

envolvidos no processo é relativo a um aspecto da 

existência, ou seja, que pode até aparecer invertido se 

o tema for outro – e não aquele pelo qual as pessoas 

se reuniram. Nesse sentido, a comunicação, trabalhada 
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da forma mais descomplicada possível, se encarregará 

de colocar com clareza a realidade da assimetria. 

 

A função de supervisão de programas como o PAP, em que o 

profissional necessita constantemente interagir com o aprendiz, no caso o 

aprimorando, remete-nos à problematização de questões importantes para o 

entendimento dessa relação. 

 

No campo da formação de recursos humanos para a saúde, o 

ambiente onde ocorrem as atividades de assistência são os mesmos onde 

irão ocorrer os treinamentos em serviço. São os grandes hospitais da rede 

pública, institutos de pesquisa e centros de referência que, em sua estrutura, 

acolhem os aprimorandos e também se beneficiam da sua presença, 

reproduzindo, às vezes, os modelos de especialização que acompanham a 

tendência do mercado de trabalho na área da saúde. Citando 

CARVALHEIRO (1985), 

A instituição, espontânea em algumas áreas, de um 

processo de ‘treinamento em serviço’ respondeu a 

dificuldades conjunturais de necessidade de pessoal, 

associadas à impossibilidade de contratação. O 

aprimorando passou, de certa forma, a ser uma 

espécie de mão-de-obra mal remunerada, fazendo jus 

a uma bolsa de aprimoramento que deveria trazer 

implícita uma proposta pedagógica, ou um modelo de 

ensino-aprendizagem, inexistente na maioria dos 

casos. 
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Outra tendência relativa à questão do mercado de trabalho em saúde 

é a condição em que a técnica de treinamento em serviço aplica-se ao 

aprimorando, capacitando-o e especializando-o para atuar em uma atividade 

qualificada, o que implica um benefício para a instituição, que supre uma 

deficiência interna de mão-de-obra qualificada. Por força do modelo adotado 

pelo PAP, o aprimorando permanece oito horas por dia na instituição 

treinando e sendo treinado no serviço, sempre com supervisão, em uma 

relação de apreender, simultaneamente ao fazer. 

 

Da mesma forma que a instituição se beneficia com a presença do 

aprimorando no serviço, os supervisores, que se responsabilizam pela sua 

formação, orientando-os nos aspectos do desenvolvimento da sua prática 

profissional e do seu aprendizado, também se beneficiam dessa presença. A 

troca de experiência com os aprimorandos nesse ambiente de trabalho e 

com essas características pressupõe a aquisição de novos conhecimentos e 

técnicas específicas para ambos. 

 

Assim, o mais importante de todo o processo educacional é a relação 

que se estabelece entre os dois pólos da relação pedagógica: professor e 

aluno, preceptor e aprimorando, supervisor e bolsista, quaisquer que sejam 

os nomes que eles tenham. Também, a escolha e a utilização de técnicas 

para atender ao modelo de ensino-aprendizagem, como treinamentos em 

serviço, seminários, workshops ou oficinas de trabalho, são fundamentais 

para entender como se dá o processo de troca de conhecimento entre seus 
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participantes e o quanto esses aspectos são importantes para o aprendizado 

e a qualidade desse aprendizado. 

 

Nesse sentido, este estudo pretende identificar quem é esse 

supervisor, como ele se qualifica e como essa qualificação impacta no seu 

trabalho como supervisor e como profissional da saúde, utilizando-se para 

isso, o modelo de formação de treinamento em serviço adotado pelo PAP. 

 

O Programa de Aprimoramento Profissional (PAP) foi instituído pelo 

governo do Estado de São Paulo por meio do Decreto estadual n. 13.919, de 

11 de setembro de 19791 (Anexo 1). Esse programa é uma modalidade de 

capacitação profissional na área da saúde que adota uma metodologia de 

aprendizagem com ênfase no treinamento em serviço sob supervisão 

qualificada, voltada a categorias profissionais da área da saúde.  

 

No referido decreto, dois Programas de treinamento em serviço são 

criados pelo governo do Estado de São Paulo: o Programa de 

Aprimoramento Profissional (PAP), voltado à capacitação de profissionais da 

área da saúde, exceto médicos, e o Programa de Residência Médica (PRM), 

específico para a formação dos médicos.    

 

                                                 
1 São Paulo (Estado). Decreto n. 13.919, de 11 de setembro de 1979. Dispõe sobre a 
Criação do Programa de Aprimoramento de Médicos e outros profissionais de nível superior 
que atuam na área da saúde. 
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O Programa é financiado pela Secretaria de Estado da Saúde do 

Estado de São Paulo (SES) e, por esse decreto, sua administração coube à 

Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap). 

 

A importância do PAP para a Secretaria de Estado da Saúde e o 

consequente financiamento do programa nesses quase trinta anos de 

existência expressam-se na proposição da SES em formar profissionais 

cada vez mais aprimorados e qualificados para assumir os compromissos 

que o processo de descentralização do SUS propõe; que visa a organizar as 

ações e serviços de saúde de modo descentralizado e com autonomia das 

esferas de governo, fundamentado nas diretrizes de um atendimento integral 

e do atendimento das necessidades de saúde da população usuária do 

Sistema. 

 

Por outro lado, pode-se indagar se o interesse da Secretaria da 

Saúde em financiar o programa está relacionado a outra condicionante, 

como, por exemplo, a dificuldade que o setor público de saúde tem de repor 

mão-de-obra especializada para atuar na assistência à saúde, haja vista a 

carência de realização de concursos públicos para o preenchimento de 

cargos nessa área. 

 

Pode-se supor que o PAP também funcionaria como um espaço de 

formação de recursos humanos a custo baixo, visto o diminuto valor da bolsa 
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destinado aos aprimorandos2, em contrapartida à sua presença constante no 

atendimento e na prestação de assistência aos usuários do SUS e também o 

fato de os supervisores não receberem nenhuma remuneração por atuarem 

nessa função, nem por parte da Instituição e nem dos gestores do 

Programa. 

 

O PAP caracteriza-se por ser um programa governamental de bolsas 

que objetiva capacitar o participante para uma atuação qualificada em uma 

área específica da saúde e que enfatiza a necessidade de esse participante 

desenvolver uma visão crítica e abrangente do Sistema Único de Saúde 

(SUS), no sentido de orientar suas ações para a melhoria das condições de 

saúde da população usuária desse Sistema. 

 

O programa, que desenvolve uma proposta de formação profissional 

na área da saúde, e que segue o modelo do treinamento em serviço, possui 

algumas características singulares. Ele é destinado a profissionais recém-

graduados, que deverão ser capacitados nos serviços de saúde, sem o 

enfoque nas áreas de docência e pesquisa. 

 

Esses recém-graduados são denominados aprimorandos e recebem 

uma bolsa mensal de estudos, durante um ou dois anos, por uma jornada de 

semanal de 40 horas. 

                                                 
2 Até 2008, o valor da bolsa de estudo destinada aos profissionais de nível superior que 
atuam na área da saúde era de R$470,13. Com a publicação do Decreto n  53.178, de 26 
de junho de 2008, esse valor foi atualizado para R$790,00. 
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Os programas são desenvolvidos no interior de instituições públicas 

do Estado de São Paulo3, que atendem permanentemente a uma grande 

quantidade de pacientes, portadores de diferentes necessidades. Esse 

atendimento, realizado pelos aprimorandos, tem forte carga prática e é 

acompanhado por um profissional vinculado à instituição, denominado 

supervisor. 

 

Conforme prevêem as normas do PAP4, para ser supervisor titular ou 

suplente do PAP é necessário, além de possuir vínculo institucional com a 

instituição que oferece o programa, ter o título de mestre ou três anos de 

experiência na área específica do programa. 

 

Em sua grande maioria, os supervisores que participam do programa 

exercem outras funções na Instituição, dividindo com outros técnicos e 

funcionários a responsabilidade de acompanhar os aprimorandos nas 

atividades teóricas e de assistência relacionadas ao programa. 

 

Nos termos em que está colocado no Manual de Orientações 

Técnicas e Administrativas – FUNDAP (2007), o supervisor exerce várias 

                                                 
3 “Podem participar do PAP instituições públicas da área da saúde, instituições ligadas à 
Secretaria de Estado da Saúde (SES) e instituições conveniadas ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) com prioridade de seus serviços (assistência, ensino e pesquisa) no cenário 
do SUS” (Fundap, 2007). 
4 Ver FUNDAP (2007) - Manual de Orientações Técnicas e Operacionais. 
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funções no programa e, portanto, cumpre importante papel na relação com o 

aprimorando e no planejamento e desenvolvimento dos trabalhos. 

 

É ele quem planeja as atividades a serem desenvolvidas pelos 

aprimorandos no decorrer do programa, além de encarregar-se das 

atividades de acolhimento dos bolsistas na instituição no início da 

programação. Cabe a ele também a avaliação final do aprimorando, 

utilizando para isso diferentes métodos, como avaliações escritas, orais, ou 

práticas, aplicadas em períodos definidos previamente na programação, tudo 

isso com a obrigatoriedade de uma supervisão contínua por profissionais 

qualificados em todas as atividades teóricas e práticas, como determinam as 

regras do programa. 

 

Observa-se que o PAP espera de seus supervisores um compromisso 

efetivo com a proposta de capacitação profissional oferecida pelo programa, 

bem como que esse supervisor esteja identificado com princípios éticos e de 

respeito entre os profissionais participantes. Esses compromissos devem 

refletir-se no objetivo final do programa, que é a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados à população. 

 

Dada a condição de o supervisor ser um profissional altamente 

qualificado – experiente na área em que o aprimorando vai realizar o 

programa e com certa estabilidade em termos empregatícios na instituição 

onde ocorre o treinamento –, é possível relacionar esse modelo de formação 
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e prática adotado pelo PAP à função exercida pelo supervisor e às 

atividades dessa função e seu impacto em sua trajetória profissional. 

 

Será que essa função de supervisor de programas PAP, que não é 

remunerada, porém, institucionalizada, possibilitaria uma ascensão em 

termos de carreira do profissional? E o exercício dessa supervisão, que 

implica uma habilidade do supervisor em orientar e formar o aprimorando, 

propicia mudanças em sua trajetória profissional? 

 

Cabe ainda refletir como o supervisor adquiriu essa habilidade no 

processo de supervisão, da perspectiva do treinamento em serviço, visto que 

necessariamente não é um profissional com formação direcionada ao 

exercício da função educacional, mas um profissional com atuação 

comprovada no campo da saúde e da assistência à saúde. 

 

Em que momento da sua trajetória profissional ele adquiriu essa 

habilidade? E como ele adquiriu essa habilidade? 

 

Outra dimensão desse processo de supervisão de programas de 

aprimoramento profissional, que é a obrigatoriedade de o programa 

desenvolver-se por meio de treinamento em serviço de profissionais recém-

formados, pode significar para o supervisor uma sobrecarga de trabalho, já 

que ele exerce outras atividades na instituição. 
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Por outro lado, o acréscimo das atividades de supervisão à sua rotina 

na instituição pode significar um “alívio”, pois no processo de aprendizagem 

em serviço a que os aprimorandos são submetidos é obrigatória a prestação 

da assistência e dos cuidados com o paciente. Outra vez nos deparamos 

com a utilização dos aprimorandos como mão-de-obra a custo baixo e 

especializado, trabalhando para a Instituição e, em muitos casos, 

substituindo o supervisor nesse atendimento. 

 

Diante desse quadro pergunta-se: será que o exercício da supervisão 

é um componente que propicia a atualização constante do supervisor, nos 

aspectos relacionados à sua prática profissional? 

 

O que significa supervisionar? O que deve conter essa relação 

supervisor e aprimorando? O que é esperado no processo ensino X 

aprendizagem? 

 

São questões pertinentes e que perpassam o contexto do papel que o 

supervisor tem nesse processo de ensino e de aprendizagem em serviço. 

 

Se o termo supervisionar está relacionado à ação de dirigir ou 

inspecionar em nível superior algo ou alguém, pode-se inferir que a função 

do supervisor é organizar e sistematizar uma série de situações para que o 

processo de aprendizagem, o qual envolve uma ação assimiladora de novos 

conhecimentos, alcance o resultado desejado. 
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Citando DAVINI (1983):  

Através da observação e da reflexão, o 

instrutor/supervisor apresentará problemas e 

atividades-estímulo previamente planejados para 

desencadear a busca sistemática de respostas que, à 

medida que sejam alcançadas, deverão ser sempre 

submetidas ao teste da prática numa seqüência não 

interrompida de reflexão e ação de prática-teoria-

prática. Deste modo é que dizemos que a tarefa de 

quem ensina (ou seja, quem orienta a aprendizagem) é 

uma tarefa quase artesanal de criação e recriação de 

alternativas pedagógicas que encaminhem este 

processo, ajustando-as cada vez mais à sua realidade 

específica e corrigindo desvios. E o próprio 

instrutor/supervisor se verá também envolvido num 

processo de aprendizagem permanente. 

 

1.2 – A FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO 

(FUNDAP) 

 

A Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap) foi criada 

pela Lei n. 435, de 24 de setembro de 19745 e teve seus estatutos 

aprovados em 19766, data em que efetivamente iniciou seus trabalhos. Foi 

                                                 
5 São Paulo (Estado). Lei n. 435, de 24 de setembro de 1974. Dispõe sobre a Instituição da 
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap). 
6 São Paulo (Estado). Decreto n. 7.611, de 23 de fevereiro de 1976. Aprova os Estatutos da 
Fundap e a vincula à Casa Civil do Gabinete do Governador. 
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vinculada a diversas secretarias de Estado, como a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia7 em 1987 e a Secretaria da Administração8 em 1988. 

 

Em 1998, passou por nova vinculação, sendo incorporada na 

estrutura da Secretaria da Administração e Modernização do Serviço 

Público, pelo Decreto n. 42.816, de 19 de janeiro de 19989. Em 1999, com a 

extinção dessa secretaria, a Fundap foi transferida para a Secretaria do 

Governo e Gestão Estratégica10. 

 

Em 2003, a Secretaria do Governo e Gestão Estratégica tem sua 

denominação alterada, passando a chamar-se Casa Civil11. Nesse processo 

de reorganização, a Fundap mantém-se vinculada a esse órgão, até que 

finalmente, em 2006, transfere-se para a recém-criada Secretaria Estadual 

de Gestão Pública12, à qual está atualmente vinculada. 

 

                                                 
7 São Paulo (Estado). Decreto n. 26.912, de 15 de março de 1987. Cria, na Secretaria de 
Ciência e Tecnologia, o Conselho de Modernização Administrativa.  
8 São Paulo (Estado). Decreto n. 29.355, de 14 de dezembro de 1988. Dispõe sobre a 
alteração da organização dos serviços da Administração Direta e Indireta do Estado. 
Extinguir as funções de Secretário Especial de Programas e de Secretário de Relações 
Sociais e subordina o Conselho Estadual de Informática – Conei à Secretaria da 
Administração. 
9 São Paulo (Estado). Decreto n. 42.816, de 19 de janeiro de 1998. Reorganiza a Secretaria 
de Administração e Modernização do Serviço Público. 
10 São Paulo (Estado). Decreto n. 43.880, de 9 de março de 1999. Dispõe sobre a 
desativação da Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Público e altera 
dispositivos do Decreto n. 40.085, de 15/5/1995, que trata da composição da Comissão de 
Política Salarial vinculada diretamente ao governador do Estado. 
11 São Paulo (Estado). Decreto n. 47.566, de 1 de janeiro de 2003. Dispõe sobre a alteração 
de denominação da Secretaria do Governo e Gestão Estratégica e vinculação da Fundap à 
Casa Civil. 
12 São Paulo (Estado). Decreto n. 51.460, de 1 de janeiro de 2007. Dispõe sobre as 
alterações de denominação e transferências que especifica, define a organização básica da 
Administração Direta e suas entidades vinculadas e dá providências correlatas. 
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É uma fundação de personalidade jurídica de direito privado, que tem 

como missão 

contribuir para a elevação dos níveis de eficiência e 

eficácia da Administração Pública do Estado de São 

Paulo, mediante: a formação e o aperfeiçoamento de 

executivos públicos, o desenvolvimento de tecnologia 

administrativa, a prestação de assistência técnica e a 

realização de pesquisas aplicadas à economia do setor 

púbico (FUNDAP, 2006). 

 

O principal cliente da fundação é o governo do Estado de São Paulo, 

além dos órgãos da administração federal e de outros estados. Atende 

também a municípios e a instituições privadas e terceiro setor. 

 

Atualmente, cerca de duzentos profissionais formam o quadro de 

pessoal da instituição, composto de doutores, mestres e graduandos de 

várias áreas de conhecimento relacionadas à administração pública, como 

economistas, administradores, advogados, sociólogos, psicólogos, 

pedagogos etc. 

 

Durante esses trinta anos de atuação no setor público, a Fundap tem 

realizado vários projetos em todos os setores e níveis da administração 

pública nacional e internacional. As atividades realizadas pela instituição 

estão relacionadas a aspectos importantes da administração pública e à 

compreensão da dimensão do papel do Estado nessa gestão. 
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O tratamento dado às políticas governamentais e a sua interface com 

as necessidades da população e o que o serviço público pode oferecer em 

termos de buscar soluções para minimizar essas necessidades parecem 

estar presentes nas atribuições e diretrizes de atuação da instituição e nos 

projetos e programas governamentais que ela coordena e administra. 

 

Em termos de diretrizes de atuação, a Fundap prioriza o Estado de 

São Paulo, predominantemente em três frentes de atuação. Na participação 

e na implantação das políticas de gestão e de recursos humanos, 

promovendo cursos para servidores e gestores públicos, na participação em 

programas estaduais de grande impacto social e econômico-financeiro, 

como o PAP e o Programa de Residência Médica (PRM), e na 

reestruturação organizacional e na modernização de órgãos da 

administração direta e indireta. 

 

A Fundap utiliza em seus projetos métodos e técnicas de pesquisa 

como a abordagem de pesquisa-ação para desenvolver trabalhos de 

consultoria organizacional e abordagens quantitativas e qualitativas para a 

avaliação de programas governamentais como o PAP e os cursos oferecidos 

pela Escola de Governo e Administração Pública, pertencente à estrutura da 

Fundação. 

 

São órgãos da Fundap (Figura 1) o Conselho de Curadores e a 

Presidência. Esse Conselho é o órgão superior e representa um elo entre a 
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administração pública e as instituições de ensino, na medida em que é 

composto de representantes das principais universidades paulistas, como a 

Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV)13. 

                                                 
13 São Paulo (Estado). Decreto n. 7.611, de 23 de fevereiro de 1976. Aprova os Estatutos da 
Fundap e a vincula à Casa Civil do Gabinete do Governador.  
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Figura 1 – Estrutura organizacional da Fundap. São Paulo, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Extraído de SANCHA (2008). 
 

 

A Presidência, órgão executivo da Fundação, conta com uma 

Diretoria Executiva e, conforme previsto em seus estatutos, pode delegar ao 

diretor executivo as atribuições de exercer o controle da instituição e 

convocar as reuniões do Conselho Curador. 

 

A Diretoria Executiva está composta de quatro Diretorias Técnicas e 

uma Diretoria Administrativa e Financeira, além de uma Auditoria Interna, um 

Conselho Fiscal e um Regimento Interno. 
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Dentro dessa estrutura, o Programa de Bolsas para Aprimoramento 

de Médicos e Outros Profissionais de Nível Superior que Atuam na Área da 

Saúde, que engloba o Programa de Residência Médica (PRM) e o Programa 

de Aprimoramento Profissional (PAP), está atualmente inserido na Diretoria 

Técnica de Políticas Sociais. 

 

A Fundap, segundo explicitado em FUNDAP (2006), tem as seguintes 

atribuições quanto à administração do PAP: (1) sediar a Subcomissão de 

Aprimoramento Profissional14; (2) administrar o programa de bolsas, 

mantendo a infraestrutura necessária ao desempenho dessa administração; 

(3) promover estudos, pesquisas, seminários e cursos por solicitação dos 

gestores do Programa, valendo-se para isso da constituição de uma equipe 

técnica do PAP; (4) organizar a avaliação anual dos programas, a ser feita 

pelos bolsistas e pelos supervisores; (5) manter atualizado o quadro de 

supervisores; (6) analisar a solicitação de criação de novos programas e de 

alterações nos programas já existentes, contratando, para isso, especialistas 

da área; (7) proceder, a cada cinco anos, ao credenciamento e 

recredenciamento dos programas de aprimoramento profissional; (8) fazer 

visitas técnicas às instituições; (9) divulgar informações sobre o Programa e 

(10) homologar os certificados de conclusão dos programas de 

aprimoramento profissional. 

                                                 
14 Fundação do Desenvolvimento Administrativo. Resolução n. 09, de 8 de novembro de 
1983. Dispõe sobre a constituição da Subcomissão permanente para assessorar a 
Comissão Especial em questões referentes aos Cursos de  Aprimoramento de Profissionais 
Não-Médicos da área da saúde. 
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Se analisarmos essas atribuições, verificamos que a instituição 

ampliou o leque de atividades relacionadas à administração15 do PAP, que 

determinava no artigo 2º do decreto de sua criação tão-somente a seguinte 

instrução: “compete à Fundação do Desenvolvimento Administrativo a 

concessão e administração das Bolsas”. 

 

Nota-se que a instituição, além de sediar a Subcomissão de 

Aprimoramento, agrega em seus quadros uma equipe técnica que auxilia 

esse órgão na administração e gestão do programa, indo além das tarefas 

burocráticas que o programa impõe. Conforme explicitado em FUNDAP 

(1995),  

à Fundap cabe, além da administração do Programa, 

avaliar as diferentes programações propostas, sugerir 

adequações e aperfeiçoamentos, acompanhar a 

evolução e o retorno social do programa e desenvolver 

estudos e pesquisas sobre as políticas de saúde. 

 

Com a criação do Conselho Estadual de Formação Profissional da 

Área de Saúde (Conforpas), pelo Decreto n. 28.495, de 15 de junho de 

198816 (Anexo 2), a concessão de bolsas ao programa passa a ser de 

exclusividade desse órgão. É um órgão que funciona no âmbito da 

                                                 
15 Por administração do PAP entendem-se as atividades relativas ao funcionamento do 
programa como cadastramento de instituições e bolsistas, contrato de bolsistas, abertura de 
conta corrente, pagamento de bolsas, controle de frequência e dos afastamentos previstos 
nas normas do programa. 
16 São Paulo (Estado). Decreto n. 28.495, de 15 de junho de 1988. Cria o Conselho da 
Formação Profissional na Área de Saúde e dá outras providências. 
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Secretaria de Estado da Saúde e tem como principal atribuição propor ao 

governador o valor da bolsa de aprimoramento profissional e realizar 

estudos visando a avaliar as possibilidades de expansão do programa. 

 

1.3 – O PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL (PAP) 

E A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAÚDE: 

BREVE HISTÓRICO 

 

O Programa de Aprimoramento Profissional é definido como um 

programa de bolsas de formação profissional para a área da saúde, em nível 

de pós-graduação lato sensu17, mantido pelo governo do Estado de São 

Paulo, sob responsabilidade da SES-SP, executado por diversas instituições 

públicas e privadas ligadas ao SUS e administrado pela Fundap. 

 

Essa administração foi delegada à Fundap por meio do Decreto 

Estadual n. 13.919, de 11 de setembro de 1979, que criou uma Comissão 

Especial para gerenciar e definir as diretrizes do Programa, indicando as 

instituições que participariam do PAP. 

 

                                                 
17 De acordo com a Secretaria de Educação Superior (SESu), do Ministério da Educação 
(MEC): “os cursos de especialização em nível pós-graduação lato sensu são voltados às 
expectativas de aprimoramento acadêmico e profissional e com caráter de educação 
continuada. Oferecido exclusivamente a portadores de diploma de curso superior, têm 
usualmente um objetivo técnico-profissional específico, não abrangendo o campo total do 
saber em que se insere a especialidade e cuja duração, em geral, é de um a dois anos”.  



 

 

46 

Em que contexto histórico foi criado o Programa de Aprimoramento 

Profissional como uma modalidade específica de formação profissional de 

nível superior da área da saúde? 

 

No início da década de 60, no Brasil, as discussões sobre as reformas 

de base dominaram o cenário político. Na segunda metade dessa década, 

deu-se o início da reforma no setor educacional com o incentivo ao setor 

privado, principalmente universitário. No campo das ciências da saúde, 

houve rápida ampliação do número de cursos para as várias profissões. 

 

A propósito, SILVA (1985) dizia que: 

A rápida expansão, a partir da década de 60, do ensino 

superior em nível de graduação, sobretudo no setor 

privado, promoveu, também na área da saúde, não só 

um pronunciado crescimento do número de 

profissionais como também o aparecimento de novas 

profissões, a demandar empregos e espaços próprios 

de atuação. 

 

No campo da saúde, o ensino, a assistência e a pesquisa 

desenvolveram-se de forma articulada; porém, nesse período de ampliação 

rápida dos cursos, o ensino deu-se com ênfase nos componentes teóricos, 

desarticulado da assistência e da pesquisa. Surge então uma demanda 

premente para o desenvolvimento de estágios tanto na graduação, como 

após o término do curso, pois os profissionais desconheciam a realidade da 

prática profissional no mercado de trabalho em saúde. 
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A residência médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo18 foi a primeira experiência 

institucionalizada de treinamento em serviço no Estado de São Paulo e, 

junto com o Hospital do Servidor Público do Rio de Janeiro, foram as 

primeiras instituições a implantar, em fins dos anos 40, essa forma de 

treinamento originada nos EEUU em fins do século XIX. 

 

A década de 1960 também marcou o início das preocupações oficiais 

com a questão dos recursos humanos em saúde no Brasil, que vieram 

inscritas no quadro de novas respostas do Estado à pressão da demanda 

pela assistência médica, notadamente, a partir da unificação dos Institutos 

de Pensões e Aposentadorias no Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), em 1966. 

 

A criação de uma Secretaria de Recursos Humanos no Ministério da 

Saúde, em 1969, assim como a realização da 4º Conferência Nacional de 

Saúde em 196719, tendo como tema “Recursos Humanos em Saúde”, são 

indicadores dessas preocupações, o que ensejou, a partir da segunda 

metade da década de 1970, o surgimento de experiências de formação, 
                                                 
18 A residência médica no Hospital das Clínicas da FMUSP iniciou-se em 1944. Em âmbito 
nacional, somente a partir de 1978 as normas de seu funcionamento foram estabelecidas 
pelo MEC, pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).  
19 A 4º Conferência Nacional de Recursos Humanos, intitulada “Recursos Humanos para as 
Atividades de Saúde”, foi realizada no Rio de Janeiro, de 30 de agosto a 4 de setembro de 
1967, na Fundação Ensino Especializado de Saúde Pública. Teve como finalidade “formular 
sugestões para uma política permanente de avaliação de recursos humanos, tendo em vista 
a formação dos contingentes de pessoal de que o país carece para o desenvolvimento de 
suas atividades de saúde”. Texto retirado dos Anais da conferência.  
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treinamento, reciclagem, capacitação de RH para a saúde em nível federal, 

pelo Inamps, ex-INPS e Ministério da Saúde, em vários Estados brasileiros, 

inclusive em São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES). 

 

A década de 1970 marcou o início dos trabalhos interministeriais 

destinados a estudar a questão dos recursos humanos em saúde. O 

Ministério da Saúde e a Organização Pan-americana de Saúde (Opas) 

divulgaram um relatório, em 1974, no qual propõem o apoio a um programa 

nacional de preparação e a distribuição estratégica de pessoal da saúde. 

Esse programa compreendia tanto a formação de profissional de nível 

superior, por meio da Integração Docente Assistencial (IDA), quanto a 

preparação de pessoal estratégico, por meio do Programa de Preparação 

Estratégica de Pessoal de Saúde (PPREPS), implantado em 1976. 

 

A criação do PAP foi, de certa forma, decorrência dessas experiências 

anteriores, sobretudo da Secretaria de Estado da Saúde. Em sua origem, 

desenvolviam-se várias atividades de treinamento em serviço na forma de 

estágios práticos, voluntários e sem bolsas, que ocorriam nos Institutos de 

Pesquisa da SES, como o Instituto Butantan, o Instituto Adolfo Lutz e o 

Instituto Pasteur. 

 

A partir do seu decreto de criação, em 1979, foram essas as primeiras 

instituições a utilizarem-se do programa, além dos quatro hospitais de 

clínicas das faculdades de medicina das três universidades paulistas, USP, 



 

 

49 

Unesp e Unicamp e o Hospital do Servidor Público Estadual “Francisco 

Morato de Oliveira”. Paulatinamente, outras instituições que mantinham 

programas de treinamento em serviço nas diversas áreas profissionais 

envolvidas no setor de saúde foram incorporadas ao PAP20. 

 

A proposta de a SES criar os programas de aprimoramento de 

profissionais de nível superior – em consonância com os princípios da 

Constituição Brasileira de 198821; que consolidou e regulamentou a 

articulação entre assistência, ensino e pesquisa no setor saúde – enfatizou a 

preocupação com formação e recrutamento de pessoal nas áreas de 

atividade da Secretaria. 

 

No mesmo ano, com a criação do Conselho Estadual de Formação 

Profissional da Área de Saúde (Conforpas), o programa experimenta um 

redirecionamento e uma avaliação para a adoção de critérios à sua 

                                                 
20 Ver no Anexo 3 deste estudo a lista de instituições credenciadas no PAP em 2009. 
21 Constituição da República Federativa do Brasil - 1988.  
Art.  196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  
Art.  197 - São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 
física ou jurídica de direito privado. 
Art.  198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
§ 1º  O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do 
orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. 
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expansão. Como consequência dessa nova orientação governamental, 

outras instituições são credenciadas no programa e ocorre uma evolução no 

número de bolsas anuais, alcançando mais de 1.200 concedidas pela SES. 

 

A gestão desse programa é realizada por diferentes órgãos e 

instituições envolvidos no PAP. São eles: 

 

– O Conforpas, presidido pelo Secretário de Estado da Saúde e que 

tem por competência: planejar a formação de médicos e de outros 

profissionais da área da saúde e propor ao governador o número e o 

valor das bolsas; distribuir as bolsas por instituição dentro do limite 

fixado pelo governador; 

 

– A Coordenadoria de Recursos Humanos da SES-SP (CRH), que, 

citando FUNDAP (2006), deve “planejar e controlar as ações de 

desenvolvimento de recursos humanos, com ênfase no treinamento, 

capacitação e formação de pessoal para o SUS”; 

 

– A Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap), que, 

além da administração do Programa, deve avaliar as diferentes 

programações propostas e sugerir adequações e aperfeiçoamentos, 

acompanhar a evolução e o retorno social do Programa, desenvolver 

estudos e pesquisas sobre políticas de saúde e de recursos humanos 

e subsidiar o Conforpas; 
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– A Comissão Especial, que oferece apoio técnico ao Conforpas, e 

acompanha os processos de implementação de diretrizes e normas 

do PAP, assim como aprova o credenciamento de novas instituições, 

referendando, ou não, as deliberações da Subcomissão de 

Aprimoramento. 

 

– A Subcomissão de Aprimoramento Profissional, composta de 

representantes das instituições de maior representatividade no 

Programa22, técnicos da Fundap e representantes dos bolsistas da 

capital e do interior, à qual cabe lidar com questões relativas ao 

programa, desde estabelecimento de critérios ao credenciamento de 

programas, fixar normas de funcionamento, até levar a outras 

instâncias demandas das instituições e dos demais participantes; e 

 

– As Instituições, que devem criar uma Comissão Local de 

Aprimoramento, a quem caberá planejar, coordenar e administrar os 

programas, com o objetivo de institucionalizá-los como instrumento de 

qualificação de profissionais para a área de saúde. 

 

                                                 
22 As instituições que compõem a Subcomissão de Aprimoramento são: Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP), Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP (HCFMRP), Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdade de Medicina de 
Botucatu da Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu – Unesp, Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da USP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) e 
Secretaria de Estado da Saúde de SP. 
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O organograma23 reproduzido a seguir (Figura 2) mostra os órgãos e 

as instituições envolvidos no PAP e demonstra em sua estruturação a 

proposição do Estado em assumir seu papel de ordenador da formação de 

recursos humanos na área da saúde24, na medida em que assume posição 

central na gestão do Programa, não só no que se refere ao financiamento, à 

proposição das políticas e aos critérios para a concessão das bolsas, como 

também à condução do programa, visto que se encontra em nível 

hierárquico superior em relação às outras estruturas que compõem o PAP. 

 

Entretanto, não se pode desconsiderar outra característica dessa 

estrutura identificada no organograma, que é o seu modelo de gestão 

colegiada, em que várias instâncias governamentais, instituições públicas e 

privadas, vinculadas ao SUS, participam das ações que determinam o 

funcionamento do Programa. 

                                                 
23 Fonte: FUNDAP (2007), 
24 Brasil. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Capítulo I – Dos Objetivos e Atribuições do SUS: 
Art. 6º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: III – a ordenação da formação de 
recursos humanos na área de saúde. 
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Conselho Estadual da Formação 
Profissional na Área da Saúde 

(Conforpas) 
(Decreto n. 28.945 de 15/6/88) 
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Figura 2 – Estrutura organizacional do PAP. São Paulo, 2007 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Extraído de Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap), 2007. 
 

 

Conceitualmente, o PAP propõe-se à formação profissional em nível 

de pós-graduação, voltada para a elevação dos padrões de qualidade da 

prestação dos serviços de saúde, resultante da superposição de três 

dimensões articuladas desse processo de formação de profissionais para a 

área da saúde: o aparelho formador, o aparelho empregador e as 

necessidades de saúde da população (SHIRABAYASHI, 1995). 

 

Uma representação esquemática ideal pode ser vista na Figura 3, no 

seguinte diagrama: 
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Figura 3  – Diagrama esquemático do PAP. São Paulo, 1995 

 

 Aparelho Formador  Aparelho Empregador

 Necessidades de

Saúde da População

Sociedade

Sociedade Sociedade

Sociedade  

PAP 

 

 

No centro, na superposição dos três arcos, encontra-se o PAP, que 

idealmente pretende desenvolver-se em instituições públicas que sejam, ao 

mesmo tempo, formadoras e empregadoras de recursos humanos. As 

dimensões do Programa são representadas como figuras abertas, 

pressupondo constante interação com a sociedade mais ampla 

(SHIRABAYASHI, 1995). 

 

Esse diagrama é ideal porque, na realidade, os três arcos 

apresentam-se quase como dimensões separadas e com dinâmicas 

Fonte: Extraído de Fundação do Desenvolvimento Administrativo 
(Fundap), 1995. 
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autônomas, isto é, as ações do aparelho formador estão separadas das 

ações do aparelho empregador e ambas estão separadas das necessidades 

de saúde da população, o que constitui um dilema em relação aos princípios 

preconizados pelo Programa e também os preconizados pelo Sistema Único 

de Saúde, que prevê as ações de saúde de forma integrada e articulada. 

 

Embora o modelo de atenção à saúde do SUS preveja que as ações 

estejam integradas, falta ainda melhor articulação entre esses aspectos. A 

superação desses obstáculos depende de sua compreensão pelos 

profissionais envolvidos. O PAP, como um programa de qualificação 

profissional que considera fundamental a articulação das três dimensões 

apontadas, busca reforçar essa compreensão. 

 

Nota-se que as três dimensões do PAP representadas no diagrama 

não contemplam uma questão importante do processo de formação de 

recursos humanos para a área da saúde, que é a regulamentação das várias 

profissões envolvidas no Programa e seus conflitos em termos de fronteiras 

de atuação e as respectivas legislações pertinentes a cada área. 

 

Pensamos que uma quarta dimensão deveria ser considerada nesse 

diagrama, especificamente aquela que contempla os Conselhos Regionais 

das profissões envolvidas no programa e sua relação com a regulamentação 

e o exercício profissional dessas profissões. 
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Se imaginarmos que o programa abrange quase trinta profissões da 

área da saúde, e que algumas delas não possuem Conselhos Regionais, 

como é o caso, por exemplo, da Física, provavelmente alguns conflitos em 

termos de fronteiras mal definidas de atuação ou até mesmo de 

regulamentação da profissão irão ocorrer e esses conflitos poderão emergir 

no momento em que esses profissionais forem atuar no mercado de 

trabalho, etapa final do processo de atualização que se propôs a 

desenvolver. 

 

Não cabe nesse trabalho discorrer a fundo sobre os Conselhos 

Regionais e a regulamentação das profissões da saúde, mas apontar a 

necessidade de essa dimensão ser considerada e sua importância para o 

equilíbrio da relação do PAP com as outras dimensões nas quais se propõe 

a atuar. 

 

Considerando as três dimensões apontadas pelo PAP, ele se 

pretende como alternativa para a relação articulada entre elas: o aparelho 

formador, o aparelho empregador e as necessidades de saúde da 

população. Citando IZUMINO et al (1998), 

Em relação ao aparelho formador, o PAP oferece a 

imprescindível experiência prática, de contato com a 

atividade profissional nos serviços de saúde, aspecto 

em geral não contemplado ou aprofundado pelas 

faculdades e universidades. A formação dirigida às 

condições de saúde da população, mediante a prática 
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profissional, procura aproximar ambos os aparelhos 

das necessidades de saúde da população. Em relação 

ao último aspecto a busca da visão profissional crítica e 

abrangente do sistema dá-se como conseqüência 

necessária ao contato com a realidade dos serviços e 

do ideal da formação do profissional, enquanto sujeito e 

agente de seu próprio trabalho, e da implantação do 

SUS. 

 

Em síntese, o objetivo maior do Programa de Aprimoramento 

Profissional (PAP) é capacitar e qualificar profissionais recém-formados na 

área da saúde, estimulando o desenvolvimento de uma visão crítica e 

abrangente do Sistema Único de Saúde e orientando sua atuação para a 

melhoria das condições de saúde da população usuária do SUS (FUNDAP, 

2007). 

 

Atualmente, o PAP conta com 54 instituições participantes (Anexo 3), 

de natureza diversa, como instituições federais, estaduais, municipais, 

privadas e filantrópicas. Nesse sentido, os tipos de instituição também são 

complexos, abarcando hospitais, instituições de ensino, institutos de 

pesquisa, Unidades Básicas de Saúde e Centros de Saúde etc. (Figura 4). 

 

Tais instituições e seus respectivos serviços abrangem várias cidades 

do Estado de São Paulo, como: Araraquara, Bauru, Botucatu, Campinas, 

Jaboticabal, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio 

Preto, Santos, Sorocaba, além da capital e da região metropolitana. 
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Figura 4 – Instituições credenciadas no Programa de Aprimoramento 
Profissional, por categoria. São Paulo, 2006. 
 
 

CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DOS 
PROGRAMAS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP/FUNDA P/CRH-SES- 2006

Relatório de Instituição por Categoria
N = 67

26

19

4 4

1 1 1 1

10

0

5

10

15

20

25

30

H
os

pi
ta

l

In
st

itu
iç

ão
 d

e 
E

ns
in

o

In
st

itu
to

 d
e 

P
es

qu
is

a 

A
m

bu
la

to
rio

 d
e

es
pe

ci
al

id
ad

es
 

U
S

B
/C

en
tr

o 
de

 S
aú

de

U
ni

da
de

 d
e 

V
ig

ilâ
nc

ia
S

an
itá

ria
/E

pi
de

m
io

lo
gi

a 

U
ni

da
de

 d
e 

A
po

io
D

ia
gn

ós
tic

o 
e

T
er

ap
ia

/C
en

tr
o 

de
R

ef
er

ên
ci

a

S
an

ta
 C

as
a

IN
S

T
IT

U
IÇ

Õ
E

S
 S

E
M

IN
F

O
R

M
A

Ç
Ã

O

(Categorias)

Q
ua

nt
id

ad
e
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Essas instituições oferecem programas de aprimoramento em 29 

áreas profissionais, que são: Análises Clínicas, Anatomia Patológica e 

Patologia Clínica, Biblioteconomia e Documentação, Biologia, Biologia 

Médica, Biotecnologia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Farmacologia, Física Médica, Fisiologia de Órgãos e Sistemas, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Genética Médica, Hematologia e Hemoterapia, Informática 

Medica, Medicina Veterinária, Microbiologia e Imunologia, Multiprofissional25, 

                                                 
25 Existem as áreas profissionais que não são as “tradicionais” do campo da saúde, mas que 
compõem as equipes multiprofissionais que participam do programa, como advogados, 
pedagogos, sociólogos etc. 
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Nutrição, Odontologia, Outros Profissionais, Parasitologia, Psicologia, Saúde 

Pública/Coletiva, Serviço Social, Terapia Ocupacional e Vigilância Sanitária. 

 

Pela Figura 5, é possível identificar quais as áreas profissionais com 

maior número de programas em funcionamento, em 2008. Dos 459 

programas credenciados em 2006, 42 são de Análises Clínicas, que 

englobam as categorias de Biólogos, Biomédicos, seguido da Psicologia 

com 41 programas, Serviço Social com 34 e Nutrição com 32, perfazendo 

um terço das áreas profissionais oferecidas. 

 

Figura 5 – Distribuição dos Programas de Aprimoramento Profissional, por 
área profissional. São Paulo, 2008. 
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Os programas têm duração mínima de doze meses e máxima de vinte 

e quatro, com carga horária de 40 horas semanais, e o valor da bolsa é de 

R$790,0026. Como já dito anteriormente, são concebidos pelas instituições, 

baseados no princípio do treinamento em serviço, sob supervisão direta de 

profissionais qualificados, com no mínimo o título de mestre ou três anos de 

experiência na área profissional do programa. 

 

O PAP conta com 459 programas aprovados, 1.637 vagas 

credenciadas e 1.176 bolsas autorizadas pelo Conforpas. O número de 

supervisores do programa, em 2006, totalizou 2.864 (FUNDAP, 2007). 

 

Cada programa é avaliado por pareceristas externos contratados pela 

Fundap e, se aprovado, é autorizado a funcionar. Os critérios para a 

aprovação de um programa incluem a observância dos objetivos gerais do 

PAP, já mencionados, e a adequação dos programas propostos às ações 

identificadas como estratégicas pelos órgãos gestores do SUS. 

 

O ingresso no Programa é feito por processo público, de ampla 

divulgação, para a inscrição dos candidatos. Podem inscrever-se nos 

programas graduados, preferencialmente, recém-formados nas áreas 

profissionais oferecidas pelos programas. A seleção inclui prova escrita (com 

                                                 
26 São Paulo (Estado). Decreto n. 53.178, de 26 de junho de 2008. Fixa o valor mensal da 
Bolsa de Estudo aos profissionais de nível superior que atuam na área da saúde. 
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peso maior), análise de currículo, entrevista e, eventualmente, prova prática. 

Ao final do curso, o aprimorando recebe certificado expedido pela Instituição 

que oferece o programa e homologado pela Secretaria de Estado da Saúde 

e pela Fundap (FUNDAP, 2007). 

 

Nesses quase trinta anos de existência do PAP, houve crescimento 

significativo em número de instituições, de profissionais envolvidos e de 

bolsas oferecidas. Esse crescimento pode ser explicado, dentre outros 

fatores, pelos avanços das propostas de saúde preconizadas pela legislação 

constitucional e pela evolução do Sistema de Saúde, que incorpora a 

participação de equipes multidisciplinares na implementação de ações de 

saúde e na dinâmica de funcionamento dos serviços públicos e privados de 

saúde (Figuras 6 e 7). 
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Figura 6 –  Bolsas do Programa de Aprimoramento Profissional (PAP), 
autorizadas pelo Conforpas, no período de 1980 a 2008. São Paulo, 2008. 
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Figura 7  – Instituições Credenciadas no Programa de Aprimoramento 
Profissional, no período de 1980 a 2008. São Paulo, 2008. 
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Fonte: Programa de Aprimoramento Profissional (PAP): Fundap e CRH/SES (SP) 

 

Segundo IZUMINO, PICCIAFUOCO e SHIRABAYASHI, 1998:  

O crescimento do PAP resulta também da evolução do 

sistema de saúde. O quadro das profissões da saúde 

(não-médicas em especial) no serviço público 

conheceu, durante o período, notável crescimento (ao 

menos no Estado de São Paulo), impulsionado, ao que 

parece, pela adoção do princípio da atenção integral à 

saúde da população, pela transformação do papel do 

sistema de saúde e pelo desenvolvimento tecnológico. 

Esse quadro reflete, dentre outros aspectos, a tentativa 

de adoção de um enfoque multidisciplinar e 

multiprofissional e de criação de programas de 

prevenção e complementação à prática médico-

curativa ou de assistência à saúde, bem como o 

aperfeiçoamento das atividades de apoio terapêutico e 
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de apoio ao diagnóstico ligadas ao aumento da 

demanda e/ou ao desenvolvimento tecnológico e às 

atividades de vigilância à saúde.  

 

Em suma, o crescimento e a evolução do programa estão 

relacionados ao interesse constante das instituições em participar dessa 

proposta de aprendizagem em serviço e também à busca por uma formação 

diferenciada pelos profissionais recém-formados, futuros ingressantes no 

mercado de trabalho em saúde. 

 

 

2 – OBJETIVO DO ESTUDO 

 

O PAP é um programa governamental, com características 

específicas, que se utiliza de uma modalidade de ensino denominada 

“Aprimoramento Profissional”. Não se assemelha a nenhuma outra categoria 

de cursos de ensino de pós-graduação lato sensu, oferecidos e 

reconhecidos por órgãos governamentais ou instituições de ensino, como os 

cursos de especialização e Master of Business Administration (MBA) ou 

equivalentes. 

 

Nesse sentido, torna-se relevante analisar a fundo essa proposta, 

pelo seu ineditismo e, no caso especifico deste estudo, enfocando os 

supervisores do Programa. 
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Outro fator a considerar é o tempo de funcionamento do Programa e 

sua contribuição para a formação de recursos humanos qualificados para 

atuarem no SUS. 

 

Prova disso é que nesses trinta anos ininterruptos do Programa, os 

números relacionados ao seu funcionamento são grandiosos. Até 2006 

foram mais de 20 mil aprimorandos formados, e um contingente anual de 

aproximadamente 900 supervisores titulares e suplentes, dedicando-se à 

atividade de supervisão dos programas nas Instituições. 

 

Finalmente, por meio de um levantamento realizado pela 

pesquisadora de todas as avaliações realizadas pela Fundap, desde 1989 

até 2006 (Anexo 4)27, e de uma consulta no sítio da Fundap 

www.fundap.sp.gov.br/aprimoramentoprofissional, constatou-se que são 

poucos os trabalhos científicos produzidos sobre os supervisores de 

programas PAP. A maioria dos estudos e pesquisas realizados pela 

Fundação refere-se às avaliações anuais dos aprimorandos e supervisores 

sobre sua participação no Programa. 

 

Essas avaliações vêm sendo realizadas desde 1987 pelos 

aprimorandos e, a partir de 1992, também pelos supervisores, objetivando 

                                                 
27 Para a realização desse levantamento sobre as avaliações dos programas PAP, de 1989 
a 2006, foram consultados os documentos publicados pela Fundap, em formato de 
relatórios, assim como os publicados no site da Fundação. Aqueles mais antigos foram 
disponibilizados pela equipe do Programa na Fundap, que possui exemplar arquivado.  



 

 

66 

“instrumentalizar as instituições, suas Comissões Locais, supervisores e 

bolsistas e mesmo a SES e a Fundap a realizarem os ajustes necessários, 

tendo em vista a melhoria da qualidade e do funcionamento dos programas” 

(FUNDAP, 1994). 

 

Percebe-se que são trabalhos específicos, com foco não na figura do 

supervisor, mas sim na verificação da qualidade dos programas oferecidos e 

no desempenho dos aprimorandos ao longo do programa. 

 

Cabe então a proposição desse estudo sobre o supervisor e o seu 

papel como formador de recursos humanos para o SUS, com o objetivo de: 

 

– caracterizar os supervisores titulares e suplentes credenciados em 

2006 no PAP segundo: instituição, categoria, sexo, idade, curso da 

graduação, titulação, área da titulação e tempo na supervisão; 

 

– compreender, segundo a percepção do supervisor, seu 

desenvolvimento profissional, a influência e o significado dessa 

atividade na sua trajetória profissional. 

 

3 – DESENHO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa é um processo reflexivo e crítico que almeja encontrar 

respostas para inquietações ou problemas ainda não solucionados. Para 
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tanto, busca entender a realidade social e o contexto histórico em que o 

problema está inserido, levando em conta as vivências encontradas nessa 

realidade. 

 

Para GIL (2008), a pesquisa pode ser definida como um processo 

formal e sistemático, voltada ao desenvolvimento de um método científico, 

cujo objetivo é encontrar respostas para determinados fenômenos, 

utilizando-se para tanto de procedimentos científicos e técnicas 

padronizadas de coleta de dados, e pretende descrever “com exatidão” os 

fatos e fenômenos de determinada realidade. 

 

Para MINAYO (1993), a pesquisa é:  

uma atividade básica das Ciências na sua indagação e 

descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática 

teórica de constante busca que define um processo 

intrinsecamente inacabado e permanente. É uma 

atividade de aproximação sucessiva da realidade e que 

nunca se esgota, fazendo uma combinação particular 

entre teoria e dados. 

 

Esta pesquisa busca empregar essas duas visões de compreensão 

dos métodos científicos de análise, pois se apropria de formas de 

abordagens quantitativa e qualitativa para a realização do estudo. 

 

Quantitativa porque pretende caracterizar os supervisores do 

Programa de Aprimoramento Profissional (PAP), estruturando-os em 
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números e principais informações; e qualitativa, porque também pretende 

considerar e investigar os sujeitos da pesquisa, assim como os significados 

da sua função de supervisor, por meio de perguntas abertas. 

 

Segundo MINAYO (1993), “a abordagem qualitativa permite 

aprofundamento ou apreensão do mundo dos significados das ações e 

relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, 

médias e estatísticas”. 

 

3.1 – SUJEITO DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa constituiu-se de dois momentos distintos. Na primeira 

etapa foram utilizadas as informações provenientes do Banco de Dados do 

Credenciamento e Recredenciamento dos programas PAP28, realizado pela 

Fundap e a CRH/SES em 2006, com o propósito de caracterizar o supervisor 

de programas de aprimoramento, com ênfase em duas dessas categorias – 

titulares e suplentes –, apresentando resultados quantitativos. 

 

Do Credenciamento 2006 participaram 2.887 supervisores, entre 

titulares, suplentes e colaboradores, que, por meio das Instituições, 

apresentaram à Fundap e à SES as propostas de programas com o 

respectivo planejamento das atividades teóricas e práticas dos aprimorandos 

                                                 
28 Ver Fundap (2007). Relatório do Credenciamento e Recredenciamento dos Programas de 
Aprimoramento Profissional - PAP em 2006. 
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nas Instituições, cada um deles com atribuições específicas, conforme 

determinam as regras do programa. 

 

Segundo dados do Credenciamento informado no relatório elaborado 

pela Fundap (FUNDAP, 2007), 30,71% são supervisores colaboradores, 

18,22% titulares, 10,59% suplentes, 38,71% sem informação e 1,77% dos 

supervisores respondeu “outra categoria”. Esses dados estão apresentados 

na Figura 11 deste estudo. 

 

Na segunda etapa, foram analisados os dados dos supervisores 

titulares e suplentes, o que totalizou 921 supervisores. Essa escolha deveu-

se ao fato de eles se constituírem nos profissionais responsáveis pela 

proposta de programas PAP desenvolvidos pelos aprimorandos e também 

pela sua proximidade com esses aprimorandos, na medida em que a função 

de supervisão dos programas requer do profissional responsável pela 

proposta dedicação intensa aos seus participantes, o que supõe o seu maior 

envolvimento e compromisso com as atividades de ensino e aprendizagem 

no treinamento em serviço. 

 

Ainda nessa segunda etapa, visando a aprofundar a discussão sobre 

o significado da função de supervisor PAP, selecionamos dentre os 921 

supervisores aqueles com cinco anos ou mais de experiência no PAP, 

totalizando um universo de 578 supervisores indicados para responder à 

pesquisa on-line; processo que será detalhado no item 3.3 deste estudo.  
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Para a análise dos resultados, adotou-se uma abordagem quanti-

qualitativa, que possibilitou o aprofundamento do estudo. Os dados 

quantitativos referiram-se às questões de caráter informativo, como nome da 

Instituição em que exerceu a função de supervisor e o tempo na supervisão. 

 

As perguntas abertas, de natureza qualitativa, procuraram 

compreender como se deu a entrada do supervisor nessa função e a 

influência da atividade de supervisão no seu desenvolvimento e na sua 

trajetória profissional. 

 

O estudo pretende apresentar em detalhes como foi o processo de 

Credenciamento, relativo aos supervisores, sistematizando as informações 

da categoria, ou seja, todos que participaram do processo (2.887) e, no 

detalhamento, os titulares e suplentes (921), dentre eles os supervisores 

com cinco anos ou mais de experiência no programa (578). 

 

Vale ressaltar que, conforme estruturado em FUNDAP (2007), 

existem três categorias de supervisores de programas PAP: os supervisores 

titulares, que são aqueles que ocupam efetivamente o cargo ou a função da 

supervisão e são os responsáveis pelo programa proposto; os supervisores 

suplentes, que são aqueles que podem ser chamados a exercer as funções 

do titular em sua ausência ou impedimento; e os supervisores 

colaboradores, que, independente do titular ou suplente, prestam 
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colaboração às atividades de supervisão dos programas em que estão 

envolvidos. 

 

Os supervisores colaboradores não foram objeto de investigação na 

segunda etapa deste estudo por se tratarem, em sua grande maioria, de 

profissionais servidores das Instituições ou convidados externos que 

dedicam aos aprimorandos um tempo reduzido de suas atividades para 

instruí-los em tarefas específicas do seu setor, como o manejo de 

equipamentos etc., ou, quando docentes, ministram aulas previstas nos 

módulos teóricos, elaborados pelos supervisores responsáveis pela proposta 

do Programa. 

 

A Tabela 1 mostra o total de 921 supervisores titulares e suplentes 

credenciados no PAP, dos quais 578 são supervisores com cinco anos ou 

mais de experiência no Programa e que foram o objeto da pesquisa deste 

estudo. 

 
Tabela 1  – Supervisores credenciados no Programa de 
Aprimoramento Profissional (PAP) em 2006, segundo as categorias 
titulares e suplentes. São Paulo, 2008 
 
 

Supervisores PAP Titular % Suplente % Total
Credenciados em 2006 482 52,34 439 47,66 921

Supervisores PAP Titular % Suplente % Total
Com 5 anos ou + de 
experiência no PAP

339 58,65 239 41,35 578

Fonte: Programa de Aprimoramento Profissional PAP  
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3.2 – PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados se deu por meio de duas fontes. A primeira 

utilizando-se as informações contidas no banco de dados do 

Credenciamento dos Programas PAP, realizado pela SES-SP e pela Fundap 

em 2006 e disponibilizado nos sites das duas instituições29, com acesso 

restrito aos participantes do projeto. 

 

Esses dados foram a base para a construção das tabelas e figuras 

relativas ao item destinado à análise da caracterização dos 921 supervisores 

titulares e suplentes do PAP. 

 

O acesso aos e-mails dos supervisores titulares e suplentes que 

responderam ao questionário também se deu por meio de consulta ao 

referido banco de dados. 

 

As informações utilizadas para caracterizar os supervisores 

consultados no Formulário de Informações do Supervisor (FUNDAP, 2006) 

foram: nome da instituição, categoria (titular ou suplente), sexo, idade, curso 

de graduação, titulação, área da titulação, se foi aprimorando, tempo de 

supervisão, vínculo empregatício e e-mail. 
                                                 
29 Fundação do Desenvolvimento Administrativo [homepage na internet]. São Paulo; 2006. 
Disponível em: http://www.fundap.sp.gov.br 
Secretaria de Estado da Saúde [homepage na internet]. São Paulo; 2006. Disponível em: 
http://www.saude.sp.gov.br 
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A outra fonte de dados se deu por meio de questionário autoaplicado, 

disponibilizado aos supervisores titulares e suplentes, com cinco anos ou 

mais de experiência no Programa, por meio do seu endereço eletrônico; 

informação essa contida no referido banco de dados. 

 

O questionário foi enviado por e-mail aos supervisores no período de 

maio a julho de 2008, pela própria pesquisadora, utilizando-se para isso a 

caixa de correio do webmail da USP e a caixa de correio da Fundap, por 

meio dos seguintes endereços eletrônicos: paularegina@usp.br e 

ppicciafuoco@fundap.sp.gov.br. 

 

No caso do e-mail da USP, foi solicitado ao Centro de Computação 

Eletrônica (CCE) da Universidade o aumento da capacidade da conta de e-

mail da pesquisadora para 100MB de memória, a fim de possibilitar o 

recebimento dos questionários dos supervisores, e evitar que a caixa de 

correio ficasse lotada e atrapalhasse na recepção dos dados (Anexo 5). 

 

Quanto à caixa de correio da Fundap, foi solicitada sua utilização à 

Diretora de Políticas Sociais da Instituição. O pedido foi feito verbalmente e 

posteriormente reiterado por escrito e aprovado (Anexo 6). 
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Assim, foram enviados 578 e-mails para os supervisores titulares e 

suplentes do PAP, credenciados no Programa em 2006, com o perfil já 

descrito anteriormente. 

 

Foram realizados quatro “disparos” de envio de e-mails para obter 

resposta dos supervisores, com um prazo de quinze dias entre eles. 

 

A grande maioria dos e-mails enviados chegou com sucesso aos 

destinatários. Alguns retornaram por problemas de localização do endereço 

eletrônico, como mudança de provedor ou problemas internos de rede da 

Instituição, quando e-mail institucional. 

 

Para localizar os e-mails dos supervisores que retornaram, foram 

consultadas outras fontes de dados, como o site de busca Google30 e o site 

da Plataforma Lattes31, especificamente nos currículos dos supervisores 

registrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnológico (CNPq). 

 

A experiência com esse tipo de pesquisa on-line, com o envio de 

questionário por e-mail, mostrou-se uma ferramenta eficaz e ágil. Superando 

todas as expectativas, no mesmo dia do envio do primeiro lote de “disparos” 

                                                 
30 Site da Internet que permite a utilização de ferramenta de busca para obter informações 
na Word Wide Web. 
31 A Plataforma Lattes é a base de dados de currículos e instituições das áreas de Ciência e 
Tecnologia. Disponível em: http//:www.cnpq.br. Acesso em diversas datas, durante a 
pesquisa. 
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de e-mail, logo após algumas horas o primeiro questionário foi respondido e 

enviado por um supervisor ao e-mail desta pesquisadora. 

 

3.3 – INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

O instrumento de pesquisa utilizado neste estudo foi um questionário 

on-line (Anexo 7) do tipo autoaplicado. 

 

Conforme GIL (2008):  

Pode-se definir questionário como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas etc. Os 

questionários, na maioria das vezes, são propostos por 

escrito. Costumam, nesse caso, ser designados como 

questionários auto-aplicados. 

 

O questionário foi estruturado com treze questões, assim distribuídas: 

sete fechadas e seis abertas, a fim de se adequarem aos objetivos deste 

estudo. As questões relacionaram-se aos dados de inserção institucional do 

supervisor, tempo na supervisão, trajetória e cargo na instituição e o 

exercício da função de supervisor. 
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Os e-mails respondidos foram armazenados em uma pasta no 

programa Microsoft Word, mesmo quando os questionários não foram 

preenchidos pelo supervisor. 

 

Os dados relativos às questões quantitativas foram convertidos para o 

programa Microsoft Excel e, a partir da tabulação dos dados realizados pela 

pesquisadora, geradas as tabelas e gráficos correspondentes. Os resultados 

referentes às questões abertas foram agrupados em uma “pasta” do 

programa Microsoft Word, que contabilizou 1.050 respostas. 

 

3.4 – PRÉ-TESTE DO INSTRUMENTO 

 

Com o objetivo de detectar possíveis incompatibilidades em seu 

conteúdo e testar o envio e retorno on-line, realizou-se o pré-teste do 

questionário.. Os participantes escolhidos para realizar o pré-teste foram 

colegas de trabalho e especialistas na área de formação de RH em saúde 

 

A aplicação do pré-teste apresentou bons resultados, e algumas 

sugestões foram incorporadas ao questionário, a saber: 

 

– Inclusão no item I, nas Informações Gerais: 5 – Titulação e 6 – 

Cargo na Instituição; 
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– Inclusão no item II, no Exercício da Função de Supervisor: pergunta 

5 – (Você adquiriu / desenvolveu alguma competência / habilidade 

profissional específica ao exercer o papel de supervisor? Quais?). 

– Exclusão das linhas no campo de resposta das perguntas abertas; 

– Nas orientações para o preenchimento do formulário e envio por e-

mail, incluiu-se a seguinte instrução: “Após responder, salvar o 

arquivo, clicar em ’encaminhar’ e depois em ’enviar’”. 

 

3.5 – ASPECTOS ÉTICOS 

 

Quanto aos aspectos éticos da pesquisa, foram seguidas as 

recomendações do Conselho Nacional de Saúde (CNS), cuja Resolução n. 

196, de 10 de outubro de 1996, aprova as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

Foram respeitados os aspectos éticos assim como se atendeu aos 

critérios para a validação da proposta do estudo, visando a posterior 

divulgação dos resultados obtidos. 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública (COEP/FSP), que decidiu pela sua aprovação 

com recomendação. Imediatamente, a recomendação foi atendida e 

encaminhada novamente para o Comitê (Anexo 8). 



 

 

78 

 

Assim que aprovado, foi solicitada uma autorização à SES-SP e à 

Fundap (Anexo 09), por meio de carta, para o acesso da pesquisadora ao 

banco de dados do Credenciamento e Recredenciamento dos Programas de 

Aprimoramento de 2006, para a realização do presente estudo. 

 

Quanto ao preenchimento do questionário, foi enviada aos 

supervisores uma carta de apresentação da pesquisadora, informando da 

realização da pesquisa e solicitando a colaboração dos supervisores, assim 

como das instruções, para o preenchimento e devolução via e-mail do 

questionário (Anexo10). 

 

Também seguiu anexado ao arquivo o “Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido”, onde deveria ser assinalada a concordância ou não em 

participar da pesquisa (Anexo 11), em atenção às diretrizes do CNS. 

 

4 – RESULTADOS 

 

A análise dos resultados partiu das informações dos supervisores do 

PAP, contidas no Banco de Dados do Credenciamento e Recredenciamento 

2006, disponibilizado pela SES/SP e Fundap para a realização deste estudo. 
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Os resultados apresentados no item 4.1 referem-se a duas situações 

distintas de categoria de supervisor. Em um primeiro momento, conforme já 

detalhado no item 3, foram analisados os resultados do credenciamento 

2006 realizado pela Fundap e pela SES, com todas as categorias de 

supervisores que compõem o Programa – titulares, suplentes e 

colaboradores –, o que totalizou 2.887 supervisores. 

 

Posteriormente, objetivando estabelecer um perfil mais detalhado 

desses sujeitos, foram analisadas as informações dos supervisores titulares 

e suplentes , aqueles responsáveis de fato pela proposta e pela condução 

do programa, que contabiliza 921 supervisores, 482 titulares e 439 

suplentes. 

 

Apesar da quantidade e da riqueza dessas informações, o fato de 

inexistirem estudos e pesquisas sobre o supervisor PAP tornou relevante a 

investigação mais aprofundada desse sujeito, no sentido de procurar 

compreender, a partir da sua percepção, a influência da atividade de 

supervisão no seu desenvolvimento e na sua trajetória profissional. 

 

Para tanto, foram selecionados dentre os 921 supervisores titulares 

e suplentes  aqueles com cinco anos ou mais de experiência no PAP , o 

que totalizou um universo de 578 supervisores. Assim, foi realizada uma 

pesquisa, cujos resultados foram analisados no item 4.2 deste estudo. 
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Ao término do processo de coleta de dados, a taxa de retorno da 

pesquisa foi de 25,95%, o que corresponde a 150 e-mails respondidos de 

578 enviados. Do número de questionários não respondidos (428), quarenta 

retornaram com o anexo não preenchido, portanto, não foram considerados 

no estudo. A Figura 8 ilustra o resultado consolidado do retorno. 

 
Figura 8  – Questionários respondidos e não respondidos, por 
supervisores titulares e suplentes, com mais de cinco anos de 
experiência no PAP. São Paulo, 2008 
 

N = 578

428; 74%

150; 26%

Não Respondidos

Respondidos

 

Questionários N %

Não Respondidos 428 74,05%
Respondidos 150 25,95%
TOTAL 578 100%  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 



 

 

81 

 

4.1 – CARACTERIZANDO O SUPERVISOR DO PROGRAMA DE 

APRIMORAMENTO PROFISSIONAL (PAP) 

 

O ato ou efeito de caracterizar determinado objeto ou determinado 

sujeito pressupõe colocá-los em evidência, descrevendo suas propriedades, 

distinguindo e assinalando suas principais características (FERREIRA, 

1984). 

 

A proposta aqui apresentada espelha-se nessa definição e busca 

apontar quem são os supervisores do PAP: onde estão; quantos são; qual 

seu perfil sociodemográfico, sua titulação e sua categoria no Programa. 

 

Espera-se com a apresentação desse retrato do supervisor mostrar 

quem é esse profissional da área da saúde formador de RH para o setor, 

que cumpre uma jornada de trabalho intensa, supervisionando profissionais 

recém-formados, provenientes das mais diversas instituições de ensino do 

Estado de São Paulo e de outros estados, e que para essa função não 

recebe nenhum tipo de remuneração extra da instituição em que trabalha, 

nem do gestor do Programa, no caso a Secretaria de Estado da Saúde 

(SES/SP). 
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4.1.1 – CREDENCIAMENTO / RECREDENCIAMENTO DO PROGRAMA DE 

APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM 2006 

 

Para tornar-se supervisor PAP, é necessário apresentar uma proposta 

de programa de aprimoramento e solicitar à Fundap e à CRH/SES-SP seu 

credenciamento. O último processo de Credenciamento de programas foi 

realizado em 2006. 

 

Conforme informado em FUNDAP (2007), esse processo 

implica a reavaliação e atualização das propostas de 

programas em relação aos objetivos do PAP, às 

recentes políticas de saúde adotadas no atual cenário 

do SUS, e aos avanços técnicos das áreas e das 

instituições, de modo a assegurar a qualidade dos 

programas. Ao mesmo tempo em que recebe e avalia 

propostas de credenciamento de novas instituições, 

procede também à atualização das informações das 

instituições existentes e dos supervisores dos 

programas. 

 

Ele ocorre a cada cinco anos e teve seu início em 1989. No último 

Credenciamento, em 2006, 67 instituições participaram do processo, sendo 

48 já integrantes do Programa e dezenove instituições novas, com 

apresentação de 597 programas para avaliação, conforme informado em 

FUNDAP, 2007. A Figura 9 exemplifica essa distribuição. 



 

 

83 

 
Figura 9  – Distribuição das Instituições participantes do 
Credenciamento / Recredenciamento 2006, por situação no 
Programa. São Paulo, 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse Credenciamento e Recredenciamento de Instituições e 

Programas é uma exigência do Conforpas e, conforme FUNDAP (2007),  

essa atividade implica a reavaliação e atualização das 

propostas em relação aos objetivos do PAP, às 

recentes políticas de saúde adotadas no atual cenário 

do SUS, e aos avanços técnicos das áreas e das 

instituições, de modo a assegurar a qualidade dos 

programas. Ao mesmo tempo em que recebe e avalia 

as propostas de credenciamento de novas instituições, 

procede também à atualização das informações das 

 CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DOS 
PROGRAMAS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP/FUNDA P/CRH-SES - 2006

Instituições Solicitantes
N = 67

NOVAS; 19

EXISTENTES; 48

Fonte:  Programa de Aprimoramento Profissional - PAP/FUNDAP/CRH-SES
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instituições existentes e dos supervisores dos 

programas. 

 

Esse processo avalia a pertinência e a qualidade das Instituições e 

Programas proponentes ao PAP e oferece a oportunidade de novas 

instituições integrarem o quadro de instituições credenciadas, reconhecidas 

e habilitadas para desempenhar as atividades do Programa. 

 

Para tal, são contratados pareceristas ad hoc não vinculados às 

instituições proponentes para procederem à avaliação das propostas, que 

são submetidas à aprovação de uma Comissão Mista, composta de 

membros da equipe da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da 

Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap). 

 

Em 2006, as solicitações de propostas de Credenciamento e 

Recredenciamento apresentadas pelas Instituições somaram 1.637 vagas de 

aprimoramento profissional, sendo 1.275 para programas de um ano (PA1) e 

362 para programas de dois anos (PA2) (Figura 10). 
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Figura 10  – Distribuição das vagas previstas no Credenciamento / 
Recredenciamento 2006, por Instituição. São Paulo, 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Em relação aos supervisores, conforme dados do Credenciamento, foi 

cadastrado no Programa um total de 2.887, entre titulares, suplentes, 

colaboradores e outros. Desse total, 38,71% não se identificaram como 

categoria definida pelas normas do PAP (Figura 11)32. 

 

Do contingente de 2.887 supervisores que se credenciaram no PAP, 

28,81% eram titulares ou suplentes. Foi possível constatar uma 

                                                 
32 O número de 3.002 supervisores apresentados na Figura 11, superior ao N═ 2.887 
informado, deve-se, segundo esclarecimentos da equipe técnica do PAP, ao fato de alguns 
supervisores terem-se cadastrado no Credenciamento tantas vezes quantas os mesmos 
apresentaram propostas de programas PAP, o que implicou seu registro mais de uma vez 
no banco de dados do projeto. 

CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DOS 
PROGRAMAS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP/FUNDA P/CRH-SES - 2006 

 
Vagas previstas por Instituição 

N = 1637

PA1 
 1275
 78% 

PA2 
 362 
 22%

Fonte: Programa de Aprimoramento Profissional - PAP/FUNDAP/CRH-SES 
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concentração de supervisores colaboradores (30,71%), justificada pelas 

características do Programa, já explicitadas no item 1.3 deste estudo. 

 

Figura 11  – Distribuição dos supervisores cadastrados no 
Credenciamento / Recredenciamento 2006, por categoria. São Paulo, 
2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Credenciamento 2006, a Instituição que concentrou o maior 

número de supervisores foi o HCFMUSP, com 18,46% do total dos 

supervisores (Figura 12). 

 

Pôde-se observar que mais de 53% dos supervisores estavam 

vinculados a apenas quatro Instituições participantes do Credenciamento, 

CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DOS 
PROGRAMAS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP/FUNDA P/CRH-SES - 2006
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Fonte:  Programa de Aprimoramento Profissional - PAP/FUNDAP/CRH-SES
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além daquela acima mencionada, notando-se uma concentração desse 

profissional em grandes Instituições de ensino do Estado de São Paulo 

como a Unicamp, FMB-Unesp e HCFMRP-USP. 

 

Figura 12  – Distribuição dos supervisores cadastrados no 
Credenciamento / Recredenciamento 2006, por Instituição 
participante. São Paulo, 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por sua vez, foi observado, quanto ao vínculo empregatício dos 

supervisores, que aqueles com maior incidência de respostas (25,46%) 

estavam atrelados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Quando 

somados os percentuais dos vínculos empregatícios na esfera pública – 

estatutários e servidores –, houve uma concentração de 28,51% (Figura 13). 
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Figura 13  – Distribuição dos supervisores cadastrados no 
Credenciamento / Recredenciamento 2006, por vínculo empregatício. 
São Paulo, 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao perfil sociodemográfico, conforme dados do 

Credenciamento 2006, a grande maioria dos supervisores era formada por 

mulheres. Desse universo, 1.797 (62%) eram mulheres e 540 (19%) 

homens. Um total de 550 (19%) supervisores não informou o sexo (Figura 

14). 
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Figura 14  – Distribuição dos supervisores cadastrados no 
Credenciamento / Recredenciamento 2006, por sexo. São Paulo, 
2008. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados também revelaram que 889 (30,79%) dos supervisores 

estavam concentrados em uma faixa etária entre 41 a 50 anos, seguidos por 

352 (12,23%) entre 51 a 55 anos e 340 (12,09%), entre 36 a 40 (Figura 15). 

 

Notou-se também que 55,11% dos supervisores cadastrados no 

processo concentraram-se em uma faixa etária de 36 a 55 anos de idade, o 

que pode indicar que é de fato necessária uma vivência profissional, em 

termos de experiência e tempo na área, para assumir o cargo de supervisor. 

CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DOS 
PROGRAMAS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP/FUNDA P/CRH-SES - 2006 

 Supervisores por Sexo
N = 2887

 
 

SEM INFORMAÇÃO; 550; 
19% 

MASCULINO; 540; 19%  

FEMININO; 1797; 
62% 

Fonte: Programa de Aprimoramento Profissional - PAP/FUNDAP/CRH-SES 
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Figura 15  – Distribuição dos supervisores cadastrados no 
Credenciamento / Recredenciamento 2006, por faixa etária. São 
Paulo, 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quanto à titulação dos supervisores que preencheram os dados do 

Credenciamento 2006, observou-se que 19,57% tinham o título de 

doutorado, seguidos de 12,19% com mestrado e 10,56% com cursos de 

especialização (Figura 16). 

 

Somando-se as três titulações, mais de 40% dos supervisores já 

possuíam significativa formação acadêmica para exercer a função. 

 

CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DOS 
PROGRAMAS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP/FUNDA P/CRH-SES - 2006
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Figura 16  – Distribuição dos supervisores cadastrados no 
Credenciamento / Recredenciamento 2006, por titulação. São Paulo, 
2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados acima descrevem, portanto, o perfil de todos os 

supervisores participantes do Credenciamento / Recredenciamento do PAP 

em 2006. 

 

Na sua grande maioria, o grupo é composto de mulheres, com faixa 

etária entre 41 a 50 anos, predominantemente classificados na categoria 

supervisor colaborador. Estão empregados em grandes instituições de 

ensino do Estado de São Paulo, com predominância de vínculo empregatício 

ligado à CLT ou na condição de Estatutário / Servidor Público. 
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PROGRAMAS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP/FUNDA P/CRH-SES - 2006
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Os dados apresentados evidenciam que eles possuem qualificação 

acadêmica significativa, com um percentual de mais de 30% com doutorado 

e mestrado, atendendo assim às normas do Programa. 

 

Portanto, esses são alguns dos aspectos relacionados ao perfil do 

universo dos supervisores credenciados em 2006 no Programa de 

Aprimoramento Profissional. A seguir, traçaremos o perfil dos supervisores 

titulares e suplentes, autores das propostas dos programas credenciados em 

2006, que desenvolvem a programação nas instituições com os 

aprimorandos, isto é, o sujeito da pesquisa deste estudo. 

 

4.1.2 – PERFIL DOS SUPERVISORES TITULARES E SUPLENTES, 

CREDENCIADOS NO PAP EM 2006 

 

Os dados utilizados nesta análise são provenientes do Banco de 

Dados do Credenciamento 2006, disponibilizados para esta pesquisadora 

pela Fundap, referentes aos 2.887 supervisores PAP cadastrados no 

processo. 

 

Destes, 921 pertencem à categoria titulares (482) e suplentes (439) e 

comporão o universo desta análise (Figura 17). 
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A escolha pela análise dos dados por categoria de supervisores PAP 

deu-se pela própria estrutura de funcionamento em que está baseado o 

Programa, onde os supervisores titulares e suplentes, como já observado 

neste estudo, são os responsáveis pelas propostas de treinamento em 

serviço que os aprimorandos cumprem nas instituições. 

 

A maioria dos supervisores (52,34%) é titular de programas de 

aprimoramento, apesar de o resultado ser próximo do percentual de 

supervisores suplentes (47,66%). Esperava-se que o número de 

supervisores por categoria fosse praticamente igual, visto que é obrigatória a 

presença dos dois por programa, para a inscrição no Credenciamento. Essa 

diferença encontrada pode ser explicada pela participação de supervisores 

em um ou mais programas de aprimoramento, e que se cadastraram no 

Credenciamento, compondo assim o banco de dados mais de uma vez. 
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Figura 17  – Distribuição de supervisores titulares e suplentes, por 
categoria de supervisor. São Paulo, 2008 

482; 52%
439; 48%

Titular
Suplente

 

Categoria N %
Titular 482 52,34
Suplente 439 47,66
TOTAL 921 100,00  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A caracterização do universo de supervisores titulares e suplentes 

está dividida em quatro eixos, quais sejam: identificação, formação, situação 

na Instituição e situação no Programa. 

 

Identificação do Supervisor 

 

A Figura 18 mostra a distribuição por sexo do contingente de 921 

supervisores titulares e suplentes, e foi possível constatar, nas duas 

categorias analisadas, que a grande maioria é formada pelo sexo feminino. 

Desse universo, 732 (79,5%) são mulheres e 189 (20,5%) são homens. 
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Quando observada a proporção do número de mulheres por categoria 

no programa, ela é quase a mesma, isto é, 51,80% (379) são titulares e 

48,20% (353) são suplentes. 

 

O mesmo ocorre se observada essa proporção para os homens. Os 

titulares (103) estão na ordem de 54,50% e os suplentes (86), 45,50%. 

 

Os resultados sobre esses supervisores, enquadrados nas categorias 

titular e suplente e que se revelaram na sua grande maioria do sexo 

feminino, reforçam os dados apresentados em algumas das avaliações 

anuais realizadas pela Fundap, que indicaram respectivamente 77% e 83%, 

em 2004 e 2005, de predominância de mulheres na condição de 

supervisoras de programas PAP33. 

                                                 
33 Esses dados foram extraídos dos relatórios produzidos pela equipe técnica do PAP na 
Fundap, disponibilizados para esta pesquisadora. 
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Figura 18  – Distribuição dos supervisores titulares e suplentes, por 
sexo. São Paulo, 2008 
 

Feminino
Titular; 379; 42%

Feminino
Suplente; 353; 38%

Masculino
Titular; 103; 11%

Masculino
Suplente; 86; 9%

Titular Feminino

Suplente Feminino

Titular Masculino

Suplente Masculino

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados do Credenciamento 2006 relativos à faixa etária dos 

supervisores titulares e suplentes indicaram que mais de um terço dos 

profissionais analisados, isto é, 39,20% (361) tinham de 41 a 50 anos, 

seguidos por 26,05% (240) daqueles que estavam na faixa etária de 51 a 60 

anos, o que totalizou 65,25% (601) do universo desses supervisores (Figura 

19). 

 

As faixas etárias somadas, de 41 a 60 anos, se analisadas por 

categoria de supervisor, também revelaram a predominância dos 

supervisores titulares 57% (340) em relação aos supervisores suplentes 

43,43% (261). 
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Já a situação relativa à faixa etária de 31 a 40 anos apresenta uma 

inversão de predominância numérica em termos de categoria de 

supervisores. Nessa faixa, os suplentes (97, 10,53%) são em maior número 

que os titulares (67, 7,27%), 

 

Pode-se inferir que a faixa etária dos supervisores que compõem o 

PAP está relacionada com sua experiência em termos de tempo de atuação 

na área da saúde, devido à concentração de supervisores nas faixas acima 

dos 40 anos, com predominância dos titulares, e os supervisores suplentes, 

com menos tempo de atuação, nas faixas etárias de 31 até os 40 anos de 

idade. 

 

Figura 19  – Distribuição dos supervisores titulares e suplentes, por 
faixa etária. São Paulo, 2008 
 

 

4

67

199

141

31

5

35
17

97

162

99

11
1

52

0

50

100

150

200

250

21 e
 30

31 e
 40

41 e
 50

51 e
 60

61 e
 70

71 e
 80

Sem in
for

maçã
o

Faixa Etária

Titulares

Suplentes

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Formação do Supervisor 

 

Como já se viu, os supervisores titulares e suplentes do PAP devem 

preencher alguns requisitos estabelecidos pelas normas do Programa para 

exercer essa função. Um desses requisitos está relacionado diretamente à 

sua formação acadêmica e à obrigatoriedade de possuir o título de mestre, 

ou um mínimo de três anos de experiência na área de atuação do programa 

que vai supervisionar. 

 

Para melhor caracterizar a situação acadêmica desses supervisores, 

procurou-se investigar seu perfil quanto ao curso de graduação realizado, 

maior titulação, área da titulação e se frequentou o PAP como aprimorando. 

 

Quanto ao curso de graduação, os resultados observados na Figura 

20 indicam que o curso mais frequentado, em números absolutos, pelos 921 

supervisores titulares e suplentes credenciados em 2006, é o de Medicina 

(97), seguidos pelos cursos de Enfermagem (83) e Psicologia (78). 

 

É interessante notar a predominância de supervisores graduados em 

Medicina, na medida em que o PAP se denomina um programa de bolsas 

para profissionais da saúde, exceto médicos, e que, em tese, não prevê em 

suas normas a participação de médicos em seus quadros de supervisão. 
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Esse resultado pode ser analisado a partir de diferentes ângulos. 

Primeiramente, do ponto de vista do tipo e número de programas que 

compõem o PAP, alguns deles funcionando em instituições de ensino e 

pesquisa, que trazem em seus quadros profissionais da saúde graduados 

em medicina e que, de acordo com a estrutura da instituição, possivelmente 

atuando na coordenação das equipes de saúde da sua instituição. É o caso 

dos Institutos Butantan, Adolfo Lutz e Pasteur, que oferecem juntos 74 

programas de aprimoramento profissional34. Nesse caso específico os 

aprimorandos provavelmente desenvolvem suas atividades de treinamento 

em serviço nos projetos sob a responsabilidade desse supervisor médico, o 

que pode explicar os resultados evidenciados neste estudo.    

 

Outra perspectiva a ser considerada sobre o resultado do estudo 

quanto à participação dos médicos na supervisão dos Programas de 

Aprimoramento Profissional é a possível relação da inserção dos 

profissionais que participam do Programa com a questão do trabalho em 

equipe na área de saúde. 

 

Conforme PEDUZZI (2001):  

O trabalho em equipe ocorre no contexto das situações 

objetivas de trabalho, tal como encontradas na 

atualidade, nas quais se mantêm relações hierárquicas 

entre médicos e não-médicos e diferentes graus de 

                                                 
34 Dados fornecidos pela equipe técnica do PAP na Fundap, relativas à solicitação de 
programas no Credenciamento / Recredenciamento 2006. 
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subordinação, ao lado da flexibilidade da divisão de 

trabalho e da autonomia técnica com interdependência. 

Portanto, há possibilidade de construção da equipe-

integração mesmo nas situações nas quais se mantêm 

relações assimétricas entre os distintos profissionais. O 

que poderá diferenciar a maior ou menor integração 

será a prática de argüição da técnica e da desigual 

valoração social dos distintos trabalhos por meio do 

agir - comunicativo, visto que este pressupõe não 

somente compartilhar premissas técnicas, mas, 

sobretudo, um horizonte ético. 

 

Talvez o modelo em que o PAP está estruturado desde a sua criação, 

em 1979, em que o treinamento em serviço com supervisão constante de um 

profissional da área do programa é seu alicerce em termos metodológicos e 

de funcionamento das atividades planejadas pelos supervisores, esteja 

incorporando “novas” possibilidades de funcionamento, como a inter-relação 

das especificidades e diferenças técnicas do trabalho em saúde e seus 

respectivos profissionais com a flexibilidade desse trabalho. 

 

Como PEDUZZI (2001) discorre: 

(...) os profissionais realizam intervenções próprias de 

suas respectivas áreas, mas também executam ações 

comuns, nas quais estão integrados saberes 

provenientes de distintos campos como: recepção, 

acolhimento, grupos educativos, grupos operativos e 

outros. 
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Nesse sentido, os gestores do PAP devem considerar a possibilidade 

de o PAP incorporar em suas regras uma situação que já ocorre nas 

Instituições, que é a participação dos médicos na supervisão dos programas 

e a consequente relação de ensino-aprendizagem que eles têm com os 

aprimorandos. 

 

O mesmo acontece quando observados os números em termos de 

categoria de supervisor, com a predominância de médicos (54) para os 

titulares, seguidos dos enfermeiros (46) e psicólogos (45). Na categoria 

suplente, o curso com maior número de supervisores é o de Ciências 

Biológicas (45), seguido de Medicina (43) e Enfermagem (37). 

 

Somados os titulares e os suplentes, esses quatro cursos citados 

totalizam 335 supervisores, o que equivale a 36,38% do universo dos 921 

credenciados, apresentando uma concentração em relação aos 27 cursos 

declarados no processo, revelando assim uma aglomeração de profissionais 

dessas áreas participando do PAP. 
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Figura 20  – Distribuição dos supervisores titulares e suplentes, por 
curso de graduação. São Paulo, 2008 
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(*) Outros Cursos:  Educação Física (6), Engenharia (3), Biblioteconomia (4), 
Ciências Sociais (4), Direito (4), Lingüística (2), Pedagogia (2), Administração 
Hospitalar (3), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação Social / Relações 
Públicas (1), Análise de Sistemas (1) e Ciências Econômicas (1). 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O próximo aspecto que deve ser caracterizado no universo dos 

supervisores titulares e suplentes do PAP, relativos à sua formação 

acadêmica, é a titulação. Como é possível verificar na Figura 21, em 

números absolutos, 251 (27,25%) supervisores declararam possuir o título 

de doutor, seguidos de 159 (17,26%) com o título de mestre e 101 (10,96%) 

com titulação em nível de especialização. 

 

Observou-se que, tanto para o Doutorado como para o Mestrado, os 

supervisores titulares estão em maior número (238) em relação aos 
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supervisores suplentes (175), o que revela, em um primeiro momento, um 

grau de experiência acadêmica elevado entre os supervisores credenciados 

no PAP em 2006, mas também um alto nível em termos de perfil acadêmico 

para esses supervisores, inclusive no que diz respeito aos que possuem 

título de Livre Docente e Pós-Doutorando, que são o dobro (48) em relação 

aos suplentes (24). 

 

Figura 21  – Distribuição dos supervisores titulares e suplentes, por 
titulação acadêmica. São Paulo, 2008 
 

157

81

50 48
36

17 14 14 13

52

94
78

51

24
40 34

10 16 8

84

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Doutorado (T
ítu

lo de D
outor)

Mestra
do (T

ítu
lo de M

estr
e)

Esp
e cia

liz
açã

o

Títu
lo  Livre D

oce
n te  /  P

ós  D
outora

do

Esp
ecia

liz
açã

o com níve
l d

e P
ós-.

..

Super io
r (

Gra
duaçã

o )

Cré
dito

s d
e  D

outora
do

Pós-G
raduação

Cre
dito

s d
e  M

estra
do

Sem In
form

açã
o

Titulação

Titular

Suplente

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Figura 22, pode-se observar que existe grande diversidade de 

áreas de titulação declaradas pelos supervisores. Em termos percentuais, 

10,42% dos supervisores titulares e suplentes realizaram cursos e titularam-

se na área da Saúde Pública / Coletiva, seguidos pela área da Psicologia 
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com 7,60% e da Enfermagem com 5,75%. A opção “outras áreas”, 

assinalada pelos supervisores, alcançou, em termos percentuais, 13,90%. 

 

Se compararmos a área de titulação após a graduação informada 

pelos supervisores titulares e suplentes com os resultados da sua 

distribuição por curso de graduação, observamos que os cursos com maior 

predominância nos dois casos não são os mesmos, isto é, para a graduação 

predomina o curso de Medicina (Figura 20), enquanto para sua titulação 

após a graduação a predominância é na área de Saúde Pública / Coletiva 

(Figura 22). Nesse caso, a Medicina obteve 0,03%, em termos percentuais, 

abaixo de áreas como a Nutrição, Serviço Social e Biologia. 

 

Alguns fatores externos podem explicar esse resultado. Um deles é 

que, após o término da sua graduação, ele poderia ter-se especializado em 

outra área de formação e, como consequência sua trajetória profissional, 

estaria direcionado para novas áreas de atuação. 

 

Outra possibilidade é a de que sua participação no PAP como 

supervisor tenha exigido que procurasse outros caminhos profissionais e 

intelectuais, ampliando suas necessidades de conhecimento e levando-o a 

interagir com outras áreas do campo da saúde. Outros estudos poderão 

confirmar ou não essas hipóteses. 



 

 

105 

 

Figura 22  – Distribuição dos supervisores titulares e suplentes, por 
área de titulação. São Paulo 2008 
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 Saúde (1). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em relação aos supervisores que declararam terem sido 

aprimorandos, 283 (30,72%) confirmaram essa condição, enquanto 465 

(50,50%) declararam nunca terem participado do programa, o que indica 

uma predominância de supervisores nessa condição (Figura 23). 

 

Quanto à categoria de titular e suplente, os números mantêm a 

mesma lógica. Tanto titulares (263, 28%), como suplentes (202, 22%) são 

maioria quanto à não participação no PAP. Pode-se inferir que existe uma 
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relação entre a idade dos supervisores e o tempo de existência do 

Programa, anterior ao período de formação desses profissionais. 

 

Figura 23 –  Distribuição dos supervisores titulares e suplentes, como 
aprimorandos. São Paulo, 2008. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Situação na Instituição 

 

Outro aspecto abordado na caracterização do supervisor PAP é a sua 

situação na Instituição onde ocorrem os programas. A Tabela 2 revela que 
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49,62% (457) estão vinculados a quatro das 54 Instituições participantes do 

PAP em 2006. 

 

Pode-se inferir que essa concentração está relacionada com o 

número de programas que essas Instituições oferecem e, como necessitam 

do supervisor PAP para seu funcionamento, agregam um grande número 

deles em seus quadros. 

 

Dados obtidos na Fundap, fornecidos pela equipe técnica do PAP, 

informam que essas quatro instituições estão entre as que mantêm o maior 

número de programas e de bolsas de Aprimoramento Profissional. 

Atualmente, o HCFMUSP possui 277 bolsas e 86 programas autorizados 

pelo Conforpas, seguido da FMB – Unesp com 75 bolsas e 53 programas e 

a Unicamp com 69 bolsas e 58 programas. Só essas três Instituições somam 

421 bolsas e 197 programas, diretamente supervisionados por profissionais 

com as características já descritas neste estudo. 
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Tabela 2  – Distribuição dos supervisores titulares e suplentes, por 
instituição. São Paulo, 2008. 

Instituição Titular Suplente Total
HCFMUSP 90 85 175
UNESP - Faculdade de Medicina de Botucatu 56 43 99
UNICAMP 55 44 99
Instituto Adolfo Lutz 43 41 84
HCFMUSP-RP 27 27 54
FAMERP 21 20 41
IAMSPE 19 18 37
Instituto Butantan 15 15 30
UNESP - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu 15 12 27
Hospital Guilherme Álvaro 12 10 22
PUCCAMP - Centro de Ciências da Vida 8 6 14
FAMEMA - Faculdade de Medicina de Marília 7 7 14
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 7 7 14
Instituto de Infectologia Emílio Ribas 7 7 14
USC- Universidade do Sagrado Coração de Bauru 7 7 14
Centro Infantil de Invest. Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini 7 6 13
USP - Faculdade de Saúde Pública 7 6 13
Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros 6 6 12
Instituto Lauro de Souza Lima 6 6 12
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo 5 5 10
CRATOD - Centro de Ref. de Álccol, Tabaco e Outras Drogas 4 4 8
Hospital A.C.Camargo 4 4 8
Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulos 4 4 8
USP - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 4 4 8
CRISMAD - Centro de Ref. De Saúde da Mulher 3 3 6
Hospital Ipiranga 3 3 6
Hospital Santa Marcelina 3 3 6
UNESP - Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília 3 3 6
CRI - Centro de Referência do Idoso 2 2 4
Conjunto Hospitalar de Sorocaba 2 2 4
Hospital Brigadeiro 2 2 4
Hospital Heliópolis 2 2 4
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto 2 2 4
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 2 2 4
UNESP - Faculdade de Odontologia de Araraquara 2 2 4
Hospital Infantil Candido Fontoura 2 1 3
CAPS - Mandaquí Cecco Tremembé 1 1 2
CAPS - Prof. Luiz R. Cerqueira 1 1 2
CEREST - Centro de Ref. De Saúde do Trabalhador 1 1 2
CVE - Centro de Vigilância Epidemiológica 1 1 2
CRH - Coordenadoria de Recursos Humanos da SES/SP 1 1 2
DRS IX - Departamento Regional de Saúde - Assis 1 1 2
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico André Teixeira Lima 1 1 2
USP - Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio Faciais 1 1 2
Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha 1 1 2
Hospital Geral de Vila Penteado 1 1 2
Hospital Regional Sul 1 1 2
Hospital Universitário da USP 1 1 2
Instituto de Saúde 1 1 2
Instituto Pasteur 1 1 2
SUCEN - Superintendência de Endemias 1 1 2
UNESP - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal 1 1 2
UNESP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara 1 1 2
USP - Faculdade de Odontologia 1 1 2
TOTAL 482 439 921  
 
Fonte: Programa de Aprimoramento Profissional – PAP/Fundap – 2006. 
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Quanto ao tipo de vínculo empregatício que o supervisor possui com a 

instituição, o mais recorrente, declarado no Credenciamento 2006, foi o 

ligado à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com 35,29% (325), 

seguido do Estatutário com 27,90% (257) e dos Servidores Lei n. 500/74 

(57), com 6,19% (Figura 24). 

 

Neste item, foram declarados pelos supervisores outros tipos de 

vínculo, como Novo Regime – Temporário A6 e B6, Cedido e Especial A2. 

Destaca-se também o grande número de supervisores que não responderam 

à questão – 252 (27,36%) –, fato que ocorreu para quase todas as questões 

relativas a informações sobre o processo de Credenciamento 2006, 

realizado pela Fundap e pela CRH/SES. 
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Figura 24 –  Distribuição dos supervisores titulares e suplentes, por 
vínculo empregatício. São Paulo, 2008 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Situação no Programa 

 

Finalizando a caracterização dos supervisores titulares e suplentes do 

PAP, procurou-se saber qual a sua situação no Programa. 

 

Na Figura 25, pode-se observar que 482 (52,34%) se declararam 

supervisores titulares, enquanto 439 (47,66%) se declararam suplentes. De 

certa forma, esse resultado era esperado, pois para o aceite da proposta de 

programa PAP e o seu posterior funcionamento é obrigatória a presença 
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dessas duas categorias de supervisor, o que explica o quase “empate” dos 

mesmos credenciados no Programa. 

 

Outro dado importante a observar é a proporção de aprimorandos por 

supervisores titulares e suplentes no Programa. Supondo que todas as 1.176 

bolsas de aprimoramento disponibilizadas pelo Conforpas para 2006 foram 

utilizadas, tem-se 1,27 aprimorando por supervisor sendo treinado em 

serviço nas instituições de saúde credenciadas no PAP no Estado de São 

Paulo. 

 

Esse número, de mais de um supervisor por aprimorando, pode 

significar uma excelente oportunidade para ambos de participarem do 

processo de ensino-aprendizagem que o PAP proporciona. Para o 

aprimorando, é a possibilidade de ser treinado em serviço por um 

profissional, com alta qualificação e grande experiência na área da saúde; 

para o supervisor, a oportunidade da vivência com os recém-formados e a 

disponibilidade de atuar como formador de recursos humanos para o setor 

saúde, utilizando-se para isso das ferramentas que a aprendizagem em 

serviço preconiza, conforme detalhado no item 1.1. deste estudo. 
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Figura 25 –  Distribuição dos supervisores titulares e suplentes, por 

categoria de supervisor. São Paulo, 2008 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

Por fim, a questão do tempo de supervisão no programa foi outro item 

avaliado no Credenciamento 2006. A Figura 26 mostra que os supervisores 

titulares possuem mais tempo de supervisão nos programas do que os 

suplentes. Acima dos dez anos de supervisão estão 254 (27,56%) titulares e 

145 (15,75%) suplentes. Por outro lado, os supervisores suplentes são 

maioria, quando enquadrados na faixa de 1 a 10 anos de tempo de 

supervisão no Programa: 190 (20,63%) suplentes e 153 (16,62%) titulares. 
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De modo geral, a faixa de tempo de supervisão que apresentou maior 

incidência foi a de 1 a 5 anos, com 20,74% (191) de supervisores, seguido 

da faixa de 6 a 10 anos, com 16,50% (152) supervisores. 

 

Figura 26 –  Distribuição dos supervisores titulares e suplentes, por 
tempo de supervisão. São Paulo, 2008 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.2 – O SIGNIFICADO DE SER SUPERVISOR DO PAP 

 

A proposição desse item apóia-se na seguinte consideração: “A 

análise de conteúdo busca o equilíbrio entre o desejo do rigor e a 

necessidade de descobrir, adivinhar, de ir além das aparências” (BARDIN, 

1977). 
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Quando da estruturação e da elaboração do questionário on-line com 

perguntas abertas, conforme detalhado no item 3.3 deste estudo, procurou-

se partir do seguinte princípio elaborado por BARDIN (1977): “A análise de 

conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações”. A partir 

da análise das mensagens do sujeito investigado, buscou-se compreender, 

por meio de sua categorização, o significado do seu conteúdo. 

 

Conforme BARDIN (1997), a análise de conteúdo  

(...) .visa obter, por procedimentos, sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) desta 

mensagem. É uma análise de significados que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. 

 

Nesse sentido, o que caracteriza a análise de conteúdo é que ela 

trabalha a palavra e suas significações, procurando conhecer aquilo que 

está por trás dessas palavras e, através das mensagens, compreender a 

realidade do fenômeno estudado. 

 

Tendo como referência esses pressupostos, buscou-se dar uma 

organização à análise das respostas da pesquisa com os supervisores, 

explorando o material recebido, lendo e relendo as mensagens, e 

posteriormente classificando seus elementos constitutivos, a fim de 
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diferenciá-los, reagrupá-los e categorizá-los, atendendo aos pressupostos do 

método de análise de conteúdo. Ainda para a autora, “classificar elementos 

em categorias impõe a investigação do que cada um deles tem em comum 

com os outros. O que vai permitir seu agrupamento é a parte comum 

existente entre eles” (BARDIN, 1977). Ou seja, o critério de similaridade de 

resposta foi também decisivo para a construção das categorias propostas 

nesse item. 

 

Em decorrência das sete perguntas abertas propostas no 

questionário, foram obtidas 1.050 respostas, relativas à participação de 150 

supervisores que responderam ao questionário on-line. Após análise e 

exploração do material recebido, foi possível selecionar, a partir de um 

procedimento intuitivo, as respostas que nos pareceram mais significativas e 

possíveis de responder a um dos objetivos deste estudo, que é 

compreender, segundo a percepção do supervisor, seu desenvolvimento 

profissional, a influência e o significado dessa atividade na sua trajetória 

profissional. 

 

Assim, o conteúdo das respostas determinou sua seleção e a 

elaboração das seguintes categorias, que serão os elementos de análise e 

interpretação da pesquisa proposta. São elas: 1 – Os caminhos de chegada 

do supervisor; 2 – O que aconteceu com o profissional ao exercer a 

supervisão; 3 – Entraves e dificuldades no exercício da supervisão e 4 – A 

construção do papel de educador no exercício da supervisão. 
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A seguir, apresentaremos o perfil desses 150 supervisores, com 

informações sobre a instituição a que pertencem e o cargo que ocupam, sua 

profissão e titulação e o tempo que exercem a supervisão na instituição. 

 

Posteriormente, serão analisadas as categorias construídas a partir 

das respostas às questões abertas, com destaque para as principais 

mensagens, procurando dar a elas um sentido e um significado, 

relacionando-as com os objetivos do estudo e verificando, se possível, o 

quanto os supervisores do PAP foram estimulados pela pesquisa a refletir 

sobre sua condição de formador e educador, no caso, de profissionais da 

área da saúde. 

 

4.2.1 – O PERFIL DO SUPERVISOR RESPONDENTE DA PESQUISA 

 

No caso dos 150 supervisores que responderam à pesquisa, 44,67% 

pertencem a três instituições credenciadas no PAP, que são a Unicamp, o 

HCFMUSP e a Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp, todas com um 

número importante de programas, o que explica esse resultado. Conforme 

informa a Figura 27, esse grupo de supervisores respondentes pertence a 28 

instituições, incluídas as unidades da SES/SP, como os institutos Adolfo Lutz 

e Butantan. 
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Figura 27 –  Distribuição dos supervisores respondentes da pesquisa, 
por instituição. São Paulo, 2009 
 

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

7

8

9

9

10

21

22

24

0 5 10 15 20 25 30

Sem informação

CAPS - MANDAQUI

CRI

FMVZ/USP

Hosp Custódia Trat Psiq A T L 

Hosp. Infantil Candido Fontoura

Hospital Santa Marcelina

Inst Dante Pazzanese

Santa Casa SP

SUCEN

UNIFESP

Fac Cienc Farmacêuticas - Araraquara/UNESP

Fac Odonto Araraquara /UNESP

Hospital Guilherme Álvaro

IAMSPE

Inst lauro de Souza Lima

Fac. Filsosfia e Ciências de Marília - UNESP

Fac. Med. Marília/FAMEMA

Faculdade de Saúde Pública da USP

FMVZ/UNESP/BOTUCATU

Hospital Universitário da USP

FAMERP

Instituto Adolfo Lutz

Hosp Mat Leonor Mendes de Barros

Instituto Butantan

HCFMRP/USP

FMBotucatu- UNESP

HCFMUSP

FCM-UNICAMP

Instituição

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação ao cargo que ocupam na instituição, os supervisores 

respondentes informaram uma grande diversidade de cargos, desde agentes 
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de segurança penitenciária até pesquisadores científicos, por exemplo. De 

qualquer modo, os cargos relacionados à carreira docente são os mais 

numerosos, somando 54 supervisores, dentre eles professores doutores e 

docentes em regime de dedicação exclusiva, conforme destaque na Tabela 

3. 

 

Vale ressaltar a grande quantidade de supervisores com cargos de 

chefia nas instituições, como diretores e coordenadores de serviços, chefes 

de laboratório e responsáveis por grupos de trabalho das mais diversas 

especialidades. Isso demonstra que os supervisores PAP são profissionais 

qualificados, com posições de destaque nos setores onde atuam nas 

instituições e, portanto, supostamente capacitados para o exercício da 

supervisão. A Tabela 3 traz uma lista de todos os cargos citados pelos 

supervisores na pesquisa. 
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Tabela 3  – Distribuição dos supervisores respondentes da pesquisa, 
por cargo na instituição. São Paulo, 2009 
 

Cargo na Instituição Total Cargo na Instituição Total Cargo na Instituição Total
Docente

15
Agente de Segurança 

Penitenciário 1
Nutricionista Supervisora

1
Pesquisador Científico

12

Assistente Técnico de 
Pesquisa Científica e 
Tecnológica V 1

Pesquisador Científico VI

1
Professor Assistente Doutor

12

Auxiliar de Ensino

1

Pesquisador 
Científico/Encarregado de 
setor técnico 1

Psicóloga

11

Chefe do Lab de Parasitologia 

do Inst Med Trop de SP 1 Pesquisadora 1
Assistente Social 7 Chefe se Seção Técnica 1 Pesquisadora Científica IV 1
Professor Adjunto

6

Coordeadora do Serviço de 
Fisioterapia do Centro de 
Reabilitação do HCFMRP-
USP 1 Pesquisadora Científica III 1

Professor Associado

6

Coordenador associado de 
curso de graduação em 
enfermagem 1

Professor Adjunto III-D

1
Bióloga

4

Coordenador de estágios 
curriculares do curso de 
nutrição 1

Professor Doutor

1
Fonoaudióloga

4

Coordenador e Supervisor de
Física Médica e
Radioproteção 1

Professor e Chefe do setor 
de Cirurgia Buco Maxilo 
Facial 1

Professor Titular 5

Coordenadora do Centro de 
Estudos e Pesquisas em 
Reabilitação "prof. Dr. Gabriel 
Porto" - CEPRE 1

Químico

1
Docente RDIDP

3

Diretor Técnico do Núcleo de 

Saúde Bucal 1

Responsável pela Área de 

Física Médica e pelo Grupo 

de Proteção Radiológica 1
Fisioterapeuta 

3

Diretora do Serviço de Bibl. 

Doc. Científica Didática 1

Responsável pelo grupo de 
radioterapia - CEB-
UNICAMP 1

Nutricionista
3

Diretora Técnica de Saúde
1

Supervisor de equipe técnica
de saúde 1

Sem Informação

3

Docente MS3

1

Supervisor Técnico Adm da 

Seção de Hemodiálise e 

Diretor Téc do Serviço de 

Enfermagem das Unidades 

Especiais do HC/UNESP 1
Diretor de Serviço

2
Enfermeira Chefe

1
Supervisora da seção de 
reabilitação 1

Enfermeira

2

Enfermeira da Comissão de 

controle de infecção hospitalar 1

Supervisora de Divisão 

Hospitalar 1
Físico

2
Especialista de Laboratório - 
Superior III 1

Supervisora de Equipe 
Técnica de Enfermagem 1

Professora

2

Especialista em Análises 
Clínicas - Toxicologia do 
Depto de Pediatria da Fac 
Med USP 1

Supervisora de Laboratório 

de Hematologia 1
Supervisora de Enfermagem

2
Funcionário Público

1
Supervisora de Serviço 
Hospitalar 1

Tecnico de Laboratório 2
Médico Veterinário

1
Supervisora Titular do 

Serviço de psicologia 1
Terapeuta Ocupacional

2

Nutricionista chefe

1

Vice-Diretota do Lab 
de Genética 1

Total 108 21 21
Total Geral 150

Fonte: Elaborado pela autora 
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Outro aspecto observado no perfil dos supervisores respondentes da 

pesquisa refere-se à sua titulação acadêmica. Como ocorreu na 

caracterização dos supervisores titulares e suplentes (item 4.1.2, Figura 22 

deste estudo), os resultados quanto à sua titulação foram semelhantes. 

 

Supervisores que responderam possuir doutorado, mestrado e 

especialização perfazem a maioria no aspecto titulação, alcançando um 

percentual de 77% nas três categorias de formação. A Figura 28 demonstra 

esse resultado. 

 

Figura 28 –  Distribuição dos supervisores respondentes da pesquisa, 
por titulação acadêmica, São Paulo, 2009 
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Fonte: Elaborado pela autora 
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As informações sobre a profissão do supervisor PAP, quer seja titular 

ou suplente, ou respondente da pesquisa, é um aspecto ainda não explorado 

neste estudo. Os resultados apresentados na Figura 29 apontam que 

enfermagem e psicologia são as profissões mais citadas, perfazendo 23,3% 

das indicações, seguidas da medicina e biologia com 19,3%, de um total de 

22 profissões informadas pelos supervisores. 

 

Como podemos observar, a gama de profissões que se apresenta é 

rica e diversa, indo desde as mais tradicionais do campo da área da saúde 

até aquelas que transitam nesse campo, como a pedagogia e a sociologia. 

Se relacionarmos alguns resultados já apresentados neste estudo, como o 

curso de graduação que os supervisores titulares e suplentes frequentaram 

e em que áreas atuaram para adquirir sua titulação, as respostas são 

semelhantes à questão da profissão. Enfermagem e psicologia estão entre 

as mais citadas, nos três casos, o que demonstra a força dessas áreas no 

PAP e a disponibilidade desses profissionais para atuarem na formação de 

recursos humanos para a saúde. 
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Figura 29 –  Distribuição dos supervisores respondentes da pesquisa, 
por profissão, São Paulo, 2009 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

Finalmente, concluindo a análise do perfil dos respondentes da 

pesquisa, constatou-se que mais de 80% dos supervisores têm até quinze 

anos de tempo no exercício da supervisão e que 49 supervisores, ou seja, 

33%, têm até cinco anos de supervisão. Não é possível perceber com esses 

resultados a rotatividade dos supervisores no programa – se é significativa 

ou não –, porém, pode-se inferir, como demonstra a Figura 30, que estão há 

um tempo razoável na condução dos programas e no treinamento dos 

aprimorandos nas instituições. 
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Figura 30 –  Distribuição dos supervisores respondentes da pesquisa, 
por tempo de supervisão, São Paulo, 2009 
 

Tempo de Supervisão
N=150

49; 33%

36; 24%

38; 25%

15; 10%

6; 4%

4; 3% 2; 1%

1 - 5 anos

6 - 10 anos

11 - 15 anos

16 - 20 anos

21 - 25 anos

26 - 30 anos

Sem Informação

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.2.2 – OS CAMINHOS DE CHEGADA DO SUPERVISOR 

 

Minha primeira curiosidade em relação ao supervisor foi saber como 

ele se tornou supervisor PAP, isto é, como se deu sua chegada no Programa 

e quais foram os motivos que o levaram a exercer essa função, no sentido 

de verificar se foi uma vontade pessoal, uma imposição da instituição, uma 

curiosidade do profissional da saúde em percorrer os caminhos da formação 
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educacional ou – por que não? – um desejo de trabalhar com jovens recém-

formados e ávidos por conhecimentos e necessidades de uma capacitação e 

de uma aproximação com o aprendizado da prática profissional, no modelo 

do treinamento em serviço. 

 

Foi com esse intuito que selecionamos e analisamos algumas falas, 

para explicar de que forma o supervisor chegou ao PAP e que caminhos 

percorreu para tornar-se titular ou suplente. Alguns apontaram como 

condição de chegada o fato de serem ex-aprimorandos. Outros, por 

ocuparem determinada posição na Instituição, que, consequentemente os 

levou a exercer a função de supervisor, ou pelo interesse em lidar com o 

ensino, ou ainda pela importância da sua atuação na questão da assistência 

à saúde. 

 

Ex-Aprimorando(a) 

 

A primeira condição de chegada que nos chamou a atenção foi o fato 

de alguns supervisores terem sido ex-aprimorandos. Por si só essa condição 

nos estimula a perceber o Programa como impulsionador do 

desenvolvimento do profissional na busca do conhecimento e também como 

um elemento do processo educativo, na medida em que a aprendizagem 

adquirida na passagem pelo PAP, primeiro como aprimorando e depois 

como supervisor, tem influência e se reflete positivamente em sua trajetória 
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e em seu desenvolvimento profissional. Os depoimentos a seguir 

exemplificam essa condição. 

 

“Sou fruto de um programa de aprimoramento profissional 
na área de citopatologia. Por trabalhar nesta área, acompanhei 
todos os aprimorandos que passaram pelo programa e dei 
treinamento a todos direta e indiretamente. Com a aposentadoria 
de uma das supervisoras titulares fui indicada para supervisionar 
o programa como titular e também por ter assumido a 
responsabilidade do laboratório em que estou lotada.” 

 

“Ser uma ex-aprimoranda é que me possibilitou essa minha 
trajetória profissional uma vez que foi por ela que ingressei na 
área da saúde. Como supervisora tenho muitos contatos (serviços 
de saúde, secretaria municipal, outros departamentos) e a 
possibilidade de constante atualização na área de gestão, 
organização de serviço.” 

 

“Estou há vinte anos do IAL e iniciei minhas atividades 
após a faculdade como estagiária voluntária e depois Fundap. 
Sempre tivemos alunos, estagiários em meu setor e essa é uma 
atividade (ensinar) que muito me agrada. Atualmente sou também 
docente de pós-graduação do CCD/SES. Dessa maneira acabei 
sendo convidada pela chefia da seção de Imunologia para 
reformular o programa de nossa seção e ser supervisora titular, 
na época era suplente (mas sem grandes atuações).” 

 

“Inicialmente fui aluna do Programa de Aprimoramento 
Profissional em 1981. Após minha contratação como docente na 
área e Instituição de ensino em questão, passei a orientar os 
aprimorandos como parte das minhas atividades. Participei do 
Conselho de aprimoramento da minha Instituição e em seguida 
assumi a coordenação desse Conselho. Participei durante anos 
das reuniões da Fundap, como representante da minha 
Instituição; portanto, além de exercer a atividade de supervisor, 
me envolvi com as situações burocráticas e questões 
organizacionais do programa. Reconheço hoje essa atividade 
como uma das mais importantes e relevantes da minha vida 
profissional; um ou dois anos de treinamento em serviço colocam 
no mercado profissionais seguros, éticos, com competência 
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reconhecida. Essa, talvez, seja a maior contribuição de uma vida 
dedicada à formação profissional.” 

 

“Sou uma ex-aprimoranda, valorizo muito esse programa, 
principalmente o papel que temos de formação dos profissionais 
para o SUS.” 

 
“(...) As mudanças já começaram a acontecer enquanto eu 

estive do outro lado – sou ex-aprimoranda aqui da instituição. No 
decorrer da trajetória profissional acabei me dedicando mais a 
pesquisa, tendo sempre o paciente como alvo dos estudos. O 
contato mais direto com o aprimorando nos remete também ao 
paciente, fazendo-nos refletir e mudar algumas posturas em 
relação a ele, paciente, que geralmente o pesquisador não se 
preocupa.” 

 

 

Como se observa nos depoimentos acima, ter passado pela 

experiência de aprimoramento abriu perspectivas para esses profissionais, 

não só em relação a sua atualização e aquisição de novos conhecimentos, 

como também na possibilidade da descoberta e do investimento em 

atividades educacionais que ocorrem no exercício da supervisão. 

 

Atual Posição na Instituição 

 

Outra condição de chegada que podemos observar na fala dos 

supervisores é sua posição atual na instituição. São profissionais com 

posições de chefia, que participam não só das atividades relativas ao 

treinamento dos aprimorandos, como também da gestão e organização do 

PAP nos órgãos responsáveis pelo Programa, o que revela seu interesse 

pelos objetivos e pelo Programa em si. 
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“Por atuar em educação permanente, acabei sendo 

chamada a participar da equipe que realizaria e discutiria a 
viabilidade do então ’projeto PAP’. No final de tudo, acabei ficando 
responsável pela organização dos módulos, das atividades junto 
às demais supervisoras, enfim estou envolvida com o que, hoje, 
podemos chamar de PAP.” 
 
 

“Com o grande interesse em lidar com o ensino e com a 
percepção da importância de repassar conhecimentos, fui 
designada a atuar como suplente. Após alguns anos eu exercia 
mais a função de supervisor titular do que o próprio supervisor 
titular. Assim, no novo credenciamento fui designada a ser a 
titular.” 

 

 

Interesse em Lidar com o Ensino 

 

Outro fator que os supervisores justificaram para ingressar no PAP foi 

o seu interesse em lidar com o ensino. Em suas falas, muitos manifestaram 

esse desejo e também apontaram alguma experiência com a área 

educacional, tornando a entrada no programa um caminho natural em sua 

trajetória profissional. 

 

“Como profissional da área e com experiência no 
desenvolvimento de ações educativas com pacientes e equipe 
multiprofissional, naturalmente iniciei minha função como 
supervisora.” 

 
 
“A atividade de supervisora do PAP emergiu na década de 

90 por ocasião de credenciamento dos programas em 1994 com 
início em 1995. A área de ensino sempre foi relevante em meu 
trabalho profissional, pois acredito que a formação implica em 
aprendizagem também de práticas. O conhecimento em saúde na 
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área social se inscreve em saberes conectados com o cotidiano 
das ações nos serviços. O sujeito social traz suas demandas nos 
serviços que estão inscritos no contexto das relações sociais 
particularizadas na experiência de acessar meios, ações e 
programas de saúde. Por outro lado, a qualidade do serviço 
prestado deve ser alimentada pela conexão da assistência, o 
arcabouço de uma unidade de ensino como o HC da Unicamp.” 

 
 

“Acredito que a formação recebida na graduação não 
fornece conhecimentos suficientes para o aluno iniciar sua vida 
profissional. A partir desta concepção, eu e mais dois professores 
da FFC elaboramos a proposta do aprimoramento. Por acreditar 
que o aprimoramento contribui na formação, contribui para a 
elaboração da proposta do programa, bem como me disponibilizei 
a realizar a supervisão dos bolsistas.” 

 
 

“Na época era aluna de mestrado e me dispus a colaborar 
com o Professor que era o supervisor titular. Fui suplente alguns 
anos e fiquei titular em 2000. Mantive a atividade durante meu 
doutorado e agora que sou professora também.” 

 
 
“A escolha do supervisor do PAP foi realizada pelo chefe do 

Serviço de Psiquiatria, um médico psiquiatra, quando a 
supervisora anterior se aposentou. Para realizar essa escolha foi 
levada em consideração a minha atuação como profissional na 
Instituição, foi consultada a opinião dos alunos do PAP na época 
da mudança de supervisor e foi considerado que eu era a única 
profissional da área com mestrado em andamento.” 

 
 
“Como responsável pelo Laboratório de Imunopatologia da 

Esquistossomose do IMT resolvi solicitar o credenciamento para 
participar do programa de aprimoramento. Na ocasião era o único 
pesquisador com doutorado no laboratório e, assim, assumi a 
supervisão do programa.” 

 
 

 

Como se vê, já na chegada do supervisor ao programa, a questão do 

ensino e da aprendizagem é fator determinante para sua participação no 

desenvolvimento das atividades do PAP na instituição. Pode-se inferir que 
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ser profissional da área da saúde, mas com a perspectiva de também ser um 

profissional da área da educação, é fator importante na escolha do 

supervisor. 

 

Assistência e Prática Profissional 

 

Ainda com relação à chegada do supervisor no Programa, os temas 

assistência e prática profissional foram destaques em suas falas. A 

compreensão, por parte do supervisor, da sua atuação na assistência ao 

paciente e na sua experiência em uma determinada área de atuação 

profissional estimularam-no a participar do programa, muitas vezes na sua 

proposição para a Instituição como um todo. 

 

“Eu trabalhava como supervisora de Seção na área de 
Serviço Social da Área de Internação do HC, e tinha larga 
experiência no atendimento às populações vítimas de violência 
urbana e de violência auto-infligida e julgava que havia pouca 
preparação do profissional de Serviço Social para lidar com o 
binômio Saúde x Violência. Associado a isso, tenho experiência 
com supervisão de estágio em campo e sempre vi como sendo de 
grande valor o aprendizado nascido da experiência. Na minha 
área de conhecimento (Ergologia), esses saberes são 
denominados saberes ergológicos. É da associação de meus 
saberes nascidos do trabalho, com os saberes nascidos do 
corpus de saberes da profissão do Serviço Social na intersecção 
com os saberes da saúde que busquei inspiração para escrever 
os dois programas, sendo que de um deles sou titular até a 
presente data, denominado Serviço Social Saúde e Violência com 
duas bolsas e o outro, também criado em 2000 e que respondi 
como titular até fevereiro de 2008, denominado Serviço Social e 
Saúde Mental.” 
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“Minha formação em medicina do adolescente (Pediatra) 
pontuava e evidenciava a necessidade efetiva da 
transdisciplinaridade, no exercício profissional (assistência, 
pesquisa e docência). Trabalhar com outros profissionais era uma 
meta e uma exigência do Serviço, por nós coordenado. Assim, 
implantamos e implementamos o Programa  “Atendimento Integral 
à Saúde da Criança e do Adolescente” (Fundap), para Assistentes 
Sociais. Nesse Programa, contamos com a colaboração, na 
formação do aprimorando, de outros profissionais da área da 
saúde, lotados em vários Departamentos e Disciplinas da 
Faculdade de Medicina de Botucatu.” 

 
 
“A partir da necessidade de criarmos um programa, fui 

responsável pela montagem do mesmo e, não sendo 
médica/chefe do laboratório, fiquei como suplente.” 

 
 
“Busquei implantar o programa na instituição. O programa 

de aprimoramento na minha área não existia, e como havia uma 
necessidade de formação nessa área para a região e um objetivo 
pessoal, foi necessário então planejar o programa e colocar em 
funcionamento.” 

 
 
“Além de participar da supervisão dos programas de 

aprimoramento já existentes desde que entrei na universidade, 
em 2000 eu criei um programa na minha área de atuação para 
crianças e adolescentes que é o único do Estado de São Paulo.” 

 
 
“Através da experiência que adquiri acompanhando o 

aprimoramento desde 1993, aliada à minha formação profissional, 
possibilitou minha indicação pela então supervisora na ocasião de 
sua aposentadoria.” 

 
 
 

Desse modo, concluímos a análise da primeira categoria selecionada 

para exemplificar a fala dos supervisores quanto à sua chegada no PAP. Foi 

interessante verificar que nenhum dos respondentes informou ter sido 

forçado a assumir o papel de supervisor na Instituição. Alguns foram 
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indicados por sua experiência e proximidade com a área de formação 

profissional, e outros assumiram a função por um desejo pessoal. 

 

Outro dado que reforça o interesse do supervisor em participar do 

PAP foi o resultado da questão 2 do item II do questionário on-line, que 

perguntava se atualmente ele exercia a função de supervisor. Dos 150 

respondentes, 132 (88%) afirmaram que ainda exercem a função, enquanto 

apenas 17 (11,3%) desistiram. Um supervisor não respondeu à pergunta. 

 

A seguir, trataremos de verificar o que aconteceu com esse 

profissional quando ele se tornou supervisor. 

 

4.2.3 – O QUE ACONTECEU COM O PROFISSIONAL AO EXERCER A 

SUPERVISÃO 

 

Passado o momento de chegada do supervisor no Programa, 

procurou-se verificar outra etapa do seu percurso no PAP, que era o 

exercício propriamente dito dessa função de supervisão na Instituição e os 

acontecimentos gerados por essa condição. 

 

O que se apresentou na fala dos supervisores foi um reflexo do seu 

relacionamento com os aprimorandos e com os outros supervisores 

colaboradores, ou mesmo com os funcionários lotados nos locais onde 
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acontece o treinamento em serviço, e os efeitos desse relacionamento, tanto 

em nível profissional como em nível pessoal. 

 

Aquisição de Habilidades 

 

Pôde-se observar que a aquisição de habilidades foi o primeiro fator 

de destaque apontado por eles. Algumas dessas habilidades estão 

relacionadas ao desenvolvimento de atividades específicas, como a 

coordenação de equipes e a necessidade de se capacitar para atender às 

dúvidas e as indagações dos recém-formados aprimorandos etc. 

 

“Trouxe muitas contribuições. Busquei sempre me 
aperfeiçoar mais para melhor atender essa função. Com isso, 
tornei-me mais qualificada para o exercício da minha profissão, 
tanto assistencial como supervisora.” 

 
 
“(...) Passei a ministrar as aulas teóricas sobre o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e todo o conteúdo relacionado às políticas 
públicas de saúde para os aprimorandos de outras áreas.” 

 
 
“A supervisão promoveu o desenvolvimento de habilidades 

como coordenação de equipe, a supervisão de um aluno 
orientado, a busca de maior conhecimento da área para suprir as 
dúvidas e necessidades dos aprimorandos.” 

 
 
“A atividade de supervisão exige e capacita o supervisor 

para a gestão de recursos humanos, para a capacidade de 
liderança de uma equipe de pensamento crítico e nos estimula à 
aquisição constante de informação e atualização profissional.” 
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“(...) Essa função também me preparou para ser um 
orientador para programas de mestrado e doutorado (senso 
estrito).” 

 
 
“(...) Além das atividades acadêmicas, proporcionou o 

desenvolvimento de pesquisas na área da psicologia da saúde, o 
que sem dúvida trouxe reconhecimento profissional e visibilidade 
das minhas atividades.” 

 
 

 

Como também proporcionou ao supervisor a descoberta de outras 

habilidades de caráter mais pessoal como, por exemplo, ser mais flexível, 

mais comunicativo, etc., até aquelas relacionadas a agilidade e destreza no 

exercício de suas funções. As falas a seguir exemplificam essa afirmativa. 

 
 
“(...) como muitos orientais não falantes, tornei-me mais 

falante, com mais experiência em dar palestras onde sou 
convidada nos congressos nacionais e internacionais.” 

 
 
“(...) Fui obrigado a aprender extrair veneno de serpente 

para poder treinar os aprimorandos! Esta foi a mais complicada 
competência. As demais se somam às competências de ministrar 
seminários aos aprimorandos, pós-graduandos, etc.” 

 
 
“(...) Acompanhar há dez anos jovens profissionais se 

inserindo pela primeira vez no mercado de trabalho, conhecendo 
as mazelas e as satisfações do serviço, orientar esse percurso de 
formação fizeram de mim alguém mais sensível, mais atenta, 
mais cuidadosa no lidar com os demais.” 

 
 
“(...) a capacidade de ser flexível, estar aberta para o novo, 

ouvir, refletir, mudar. Organizar o meu conhecimento e facilitar o 
aprendizado do outro. Atualmente estou exercendo, também, a 
função de docente num curso de Terapia Ocupacional e percebo 
que o aprimoramento me ajuda muito.” 
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“A função de supervisor, mesmo que suplente, tem me 

proporcionado uma experiência administrativa e de coordenação 
que se reflete em toda a minha atuação profissional. Além disso, 
acredito que esse papel venha me auxiliando a desenvolver 
habilidades muito úteis, não apenas profissionalmente, mas 
também na minha vida pessoal, como o trato com pessoas de 
diferentes perfis e interesses.” 

 
 
“Trouxe mudanças pessoais essenciais que me 

possibilitaram redimensionar minha atuação profissional. Foi um 
desafio que trouxe resultados positivos.” 

 
 
 

Interação com os Aprimorandos 
 

A reflexão sobre sua condição de ser supervisor e exercer essa 

função no programa e na instituição apareceu nas respostas fortemente 

relacionada com a interação dos supervisores com os aprimorandos, 

principalmente por estes serem mais jovens, e também com outros parceiros 

do programa. Nesse processo, que é de ensino-aprendizagem, ficou 

evidente que o envolvimento pessoal entre os sujeitos propiciou situações 

bastante positivas. 

 

“Como estou há mais de vinte anos nesta função tem todo 
um histórico de acompanhamento dos jovens recém-formados, o 
envolvimento pessoal, o carinho que adquirimos pelas atividades 
que realizamos com prazer.” 

 
 
“(...) O relacionamento com os aprimorandos também se 

constitui fator de extrema importância, tanto no campo afetivo 
quanto no processo de amadurecimento pessoal/profissional.” 
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“Não acredito que tenha havido mudanças de trajetória, 
mas sem dúvida nenhuma houve um enriquecimento profissional 
importante, seja por ter que ensinar coisas que eu já sabia, 
aprender coisas novas para resolver dúvidas e também por ter 
que orientar profissionais recém-formados inclusive com relação a 
atitudes no ambiente de trabalho.” 

 
 
“(...) me deu experiência do contato com aluno e tive que 

me desenvolver enquanto supervisora, aprimorando o modo de 
dar supervisão, fazendo leituras a respeito, ressignificando 
experiências que tive enquanto supervisora.” 

 
 
“A cada ano acontecem trocas e experiências 

enriquecedoras no programa de ensino. Continuo aprendendo 
com isso.” 

 
 
“(...) hoje penso em me desenvolver mais, cursando um 

mestrado! Porém, me faltam ainda os recursos para isto. Preciso 
melhorar sempre, pois o conhecimento é gerado diariamente, e 
deve ser compartilhado, para que mudanças aconteçam.” 

 
 
“(...) Houve um maior relacionamento com a sociedade e 

com os graduados, além de um maior espírito crítico quanto aos 
destinos dos profissionais. Houve também um maior contacto com 
áreas menos relacionadas a minha formação de graduação 
aumentando o impacto social de minhas pesquisas e dos meus 
formandos.” 

 
 

“Trabalho em um ramo de atividade apaixonante e, 
como tal, gosto de transmitir meus conhecimentos. O convívio 
com os alunos é sempre (ou quase sempre) muito animador e 
orientá-los na formação profissional e pessoal é coisa sem valor.” 

 
 
“(...) Impossível não mudar quando você tem 

profissionais sob sua responsabilidade, se a qualidade do 
atendimento oferecido depende da capacitação destes 
profissionais, se depois de concluírem o programa eles ainda 
continuam a nos ter como ponto de referência. Outro fator 
importante nesta trajetória é a formação de uma equipe 
multiprofissional, no caso a interação entre estomatologia e 
psicologia, que se mostra a cada dia ser fundamental. Isso exigiu 
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que eu me preparasse para coordenar esta equipe não só em 
termos de conhecimento, mas também de me preparar 
psicologicamente para as diversidades e diferenças que toda 
equipe necessita.” 

 
 
“Quando a gente ensina, existe uma mão dupla nessa via e 

a gente acaba aprendendo muito também. Acaba revendo 
posturas e procedimentos e todo mundo ganha com isso.” 

 
 

“Esta função me presenteou e continua me presenteando 
com oportunidades maravilhosas de crescimento pessoal e 
profissional, pois me proporciona interação interpessoal com 
alguém mais jovem, cheio de energias, em busca de 
conhecimentos técnicos e científicos, e ao mesmo tempo me 
estimula também na busca de aprimoramento de conhecimentos.” 

 
 
“Atuação com alunos sempre nos faz refletir, aprimorar 

conhecimentos, buscar novas tecnologias, novas leituras, 
sistematizar procedimentos já realizados.” 

 
 
“Passar um pouco da minha experiência profissional e 

poder contribuir com o aperfeiçoamento do recém-formado, já que 
temos interesse em investir na garantia da qualidade dos serviços 
que envolvem a saúde principalmente.” 

 
 

 

Atualização e Aperfeiçoamento 

 

Outra condição a destacar desse “ser supervisor PAP” é o fato de, em 

suas respostas, eles explicitarem uma necessidade constante de atualização 

e aperfeiçoamento, tanto para atender às expectativas dos aprimorandos, 

como também às suas, o que demonstra o desejo de crescer 

profissionalmente. Alguns chegam até a afirmar que o exercício da função os 

ajudou a optar pela carreira acadêmica, por exemplo. 
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“O contato com profissionais recém-formados e a 
responsabilidade de supervisionar exige do profissional uma 
atualização teórica e técnica constante, assim como uma revisão 
do olhar clínico e institucional.” 

 
 
“A atividade de supervisor obriga a uma atualização 

constante, o que interfere, de maneira bastante positiva, na 
trajetória profissional.” 

 
 
 “(...) porque se trata de uma missão complexa que traz não 

somente crescimento profissional, mas também pessoal. O 
exercício de Supervisor exige aprimoramento continuo, o que nos 
torna profissionais atuais, embasados em literaturas modernas e 
com isso nossa atuação é cada vez mais praxista.” 

 
 
“A preocupação de me manter atualizada e o compromisso 

de oferecer um ensino comprometido e com qualidade fez com 
procurasse melhorar meu currículo profissional e que me motivou 
a participar de eventos científicos e a fazer os cursos de pós-
graduação lato senso de Especialização em Saúde Pública na 
FSP USP e o de Política Social da UnB e os de strictu senso:  
Administração em Serviços de Saúde Centro Universitário São 
Camilo (USC) e Mestrado em Serviço Social pela Universidade 
Estadual Paulista (Unesp).” 

 
 
“(...) foi trabalhando junto aos aprimorandos que decidi 

optar pela carreira acadêmica.” 
 
 
“(...) Principalmente com relação à visão crítica e à 

necessidade de estar sempre aprimorando meus conhecimentos. 
A troca que existe na prática de supervisão motiva, estimula e 
transforma a minha prática profissional.” 

 
 
“O aprendizado, as trocas, atualizações, e o crescimento 

profissional e pessoal e conseqüentemente melhorias no serviço.” 
 
 
“(...) Supervisionar requer também para o supervisor 

atualização profissional e investimento pessoal na profissão.” 
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“A troca de conhecimentos na supervisão amplia fronteiras, 

permitindo, além de novos conhecimentos, melhor qualidade no 
atendimento à população.” 

 

 

Nesse momento, o supervisor compreende que sua condição de 

orientador e de formador propicia o ensinar, o aprender, o enfrentar novos 

desafios, o buscar novos conhecimentos, enfim, traz um grande 

crescimento, tanto profissional como pessoal. 

 
 
“Mudanças propriamente ditas, não, pois sempre tive 

interesse e disponibilidade para a área de ensino. Mas contribui, 
de forma marcante, para meu aperfeiçoamento profissional, pois, 
para ensinar, há necessidade de contínua atualização 
profissional, organizacional, cultural.” 

 
 
“(...) no sentido de necessitar estar sempre atualizada e 

disposta a enfrentar novos desafios que os aprimorando vão 
trazendo e a própria riqueza de formação de cada um é sempre 
um grande aprendizado.” 

 
 
“(...) houve a necessidade de buscar conhecimentos 

teóricos e técnicos que dessem respaldo na orientação aos 
aprimorandos.” 

 
 
“(...) A busca constante pelo saber diferenciado na área e 

gratificação em ser formador de novos conhecimentos.” 
 
 
“(...) como supervisor assumi uma nova atribuição de 

responsabilidade no processo de formação profissional do 
aprimorando e, portanto, tenho que buscar constantemente 
condições para que o conhecimento seja ainda mais satisfatório.” 
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O Papel do Supervisor no Processo Ensino-Aprendizag em 

 

Por fim, nesse processo de reflexão de “ser supervisor e suas 

condicionantes”, as respostas dos supervisores indicaram um caminho 

importante para responder a um dos objetivos deste estudo, na medida em 

que desenvolvem um raciocínio no sentido de perceber qual o papel que 

desempenham no processo de ensino-aprendizagem e se, nesse processo, 

contribuem para a formação profissional dos aprimorandos. As falas a seguir 

são marcantes nesse aspecto: 

 

“Professor universitário, para merecer dignamente essa 
qualificação, deve formar e aprimorar profissionais, buscar 
conhecimento novo pela investigação científica e estender 
serviços à comunidade; ser supervisor faz parte da primeira 
missão citada.” 

 
 
“Aproximei-me da formação de profissionais da minha área 

e de áreas afins a saúde, aprimoramento do Serviço Social e 
Residência Médica. Além disto, a reflexão sobre a prática 
profissional juntamente com outro profissional é muito rica.” 

 
 
“Sim. Houve um reforço sobre o pensamento de como era 

melhor formar o fisioterapeuta. Eu precisei me aprimorar também, 
o que me levou a fazer o mestrado e o doutorado. Por causa dos 
alunos, todo o Serviço se envolveu em pesquisa e ensino, 
tornando em centro de formação reconhecido no país.” 

 
 
“Saber que estou contribuindo para preparar novos 

profissionais com competência para exercer atividades em área 
especializada.” 
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“Entendimento da minha responsabilidade com a formação 
de profissionais não somente técnicos, mas comprometidos com o 
fortalecimento das bases sociais do SUS.” 

 
 
“Crescer como pessoa, como profissional, como educador, 

formar, desenvolver aptidões e habilidades, devolver ao mercado 
(SUS) profissionais competentes, acompanhá-los em sua 
trajetória profissional. Desenvolver um trabalho assistencial bem 
avaliado, que conta com a atuação de profissionais competentes. 
Ser informada, mesmo após o término das atividades junto ao 
Programa, no decorrer de suas vidas, dos sucessos, avanços, 
promoções, especializações, obtenção de títulos acadêmicos, de 
prêmios, etc.. Através desta experiência, publicamos em 
congressos vários trabalhos sobre o impacto da formação 
oferecida pelo PAP na atuação profissional dessas aprimorandas 
e a incorporação das mesmas no mercado de trabalho.” 

 
 
“A possibilidade de contribuir na formação em serviço de 

profissionais da área de saúde. A troca de experiência com os 
aprimorandos com formação em diferentes áreas. Poder atuar na 
interface saúde e educação, e desenvolver um trabalho em 
equipe multidisciplinar que se preocupa com a formação de um 
profissional da saúde mais humanista.” 

 
 
“O que me motivou a continuar na função foram os 

resultados positivos que pude perceber na evolução dos alunos e 
formação profissional desses estudantes. Além do meu próprio 
desenvolvimento enquanto professora, também foi uma motivação 
a continuar com supervisor a possibilidade de ampliar as opções 
de tratamento para os pacientes e os benefícios que o PAP trás 
para a população atendida no serviço.” 

 

 

 

4.2.4 – ENTRAVES E DIFICULDADES NO EXERCÍCIO DA SUPERVISÃO 

 

No percurso que nos prepusemos a trilhar nesta etapa do estudo, que 

é o de compreender, segundo a percepção do supervisor, seu 
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desenvolvimento profissional, a influência e o significado dessa atividade na 

sua trajetória profissional, não poderia faltar a verificação dos problemas e 

das dificuldades encontradas no exercício da supervisão. 

 

A despeito da conotação negativa que esse tipo de pergunta provoca, 

pois são raras as respostas que não trazem algum aspecto ou dificuldade 

encontrada, o objetivo da sua proposição foi despertar no supervisor a 

reflexão sobre os problemas enfrentados no seu cotidiano e o quanto essas 

dificuldades trouxeram algum empecilho no exercício da supervisão, ou, ao 

contrário, foram um desafio para sua continuidade. 

 

A pergunta que originou a estruturação da categoria aqui proposta foi 

a seguinte: “O que te aborrece na atividade de supervisão?” A partir das 

respostas dos supervisores, vamos desenvolver a sua análise e reflexão. 

 

Falta de Reconhecimento e Valorização  

 

O primeiro tema de destaque apontado pelos supervisores foi o não 

reconhecimento e a falta de valorização da sua condição de supervisor pelos 

atores do Programa: a SES, a Fundap, as Instituições, os funcionários das 

instituições e os aprimorandos. 
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O que chama a atenção nas respostas é a percepção do supervisor 

quanto ao não reconhecimento do seu papel como formador por esses 

atores, na medida em que alguns afirmam não serem considerados 

docentes, não recebem reconhecimento financeiro pela atividade, assim 

como não enxergam por parte da Instituição uma valorização, tanto do seu 

programa, como dos aprimorandos. Os depoimentos a seguir exemplificam 

essas indagações: 

 

“A falta de incentivo aos supervisores por parte da Fundap. 
O programa nesta área é mantido porque realmente acreditamos 
na importância da formação de profissionais e não por receber 
algum subsídio da Fundap ou do órgão responsável atualmente. 
Outro fato que aborrece é que a Fundap cobra títulos e 
recadastramento (papel), mas raramente visita as instituições 
para saber como ocorre na prática os programas de 
aprimoramento.” 

 
 
“O não reconhecimento do trabalho do supervisor, que 

investe tempo, recursos financeiros e pessoais, na aquisição de 
livros, participação em cursos, congressos, etc. Não recebe um 
certificado, nem uma gratificação, nem ajuda de custo para 
exercer esse papel.” 

 
 
“(...) Não há nenhum reconhecimento do papel do 

Supervisor por parte da universidade. A universidade só valoriza o 
que é feito por docentes dos institutos e faculdades. Eu, como 
muitos outros supervisores, não sou docente. O Supervisor não 
docente, embora domine um conhecimento importante para a 
população, não raro um conhecimento não dominado por nenhum 
docente da universidade, mesmo assim é totalmente ignorado 
dentro da instituição.” 

 
 
“É trabalhoso, e não vejo reconhecimento por parte da 

instituição, nem do governo. É um trabalho apenas voluntário.” 
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“A sobrecarga de atividades com pouca infra-estrutura e 
pouca valorização institucional da própria Secretaria da Saúde, 
que promove e atua mais para a residência médica do que para o 
programa de aprimoramento.” 

 
 
“Supervisionar os aprimorandos implica em acúmulo de 

atividades, maior responsabilidade, tempo de dedicação, entre 
outros, sem ter o merecido retorno financeiro disto. Sinto que falta 
apoio real, reconhecimento e valorização dos supervisores por 
parte da Universidade e da Fundap.” 

 
 
“(...) O PAP Unicamp é ligado à FCM e a partir de 2007 não 

reconhece mais o supervisor do programa como o responsável 
pelo mesmo. Nossos programas de Serviço Social estão inscritos 
nos departamentos da FCM sob a responsabilidade de um 
docente. Se o aluno do PAP ganhou reconhecimento pela 
inclusão como aluno Unicamp, nós supervisores perdemos 
espaço de legitimidade de nosso papel. Somos e não somos, 
perdemos nossa identidade. O PAP FCM passou por uma 
mudança com extinção do cargo de vice-coordenador eleito pelos 
pares, as decisões não são mais discutidas, mas informadas. 
Para tornar o Aprimoramento parte da FCM, o supervisor do 
programa sai de cena. Não importa quanto tenha investido nessa 
formação. E nesse contexto quem vai se colocar contra o poder 
de uma faculdade de medicina?” 

 
 
“(...) Outro aspecto que me aborrece é ainda a falta de 

valorização do Programa de Aprimoramento junto a alguns 
Conselhos, Especialidades e Associações e também dentro das 
universidades que valorizam as especializações pagas e os 
cursos de pós-graduação “lato senso”. E a cada dia eu comprovo 
que os aprimorandos apresentam uma formação infinitamente 
superior aos especialistas na área e a muitos pós-graduandos.” 

 
 
“A falta de respaldo dos gestores das bolsas, que pouco 

reconhecem tanto os supervisores como os bolsistas. Este quadro 
parecia estar tomando outro rumo no último ano, com os 
Encontros Estaduais e do IAL...” 

 
 
“A falta de valorização, por parte da instituição, no sentido 

de amparar, apoiar e valorizar o programa e os aprimorandos. 
Não me refiro à unidade, FSP, mas à universidade, que por 
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questões estritamente burocráticas e administrativas dificulta a 
trajetória dos alunos, que nem sequer vínculo possui.” 

 
 
“Às vezes a falta de compromisso da instituição para com o 

funcionário que está desenvolvendo o papel de supervisor. Não 
existe um programa de incentivo para este profissional.” 

 
 
“A falta de reconhecimento por parte da instituição, sendo 

necessário realizar as atividades de supervisão e dar conta da 
demanda de atendimento, a falta de tempo reservado para a 
elaboração das aulas. O não reconhecimento, também por parte 
da secretaria da saúde, pois não há o retorno financeiro pela 
atividade desenvolvida e nem mesmo o título de supervisor, não 
sendo possível incluir no currículo essa atividade.” 

 
 
“(...) Não ser valorizado pela Instituição, pela Fundap, pelo 

SUS na manutenção do Programa, apesar dos sucessos 
alcançados nestes 14 anos. Alguns colegas consideram ser 
apenas mais um “empenho”, pois já somos professores da 
graduação, da Pós-graduação Sensu lato e stricto, 
desenvolvemos pesquisa, somos avaliados pela Capes, 
realizamos assistência, extensão, etc. Talvez deveríamos ser 
agraciados com uma bolsa para supervisor (?). Esta sugestão me 
parece ter fundamento, uma vez que somos RDIDP com 
dedicação integral, mas nossas atividades consomem muito mais 
do que as 40 h semanais que deveriam ser dedicadas à 
universidade...” 

 
 
“O que mais me aborrece é desempenhar praticamente 

todas as atividades de supervisora (ajudar a elaborar proposta de 
projeto, visto que nos LIMs os alunos apresentam monografia, 
fazer avaliação, participar das reuniões de supervisores, elaborar 
histórico) e não poder ser de fato. Ter que continuar apenas como 
suplente.” 

 
 
“Não poder comprovar esta atividade oficialmente. Não ser 

remunerada financeiramente. Não ter disponibilidade maior para 
poder elaborar aulas e discussões de casos, pois é necessário o 
atendimento da demanda hospitalar.” 
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Será que existe uma dificuldade do próprio supervisor PAP em se 

instituir como uma categoria formal dentro da sua própria Instituição e 

perante os demais participantes do Programa? O quanto esse cargo ou essa 

função são subjetivos, na percepção dos próprios supervisores e demais 

participantes do Programa? Será que ele se sente como um professor, um 

pesquisador em busca de sua própria identidade ou é apenas uma questão 

de reconhecimento formal das atividades que executa como supervisor? São 

questões pertinentes e que podem ser temas de outros estudos sobre o 

supervisor PAP. 

 

Normas e Regras do PAP 

 

Outro aspecto apontado pelos supervisores nessa categoria foi a 

questão relativa ao cumprimento das regras do Programa. Alguns 

destacaram em suas respostas o excesso de burocracia que o PAP exige do 

supervisor no cumprimento dessas regras. 

 

Conforme estabelecido pelos gestores do PAP, é exigida da 

instituição e do supervisor uma série de informações sobre a proposta de 

desenvolvimento de programas de aprimoramento, como dados sobre a 

estrutura das instituições, sobre a comissão local de aprimoramento, sobre a 

programação oferecida aos aprimorandos e também os dados do supervisor, 

como formação e titulação na área da saúde. 
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Além disso, a Fundap solicita aos aprimorandos e supervisores que 

avaliem o programa anualmente, por meio de pesquisa ou reuniões de 

trabalho. Todas essas exigências parecem incomodar os supervisores, que 

as reconhecem como instrumentos de controle e não de acompanhamento 

ou avaliação do programa. 

 

“Burocracia, ou seja, ter que preencher papeis e participar 
de reuniões que muitas vezes são improdutivas, não estou 
generalizando, pois muitas são verdadeiramente importantes e 
necessárias para o aprendizado ou reciclagem do supervisor.” 

 
 
“O excesso de burocracia, os relatórios extensos e a 

ausência de uma legislação federal específica que reconheça o 
aprimoramento profissional como modalidade de pós-graduação 
caracterizada por treinamento supervisionado em serviço.” 

 
 
“A necessidade de efetuar atividades burocráticas 

(relatórios, reuniões nem sempre produtivas, etc.) e a dificuldade 
de obter recursos para a manutenção da qualidade do programa.” 

 
 
“Preencher formulários estanques que não se enquadram a 

todos os programas, e posteriormente observar que os vários ’não 
se aplicam’ continuam presentes no formulário seguinte, 
impedindo por vezes a continuidade do processo.” 

 
 

Outros responderam que encontraram dificuldades para cumprir as 

regras do PAP e adequá-las à realidade do local onde o programa se 

desenvolve. Citaram, por exemplo, a inexistência de espaço físico adequado 

para os bolsistas, a dificuldade de conciliar a carga horária exigida com a do 

local onde o curso acontece, bem como suas atividades como profissional 

contratado com as de supervisor. 
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“Às vezes temos problemas com as chefias de alguns 
setores, pois o estagiário tem que seguir as regras de cada setor 
por onde ele passa. O estagiário no momento da entrevista é 
advertido do valor da bolsa e que o estágio é de 40 horas 
semanais, mas depois de algum tempo começa a reclamar que o 
valor da bolsa é baixo, que em alguns laboratórios podem se fazer 
horários reduzidos e em outros não.” 

 

“A dificuldade em conciliar as atividades do hospital com a 
necessidade de acompanhar os alunos, muitas vezes levo pra 
casa trabalhos dos alunos por falta de tempo pra ler no local de 
trabalho. Outra coisa é que mesmo eu tendo mestrado na área 
em que me especializei permaneço como suplente, tenho um 
supervisor que NÃO possui nem especialização e conhecimento 
na área e é considerado supervisor (isso ocorre pelo 
APRIMORAMENTO), porém como as exigências do MEC são 
outras, aí sou eu quem responde pela coordenação do curso de 
especialização. Isso é desestimulante. Não faz sentido, só por 
que uma pessoa tem mais tempo de casa. Acho que isso deveria 
ser mudado e exigir as competências necessárias para se 
considerar um supervisor e suplente, aliás, é desagradável, pois 
muitos alunos conseguem perceber que determinados 
supervisores nada entendem do assunto e aí sobra para quem 
entende.” 

 
 
“Ter que se preocupar em oferecer um espaço físico e 

social para uma categoria que não existe na instituição receptora. 
O tempo todo ter que provar que o aprimoramento faz parte das 
atribuições desta instituição. Além disso, segurar a barra da 
instabilidade do próprio aprimorando que tem um certificado que 
não é valorizado pelo mundo do trabalho e o SUS não tem feito 
contratações importantes de modo a acolher esses recém-
formados aprimorandos. Neste ano especialmente até nem 
sabem a quem reportar e têm alguns que estão sem pagamento.” 

 
 
“A não remuneração extra que poderíamos ter, pois se trata 

de uma atividade a mais que desempenhamos dentro do nosso 
local de trabalho, pois não deixamos de desenvolver as outras 
atividades que fazem parte da nossa rotina.” 
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“A cobrança da equipe e dos alunos, como se tivéssemos 
uma autonomia total em relação ao programa. Na verdade 
estamos atrelados às normas e regras do programa geral 
(Unicamp e Fundap).” 

 
 
 

 

Desinteresse dos Aprimorandos e Valor da Bolsa  

 

Aliada à questão da dificuldade dos supervisores em cumprirem 

algumas das regras do Programa, outra questão levantada foi o desinteresse 

dos aprimorandos pelo PAP e o valor da bolsa de aprimoramento 

profissional. As respostas dos supervisores indicam uma relação entre esses 

dois elementos. Eles percebem que esse desinteresse surge durante o 

curso, na medida em que é exigido do aprimorando alto grau de 

responsabilidade. Outros fatores de desinteresse são: os custos de 

sobrevivência no município da Instituição onde realiza o programa e o baixo 

valor da bolsa recebido para a manutenção desses gastos. 

 

“A falta de responsabilidade e imaturidade de alguns alunos 
que não cumprem o que foi combinado em supervisão. O baixo 
pagamento para uma função muito importante que com alto nível 
de exigências para o profissional.” 

 
 
“(...) A possibilidade do aumento das bolsas que estão 

congeladas há anos, porém nestes últimos meses tivemos a 
surpresa da mudança de gestão da Fundap para SES, a falta de 
resposta do futuro. O aumento que não veio e a bolsa que 
diminuiu.” 
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“Uma política de melhor valorização do programa além do 
valor concedido para a bolsa, muito abaixo do recomendado para 
esta atividade.” 

 
 
“Alguns Estagiários são pouco dedicados ao atendimento 

clinico dos pacientes. Estes se sentem desmotivados para o 
trabalho e as atividades de atendimento. Muito desta 
desmotivação tenho certeza é causada pela baixa remuneração 
da Função de Estagiário Fundap frente à responsabilidade e 
dedicação necessária a função. Atualmente estes Profissionais 
Estagiários Fundap estão recebendo menos do que um salário 
mínimo paulista. P.S: Espero que sua pesquisa seja adequada 
para sua Qualificação e também de alguma valia para ajudar este 
Programa a ser mais bem apoiado recebendo mais aporte 
financeiro para os Bolsistas que mantêm esses atendimentos 
clínicos de pacientes heroicamente.” 

 
 
“É querer fazer mais pelo programa e não ter tempo. Acho 

que temos muito a contribuir na formação do aprimorando. Eles 
são muito ávidos por aprender mesmo em condições adversas 
como remuneração insuficiente.” 

 
 
“(...) Saber que o valor da bolsa é tão pequeno, que os 

conduz a ter dificuldades de sobrevivência e conseqüentemente 
afasta a vinda de outros profissionais de regiões mais distantes, 
pelos gastos resultantes em moradia, manutenção etc...” 

 
 
“A defasagem no valor da bolsa dos aprimorandos. Apesar 

de ser um treinamento em serviço, eles contribuem para o 
desenvolvimento do SUS.” 

 
 
“No exercício da atividade como supervisor, nada me 

aborrece. Pessoalmente, o que me aborrece no que diz respeito 
ao programa de aprimoramento é aluno reclamando, ou do 
programa ou do supervisor ou da bolsa.” 

 
 
“Perceber que muitas vezes a busca pelo aprimoramento é 

de interesse apenas como fonte de renda (bolsa) ao aluno. 
Observo que muitos não seguirão a especialidade. Poucos 
realmente preocupam-se com a formação.” 
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Desinteresse, Desmotivação e Indiferença pelo Progr ama 

 

Outro aspecto percebido pelos supervisores sobre o desinteresse dos 

aprimorandos diz respeito à falta de motivação e a indiferença pela 

programação proposta para o seu treinamento em serviço. Eles destacam 

desde aqueles aprimorandos que se mostram desinteressados pela área do 

programa e que não aceitam seguir as regras estabelecidas, até aqueles 

com problemas de comportamento com os colegas do serviço. Seguem-se 

algumas respostas que selecionamos para justificar essa afirmativa. 

 

“(...) o nível dos aprimorandos é muito baixo. Eles não 
apresentam desafios aos supervisores e o aprimoramento acaba 
se constituindo em suprir as falhas das faculdades ou da 
formação pessoal do aprimorando.” 

 
 
“Interesse do aluno apenas pelo ‘papel’ ou ‘estufa 

currículum’, que mostra sua passagem em uma instituição 
consolidada. Este aluno é desinteressado, não cumpre regras, 
não aceita ensinamentos e não acrescenta nada nem à sua 
formação nem ao tempo gasto com ele no laboratório.” 

 
 
“O aborrecimento emerge quando o aluno não cumpre com 

as propostas, mostra desinteresse pelas ações, sem explicações 
convincentes. A indiferença pelo fazer profissional em saúde me 
incomoda.” 

 
 
“Quando surge algum aprimorando que não se envolve 

totalmente com o programa e que faz as coisas por fazer e que 
apesar de ser constantemente estimulado não sai do lugar. Tem 
também aqueles que trazem conflito com a equipe e com os 
demais aprimorandos ou que apresentam comportamento anti-
social ou destrutivo (...).” 
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“Algumas vezes não ser compreendido pelos jovens pelas 

atitudes que tivemos que tomar para o seu próprio bem que 
esperamos um dia ser entendida com o passar do tempo e 
maturidade profissional. Mas já estamos acostumados e sabemos 
que isso é passageiro e não nos desvia de nossos objetivos.” 

 
 

 

Postura Profissional Inadequada dos Aprimorandos 

 

Por fim, em se tratando da categoria entraves e dificuldades, a 

questão da postura profissional mereceu destaque dos supervisores em 

suas respostas, que apontaram desde a falta de disciplina de alguns 

aprimorandos no cumprimento das regras estabelecidas, até problemas de 

atitude, como, por exemplo, a adoção de uma postura passiva ante os 

desafios no decorrer do treinamento. Seguem-se algumas falas: 

 
 

“Eventualmente ser obrigado a chamar a atenção de 
indivíduos formados, porém com pouca responsabilidade em 
relação ao programa e seus objetivos”. 

 
 
“Apesar das provas serem bem formuladas e termos o 

compromisso de fazer uma boa seleção, algumas vezes nos 
depararmos com pessoas preparadas profissionalmente, porém 
com atitudes éticas inadequadas (processo seletivo do PAP, não 
tem como avaliar esse aspecto, apenas o dia-a-dia). Direcionar e 
orientar esses profissionais torna-se desgastante, porém 
imprescindível.” 

 
 
“(...) Outra coisa que me aborrece profundamente são os 

profissionais que chegam aqui e têm falha na sua formação ética 
ou que não apresentam um comportamento profissional 
humanizado. Estes por mais que se tente orientá-los parece que 
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não chegamos a lugar algum, talvez por falha na sua formação 
básica familiar. Ainda bem que estes casos fazem parte da 
grande minoria (...)”. 

 
 
“Aborrece-me os casos de alunos refratários à disciplina 

quanto aos horários, organização do trabalho, ou desrespeito pelo 
orientador.” 

 
 
“É quando o aluno acha que nada funciona que o sistema 

de política e organizacional da instituição é falho, ou que a sua 
produção será proporcional ao valor da bolsa recebida.” 

 
 
“Na minha vida de dois anos de bolsista no exterior (Japão), 

aprendi muitas coisas que aqui é do serviçal. Fiz desde a limpeza 
do laboratório como higienizar o piso, a bancada, os instrumentos 
de uso e os aparelhos com devido cuidado. A sua higienização 
como lavagem de mãos antes de entrar e sair do laboratório, pisar 
em tapetes adesivas para a limpeza da sola do sapato de trabalho 
(não o uso externo), uso de avental com punho, não pintar unhas, 
cabelos presos, sem uso de assessórios e etc., que tudo isso é 
passado no curso de Biossegurança que fica só no falado, 
informado e não executamos e muitas meninas de hoje vêm ao 
laboratório como se estivessem indo ao shopping ou festinha de 
aniversário com barriga de fora.” 

 
 

A rigidez no trato com os aprimorandos e a falta de compromisso com 

a sua formação também foram lembradas pelos supervisores quando do 

contato com outros profissionais da Instituição. Trata-se aqui do não 

reconhecimento e valorização de alguns profissionais efetivos da instituição 

com os aprimorandos, fato esse considerado pelo supervisor um entrave no 

desenvolvimento do programa e na formação pretendida para os bolsistas. 

 
 
“A interferência de outros profissionais que às vezes não 

entendem (ou não querem entender) a função do aprimorando na 
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Instituição e utiliza meios rígidos para desenvolver a supervisão. A 
utilização do aprimorando como mão de obra barata.” 

 
 
“Falta de profissionalismo de ’algumas pessoas’ que fazem 

parte da ’equipe de orientadores’. Ao invés de contribuir para a 
formação dos aprimorandos, estão mais preocupados em adquirir 
um ’pedaço de papel’, ou seja, adquirir uma declaração que 
orientaram os aprimorandos, visando contar ’pontos’ para sua 
carreira, quando na realidade não fizeram nenhum esforço para 
isso.” 

 
 
“Quando que deveria fazer não faz, quando falta 

compromisso nas pessoas envolvidas.” 
 
 
“Algumas pessoas às vezes acham que o supervisor sabe o 

que fazer, tem a receita de tudo, e não se responsabiliza por 
ajudar neste momento de supervisão, adotando uma postura 
passiva. Entretanto, isto aconteceu poucas vezes.” 

 
 
“Falhas na programação, já que contamos com a 

participação de alguns profissionais dos Departamentos da 
Faculdade e do HC. É sempre difícil essa ’dependência’”. 

 
 
“(...) Não contar com parceiros (outros departamentos e 

disciplinas envolvidos) tão motivados durante o desenvolver do 
Programa (...).” 

 

 

4.2.5 – A CONSTRUÇÃO DO PAPEL DE EDUCADOR NO EXERCÍCIO DA 

SUPERVISÃO 

 

Até aqui pudemos acompanhar, por meio das respostas dos 

supervisores do PAP, o seu percurso como sujeito formador de profissionais 

de nível superior da área da saúde, as mudanças e, por vezes, as 
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dificuldades encontradas no exercício desse papel que consideramos, 

conforme desenvolvido na introdução deste estudo, como parte de um 

processo educacional, baseado em uma relação de ensino-aprendizagem 

entre aprimorandos e supervisores. 

 

Ao analisar as respostas dos supervisores, pudemos perceber que 

existe uma linha tênue entre duas expressões apontadas em seus discursos 

e que significam e/ou representam o exercício de reflexão proposto neste 

estudo sobre seu papel e sua trajetória no Programa. São elas: o “ser 

professor/supervisor” e o “ser docente/formador”. 

 

Ao observar as respostas dos supervisores acerca de seu papel e de 

sua atuação no PAP, identificamos uma trajetória de construção de um 

“supervisor educador”,  que se atualiza, desenvolve uma habilidade, e se 

intitula um sujeito que ensina e aprende, transformando sua realidade e a de 

quem o acompanha nesse processo de aprendizagem e formação 

profissional.  

 

Demonstraremos, a seguir, como essa ideia se manifestou nas 

respostas dos supervisores. 
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Atualização Profissional no Exercício da Supervisão  

 

A primeira indicativa da construção desse papel no decorrer do 

Programa é quando os supervisores afirmam que se atualizam no exercício 

da supervisão. São enfáticos nas suas respostas quanto à possibilidade que 

o PAP oferece para a aquisição de conhecimentos específicos, tanto aos 

supervisores como aos aprimorandos, e na medida em que educam e 

dividem conhecimento com profissionais mais jovens acabam, na atividade 

profissional, construindo um relacionamento com os bolsistas. 

 

Como se pode notar nos depoimentos abaixo, eles acreditam que a 

questão da atualização é mais uma chance de se aprimorar, de aprender, do 

que a simples necessidade de aquisição de novos conhecimentos ou 

informações sobre sua área de atuação. 

 

“Continuo como supervisora do programa, pois considero o 
programa de extrema importância para a formação do 
profissional, aprecio a atividade de ensino e pesquisa e considero 
que os bolsistas nos permitem nos atualizarmos e crescermos 
profissionalmente.” 

 
“(...) Foi através do relacionamento com os aprimorandos 

que percebi ser necessário voltar aos estudos e me atualizar em 
temas sobre políticas de Saúde Pública, que é um tema muito 
cobrado pelo programa da Fundap e também pelos próprios 
aprimorandos.” 

 
 
“No início, houve necessidade de me aprimorar em 

Didática, metodologia de Pesquisa. Depois, buscar novos 
caminhos como a carreira universitária. Mesclado a isso, houve a 
necessidade de se aprimorar nas questões de relacionamento, 
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postura profissional e ética. Fomos buscar discutir e estudar 
esses assuntos para poder praticá-los, ser guias para os alunos. 
Na questão técnica, procurei sempre por novos desafios e trouxe 
para o Brasil novas técnicas praticadas em outros países.” 

 
 
“A atividade de supervisor é uma via de duas mãos, 

enquanto você ensina, aprende também.” 
 
 
“Continuo a ser suplente porque é uma atividade de 

aprendizado tanto para o aprimorando como para o supervisor. 
Como sou suplente, fico diretamente em contato com os alunos e 
tenho a oportunidade de exercer a atividade de supervisão, 
pesquisa, elaboração de projeto, etc.” 

 
 
“Gosto da área do ensino, aprendo muito com os novos 

assistentes sociais que realizam o PAP, é um compromisso com o 
aprimoramento dos profissionais que chegam ao mercado de 
trabalho e uma forma para me manter atualizada.” 

 
 

Atribuições Adquiridas no Exercício da Supervisão 

 

O supervisor relaciona a atualização que o programa proporciona com 

a aquisição e o desenvolvimento de habilidades para o exercício da 

supervisão, que vão desde as habilidades técnicas, adquiridas na prática do 

serviço, até as mais complexas, como postura crítica e habilidades 

interpessoais. Os depoimentos a seguir reforçam essa ideia: 

 

“A partir do papel de supervisor do PAP, pude desenvolver 
a habilidade de dar aulas teóricas, supervisionar a prática clínica e 
principalmente realizar a articulação entre teoria e prática de 
maneira cada vez mais afinada. Além disso, também desenvolvi a 
competência de organizar o serviço, já que as atividades das 
alunas estão inseridas nas atividades e propostas do serviço, 
devendo ocorrer de maneira articulada e coerente com o serviço, 
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além da utilização do espaço em comum entre profissionais e 
alunas do PAP, que também deve ser organizada.” 

 
 
“Sem dúvida alguma. O desenvolvimento e habilidade do 

papel de professor-supervisor; postura crítica; habilidade em 
avaliar criticamente projetos de pesquisa; relacionamento 
interpessoal; desenvolvimento do raciocínio crítico para abordar 
problemas individuais e da comunidade.” 

 
 
“Desenvolver competências e habilidades técnicas são 

contínuas no processo ensino aprendizagem. Desenvolvi 
habilidades interpessoais, acadêmicas e científicas, além de um 
olhar mais crítico para as políticas de saúde, favorecendo uma 
atuação mais abrangente na formação profissional.” 

 
 
“As habilidades e competências do supervisor do PAP 

estão inseridas nas interfaces entre saberes do campo da saúde 
(onde participam todos os profissionais de saúde) e nos saberes 
do núcleo da profissão (específicos). Transitar entre o núcleo e o 
campo é uma habilidade primordial para o trabalho em saúde com 
ações multi e interdisciplinares. Nessa perspectiva, a habilidade 
de discutir as ações com as equipes, trocar informações, tomar 
decisões. Trazer dados específicos da área social para auxiliar na 
proteção e cuidado do paciente/usuário e família, em suas 
relações de trabalho, na articulação de serviços sociais 
assistenciais. Ensinar também implica em investigar a realidade 
vivida pelos sujeitos e suas possibilidades.” 

 
 
“(...) a acadêmica, pois ser supervisor requer uma 

metodologia específica para escutar os supervisionandos, 
acolher, apontar a direção do caso clínico, embasado na teoria, 
como também encaminhar da melhor maneira a trajetória 
institucional do aprimorando.” 

 
 
 

Autoidentificação do Profissional no Papel de Educa dor  

 

Explicitadas as atribuições adquiridas no exercício da supervisão nas 

respostas selecionadas anteriormente, começa então por parte do 
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supervisor uma reflexão sobre seu papel no PAP, e é nesse momento que 

ele se enxerga como educador. É o reflexo da sua função na instituição 

como formador de profissionais da área da saúde que o faz assumir esse 

papel. 

 

“O programa de aprimoramento é muito importante para a 
formação de profissionais, a continuidade nessa atividade 
proporciona a cada dia um maior conhecimento. Além de 
estarmos a todo o momento refletindo sobre o nosso cotidiano na 
instituição, assim como o atendimento ao cliente SUS.” 

 
 
“Continuei como supervisora, pois acredito na importância 

do ensino da atividade de assistir pessoas que passam por 
situações de vulnerabilidade em saúde e que vivem sob 
condições sócio-jurídicas desfavoráveis ou sob situações de risco 
social. Sinto que é importante discutir, tematizar nossos saberes 
para o estudante em formação, quer seja o aprimorando ou 
o estagiário de serviço social, pois existem categorias analíticas 
que só se apresentam na constância do cuidado e que são 
fundamentais para a assistência ao usuário da saúde pública e de 
sua família. Aliado a isso, a experiência de fazer um estágio de 
doutorado na Université de Provence na França, tendo como co-
orientador o diretor científico do departamento de Ergologia, Yves 
Schwartz, que é um dos criadores da abordagem ergológica no 
mundo. Todos estes fatores consistiram num estímulo a mais para 
perseverar na busca do entendimento do que está imbricado na 
atividade de supervisionar estudantes-estagiários de Serviço 
Social.  Deixei de ser Supervisora do Programa Serviço Social e 
Saúde Mental em virtude de meu afastamento do trabalho nessa 
área de intervenção.” 

 
 
“A relação pessoal/profissional estabelecida por meio do 

processo de ensino-aprendizagem; o aperfeiçoamento; o 
crescimento profissional e mesmo pessoal do supervisionado. Há 
uma frase que representa bem esta troca: ‘Cuida dos outros, 
como se de ti mesmo cuidasse, pois somos todos membros uns 
dos outros’ (Chiara Lubich).” 
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 “O convívio com os alunos é sempre (ou quase sempre) 
muito animador e orientá-los na formação profissional e pessoal é 
coisa sem valor. Certa vez um aluno, no início do programa, 
estava querendo se retirar para fazer mestrado. Eu lhe disse se 
ele achava estar preparado para iniciar o mestrado. Ele disse que 
sim e eu disse que não, em função dele não ter feito iniciação 
científica. Ao final do programa eu lhe perguntei se ele acha que 
ele já tinha maturidade para ir para o mestrado? Ele disse que 
sim! Então, eu perguntei se ele ainda achava que estava 
preparado para iniciar o mestrado antes do programa de 
aprimoramento? Ele reconheceu que não.” 

 
 

Ele se vê como um orientador, que ajuda o outro a crescer 

profissionalmente, que o prepara para o mercado de trabalho, estimulando-o 

a refletir sobre sua inserção como profissional do Sistema Único de Saúde. 

 

“Uma das funções do docente da Unicamp é a formação 
profissional. Outra motivação a continuar é a possibilidade de 
propiciar conhecimentos específicos a um profissional para que 
ele seja multiplicador.” 

 
 
“Compreender o meu papel de professor de instituição 

pública, possibilitando a inserção de pessoas que após o 
aprimoramento estão melhores preparadas para contribuir com 
algumas mudanças sociais.” 

 
 
“A atividade como orientadora é muito prazerosa, pois 

permite compartilhar conhecimentos e técnicas vivenciadas 
anteriormente pelo orientador com as novas pessoas que se 
dispõem a participar dessa ‘doação’. A influência do orientador 
sobre o aluno pode ser muito importante para seu 
desenvolvimento, podendo inclusive ser negativa, dependendo do 
caráter do mesmo e de sua disponibilidade.” 

 
 
“A arte de educar e de dividir o conhecimento. Formar bons 

profissionais p/ o mercado de trabalho do SUS.” 
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Alguns supervisores chegam a qualificar esse papel, considerando-o 

um desafio profissional e um incentivo para aprimorarem seus 

conhecimentos e, assim, crescerem junto com o aprimorando no processo 

do aprendizado em serviço. 

 

 
“Acredito que o que me motiva a continuar é vislumbrar um 

novo perfil de profissional, atualizado, comprometido, 
desenvolvendo-se constantemente, sendo desafiado a buscar seu 
próprio aperfeiçoamento.” 

 
 
“(...) Todo aluno bom ou ruim tem muito a acrescentar. Os 

maus alunos tornam-se um desafio profissional e os bons um 
desafio maior para lançá-los adequadamente na sua trajetória 
profissional.” 

 
 
“Acredito no processo de aprimoramento, compromisso 

ético-político, o que me motiva a continuar sendo supervisor deste 
programa, acredito ainda na contribuição do ensino-aprendizagem 
tanto para Aprimorando e supervisor.” 

 
 

 

Como forma de vencer esse desafio e também de se aprimorar, o 

supervisor acaba aproximando-se da vida acadêmica e essa experiência, 

apontada por muitos deles como extremamente positiva, amplia seu campo 

de atuação profissional, levando-o a participar de cursos complementares e 

atividades acadêmicas, como a realização do mestrado e doutorado. As 

falas a seguir explicitam esse percurso: 
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“(...) A supervisão do PAP me ajudou a me aproximar ainda 
mais da vida acadêmica, descobrindo e exercitando a função de 
professor, aumentando meu interesse por continuar meus 
estudos.” 

 
 
“Sim, porque me incentivou a fazer o mestrado, outros 

cursos complementares na minha área.” 
 
 
“Estou bastante envolvida no processo ensino-

aprendizagem, tenho obtido resultados positivos, o que tem me 
motivado a continuar a transmitir parte da minha experiência 
profissional.” 

 
 
“A principal motivação é ensinar, passar conhecimento 

profissional e de vida e ajudar os novos profissionais do mercado 
e com isso é claro estar sempre reciclando o próprio 
conhecimento.” 

 
 
“Adoro a docência e ainda mais quando ela está 

diretamente ligada à prática profissional do psicólogo ou de outros 
profissionais da área da saúde, desse modo, ser supervisora me 
gratifica profissionalmente.” 

 
 
“(...) exatamente esta de orientação aos aprimorandos, uma 

atividade diferenciada, um pouco semelhante ao papel do 
orientador da pós-graduação, substituindo a pesquisa pelo 
“exercício profissional”, como foco principal.” 

 
 

 

 

Trajetória Profissional  

 

Finalmente, para compreender como se deu a construção do papel de 

educador no exercício da supervisão, é necessário relacionar esse percurso 
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com a trajetória profissional do supervisor. As respostas selecionadas aqui 

carregam em si os componentes fundamentais que explicam esse caminho, 

na visão dos supervisores, e aqui o “ser docente/formador” aparece com 

clareza. 

 

Em primeiro lugar, reafirmam em suas respostas a condição de 

formadores de pessoas. Na sua visão, a atividade de supervisão possibilita 

estabelecer uma relação de docente e aluno entre supervisores e 

aprimorandos, tanto no aspecto das atividades práticas desenvolvidas no 

treinamento em serviço, como nas atitudes e posturas de ambos no decorrer 

do Programa. 

 

“Trouxe, não sei se direta ou indiretamente. Na verdade é 
quase como o ovo e a galinha, eu já gostava de formação de 
pessoas quando comecei, mas acho que o PAP permitiu 
experimentar um tipo de formação que é muito intensa: um ano de 
trabalho conjunto, 40 h semanais, não é igual a dar aulas em um 
curso de especialização, por exemplo. Esse tipo de relação 
docente-aluno me chamou a atenção para a dimensão formadora 
(além do informativo). Ênfase na postura, na humanização, na 
ética têm sido questões caras a mim e penso que foram - em 
parte - destacadas para mim pelo trabalho como supervisor do 
PAP.” 

 
 
“A função de supervisor se inscreve na relação formação 

profissional, portanto no ensino. Essa atividade de ensino me 
estimulou a pesquisar e discutir a relação entre a formação 
profissional do assistente social na saúde via PAP, que resultou 
em minha tese de doutorado pela Faculdade de Educação da 
Unicamp. Participei de muitos eventos, congressos, discutindo 
formação profissional após a graduação, a validade da formação 
lato sensu. O PAP trouxe também visibilidade de formação 
profissional de assistentes sociais para a saúde, pois com a 
implantação do SUS o mercado de trabalho ampliou-se. A função 
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de supervisor também coloca nosso saber e competência 
profissional em teste pelos resultados do programa: permanência 
do candidato até finalizar o PAP, inserção no mercado de 
trabalho, além de passar pelo processo de credenciamento inicial 
e recredenciamento.” 

 

 

Um segundo aspecto a destacar neste item diz respeito à trajetória do 

supervisor no PAP e à relação dessa trajetória com o estímulo que o 

Programa proporcionou para aprofundar seus conhecimentos e, a partir 

dessa necessidade, a vontade de desenvolver atividades relacionadas à vida 

acadêmica. 

 

As mudanças ocorridas em sua trajetória trouxeram expectativas 

quanto à possibilidade de transitar entre as atividades da sua prática 

cotidiana e as atividades de docente/formador. Vale observar as respostas 

dos supervisores quando afirmam que nessa trajetória houve mudanças, 

conquistas, reflexões sobre o seu trabalho e a sua condição de formador. E 

que essas mudanças tiveram como consequência o seu aprimoramento, o 

estímulo para uma nova vida profissional, ou para sua complementação. 

 

 
“A função de supervisora modificou totalmente minha 

trajetória profissional, pois a partir dessa função surgiu a 
necessidade e vontade de desenvolver o mestrado e doutorado. 
Hoje a minha expectativa é ser docente da instituição da qual faço 
parte e esta semente foi lançada pelo PAP. Vale ressaltar que 
antes da minha inserção no hospital eu era uma fonoaudióloga 
exclusivamente clínica.” 
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“Com certeza, toda a minha trajetória profissional está 
pautada na minha ação como supervisora não só do programa 
como de estágios na área de psicologia institucional e comunitária 
na universidade, os estudos, as especializações e posteriormente 
o mestrado foi conquistado por meio das reflexões no meu 
trabalho de atendimento ao paciente, como também todas as 
discussões clínicas e teóricas do trabalho como supervisora.” 

 
 
“Considero que devido ao papel de supervisor do programa 

de aprimoramento de Serviço Social, mudei minha trajetória 
profissional; hoje atuo como docente do Curso de Serviço Social 
da Universidade Católica de Santos (Unisantos), onde 
atualmente  ministro três disciplinas e componho uma equipe de 
professores em um órgão da Pró-Reitoria Comunitária 
responsável pela prestação de serviços de apoio pedagógico e 
social aos alunos (Sapes).” 

 
 
“O privilegio de acompanhar o itinerário de jovens 

profissionais, suas dores e alegrias. Ser docente/formador é 
ótimo por isso. Somos convidados a nos adentrar no mundo de 
outros, aos quais devemos nossa dedicação e respeito. Eles nos 
brindam todo dia com o presente de seus avanços e 
aprendizados. No meu caso ambos os programas que 
supervisiono têm uma taxa de emprego altíssima: os ex-
aprimorandos me ligam, anos depois, para me contar que foram 
promovidos, ou que passaram num concurso, dizendo-se gratos e 
que acham que o aprimoramento teve a ver com isso. Isso me dá 
uma satisfação imensa, a sensação de que o que eu faço vale à 
pena. Sensação que sei ser muito rara no contemporâneo.” 

 
 
“Como sou da Universidade, estou sempre envolvida com 

ensino, pesquisa e assistência. A grande carga prática dos 
aprimorandos faz com que a produção assistencial dos 
supervisores seja maior. Mudança na trajetória profissional creio 
que não sofri, mas sim uma bela complementação dessa 
trajetória.” 

 
 
“Na trajetória profissional existe um constante 

desenvolvimento de habilidades, tanto profissionais quanto 
pessoais em diversas situações. Especificamente voltadas para o 
Programa, pode-se destacar: a atenção na identificação de 
possíveis dificuldades dos aprimorandos; o auxílio na reflexão de 
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condutas; o aprimoramento do papel de educador; a atuação 
técnica e ética frente às condições adversas, tanto locais quanto 
externas ao Serviço.” 

 
 
 

Assim, não seria incorreto afirmar que em algum momento da 

trajetória profissional desse supervisor, o PAP foi um diferencial, uma 

alavanca para novos desafios e uma oportunidade para seu 

amadurecimento e crescimento profissional e pessoal. 

 

Nota-se, pelo conjunto dos relatos apresentados, que os supervisores 

se consideram recompensados e motivados a continuar no exercício da 

função de supervisor, nem tanto pela aquisição de alguma habilidade 

profissional ou competência específica que ainda não tenham adquirido na 

sua vida profissional, mas sim pelos efeitos que o exercício dessa função 

tem sobre sua trajetória e seu papel de supervisor. 

 

Em primeiro lugar, pela mudança ocorrida durante o processo de 

supervisão, do seu papel de supervisor e orientador para formador e 

professor de profissionais da saúde no treinamento em serviço. Esse novo 

papel de educador foi construído durante o processo de supervisão, também 

devido à relação de proximidade que estabeleceram com os aprimorandos 

durante o curso, que subjetivamente possibilitou um novo compreender-se e 

reconhecer-se como categoria supervisor do Programa de Aprimoramento 

Profissional. 
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Apesar de todas as dificuldades apontadas, o que era para ser uma 

troca de conhecimentos, um exercício prático de ensino-aprendizagem 

tornou-se um processo educacional. 

 

E a outra mudança que ocorreu na sua trajetória profissional foi o 

impulso que o exercício da supervisão trouxe e que consequentemente o 

aproximou da vida acadêmica. Muitos supervisores, estimulados pelo 

exercício da supervisão, retornaram à academia ou iniciaram uma jornada, 

tornando-se alunos de programas de mestrado e doutorado e, 

posteriormente, docentes em Instituições de ensino. 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, buscamos compreender como o supervisor do PAP 

construiu seu papel de educador e formador de profissionais recém-

formados na área da saúde, no decorrer da supervisão, e a influência e o 

significado dessa atividade em sua trajetória profissional. 

 

Para tanto, caracterizamos os supervisores titulares e suplentes que 

participaram do Credenciamento / Recredenciamento em 2006 e, 

posteriormente, realizamos uma pesquisa com aqueles que, além dessa 

característica, também possuíam cinco anos ou mais de experiência na área 

específica do programa que supervisionou. 
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Os resultados obtidos com o estudo revelaram que o supervisor do 

Programa de Aprimoramento Profissional possui o seguinte perfil: a maioria 

é constituída de mulheres, concentradas em uma faixa etária entre 41 e 50 

anos, formadas em diferentes áreas da saúde, com predominância na área 

da medicina e enfermagem, com titulação acadêmica altamente qualificada, 

com título de mestrado ou doutorado; algumas(uns) foram aprimorandas(os), 

estando na função de supervisão há mais de cinco anos, preferencialmente, 

entre 6 a 15 anos. 

 

Dentre as características acima apontadas, o que mais surpreendeu 

foi verificar a predominância de profissionais formados em medicina como 

supervisores titulares e suplentes do Programa. Primeiro porque, pelas 

regras do PAP, o supervisor tem obrigatoriamente de possuir a mesma 

formação que seu programa oferece aos aprimorandos. Como o PAP é um 

programa que visa a capacitar profissionais recém-formados da área da 

saúde, exceto médicos, e, portanto, não existem propostas de treinamento 

para os profissionais da medicina, esse fato causou estranheza. 

 

Se, de fato, os programas oferecidos pelas Instituições são 

destinados especificamente a esse perfil profissional, como explicar esse 

resultado? Como poderia um profissional formado em medicina planejar e 

supervisionar um programa voltado à formação de psicólogos, 

fisioterapeutas, biólogos etc.? 
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Em nosso estudo, não aprofundamos a discussão, mas aprendemos 

que hoje o campo da saúde tem-se tornado cada vez mais interdisciplinar e 

que, por isso, os profissionais da saúde têm muito mais facilidade em 

transitar em áreas que antes eram do domínio de outras categorias. 

 

Outra hipótese é que em alguns casos a condição do exercício da 

supervisão esteja atrelada ao tipo de Instituição à qual o supervisor pertence 

e ao lugar do organograma da Instituição no qual o PAP foi inserido. Isto é, 

nas instituições de ensino, por exemplo, o Programa pode estar vinculado a 

alguma comissão e, pelo seu regimento interno, somente os profissionais 

chefes de departamento podem ser supervisores e, normalmente nesses 

casos, quem ocupa esses cargos nas instituições de ensino da área da 

saúde são os profissionais graduados em medicina. 

 

Nos depoimentos dos supervisores, principalmente quando relataram 

os fatos e as atividades que mais os aborreceram no exercício da 

supervisão, muitos responderam que as maiores dificuldades encontradas 

estavam relacionadas à adequação das regras do PAP, definidas pela SES 

e pela Fundap, ao cotidiano das atividades planejadas por eles para os 

aprimorandos no decorrer da formação oferecida pelas instituições 

credenciadas. 

 

Nosso estudo não tem o intuito de discutir as regras estabelecidas 

pela SES e pela Fundap para o funcionamento do PAP, e se essas regras 
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estão em consonância com os objetivos do programa e com as diretrizes do 

SUS, ou até mesmo se estão adequadas ou não à realidade das Instituições 

de saúde que compõem o Programa no Estado de São Paulo.  

 

No entanto, cabe apontar a necessidade de uma discussão ampla 

sobre as regras do Programa entre todos os atores que participam dessa 

atividade de formação profissional e sua adequação à realidade das 

instituições e ao cotidiano dos supervisores e aprimorandos, bem como 

indagar se elas favorecem ou dificultam o trabalho dos supervisores no 

treinamento dos aprimorandos e em sua trajetória profissional. 

 

Na análise das respostas, identificamos outra questão que 

consideramos importante destacar. Trata-se da relação entre a aquisição de 

habilidades e competências do supervisor durante o andamento do 

Programa e sua percepção do seu papel de formador/educador. Mesmo já 

tendo feito a reflexão sobre essa relação no item 4.2, acreditamos que esse 

foi um dos grandes desafios que os supervisores enfrentaram ao longo de 

sua jornada como supervisor/professor, pois declararam em suas respostas 

que sua participação no PAP foi além da simples aquisição de habilidades e 

competências, ou mesmo de atualização dos seus conhecimentos. 

 

O fundamental foi que a supervisão possibilitou a eles crescimento 

como profissional educador, pois alguns que já eram docentes puderam 

exercitar essa competência, e os que não tinham proximidade com a área da 
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educação puderam transitar nesse modelo de ensino-aprendizagem, 

atingindo maior percepção do seu papel, não só como orientador de tarefas, 

mas também como aquele que nessa relação de aprendizagem muda seu 

comportamento e de quem está envolvido nessa relação. 

 

“Não. Sou docente em tempo integral. Claro que o 
amadurecimento é algo que abrange toda a atividade 
profissional.” 

 
 
“Nenhuma habilidade específica; somente a experiência 

como professor universitário responsável pela formação médica.” 
 
 
“Não (...) Poderia dizer, de modo geral, que a habilidade 

desenvolvida na atividade de supervisão, na vida acadêmica é o 
aprimoramento do próprio exercício de supervisão”. 

 
 
“Sim. Acredito ter desenvolvido a capacidade de ensinar, 

observar e orientar tanto tecnicamente como do ponto de vista de 
comportamento profissional (...).” 

 
 
“Eu estou trabalhando na área de Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar há 16 anos. Nesta área tenho trabalhado com 
educação de profissionais com freqüência e o papel de supervisor 
me dá a oportunidade de aprimoramento como professor e 
supervisor de atividades de profissionais.” 

 
 
“Aprendi a explorar o potencial de cada aluno, em função 

de seus conhecimentos prévios. Aprendi a elaborar programas de 
aulas e estudos. Aprendi a ser mais paciente, deixando que os 
alunos tentem resolver os problemas, sem que eu interfira de 
imediato.” 

 

É dessa forma que podemos afirmar que a participação do supervisor 

no PAP de fato faz parte de um processo educativo de aprendizagem com 
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os aprimorandos e que não está limitado à tarefa de repassar uma 

habilidade ou um conhecimento específico, mas que vai além, pois constrói 

uma relação, estabelece um vínculo pessoal e profissional com o aprendiz, 

provocando mudanças de comportamento e de visão de mundo para ambos. 
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ANEXO 1 

Decreto nº. 13.919, de 11 de setembro de 1979

Institu i o Programa de Bolsas para aprimoramento 

de médicos e outros profissionais de nível superior 

que atuam na área da saúde. 

 

 

Publicação: Diário Oficial, de 12/09/1979 

Revogações: Revogados o artigo 2º e os incisos III e IV, do artigo 5º, pelo Decreto nº 28.495, de 

15 de junho de 1988. 

Alterações: Alterada a redação do § 2º, do artigo 7º, pelo Decreto nº 40.414, de 27 de outubro de 

1995. Alterada a redação do § 2º do artigo 7º pelo Decreto nº 43.715, de 23 de dezembro de 

1998. 

Institui o Programa de Bolsas para aprimoramento de médicos e outros profissionais de nível 

superior que atuam na área da saúde 

PAULO SALIM MALUF, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. 

Decreta: 

Artigo 1.º - Fica instituído, junto à Fundação do Desenvolvimento Administrativo, o Programa de 

Bolsas para aprimoramento de médicos e outros profissionais de nível superior que atuam na 

área da saúde. 

Artigo 2.º - Para efeito do disposto no artigo anterior, compete à Fundação do Desenvolvimento 

Administrativo a concessão e administração da Bolsas. 

Artigo 3.º - Poderão integrar o Programa as instituições que foram credenciadas pela Fundação 

do Desenvolvimento Administrativo. 

Parágrafo único - Ficam, desde já, credenciados os seguintes órgãos: 

1. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - Hospital das Clínicas; 

2. Hospital da Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São 

Paulo; 

3. Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas - Hospital das 

Clínicas; 

4. Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual "Júlio de Mesquita Filho"-

Hospital das Clínicas; 

5. Hospital do Servidor Público Estadual "Francisco Morato de Oliveira"; 

6. Secretaria da Saúde. 

Artigo 4.º - Para execução do Programa a que se refere o artigo 1.o, fica criada na Fundação do 
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Desenvolvimento Administrativo uma Comissão Especial, constituída de representantes indicados 

pelos órgãos seguintes: 

I - Fundação do Desenvolvimento Administrativo; 

II - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - Hospital das Clínicas; 

III - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São 

Paulo; 

IV - Faculdade de Ciência Médicas da Universidade Estadual e de Campinas - Hospital das 

Clínicas; 

V - Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual "Júlio de Mesquita Filho" -

Hospital das Clínicas; 

VI - Hospital do Servidor Público Estadual "Francisco Morato de Oliveira" 

VII - Secretaria da Saúde. 

Parágrafo único - Os membros da Comissão Especial exercerão mandato de três (3) anos, 

renovável no seu término. 

Artigo 5.º - Compete à Comissão Especial aludida no artigo anterior: 

I - fixar as diretrizes de Bolsas, fiscalizando seu cumprimento; 

II - autorizar o credenciamento das entidades interessadas, de conformidade com o artigo 3.º; 

III - estabelecer o número - limite de Bolsas, por instrução; 

IV - fixar o valor das Bolsas; 

V - conceder as Bolsas aos profissionais indicados pelas instituições credenciadas; 

VI - eleger seu presidente com mandato de um (1) ano; 

VII - elaborar seu regimento interno. 

Parágrafo único - A concessão de bolsas para as instruções credenciadas deverá refletir; 

I - o atendimento das necessidades e a capacidade de cada instituição; 

II - a continuidade dos programas em andamento. 

Artigo 6.º - Os candidatos às bolsas concedidas pela Fundação do Desenvolvimento 

Administrativo deverão ser selecionados pelas entidades credenciadas. 

Artigo 7.º - As despesas decorrentes das Bolsas concedidas em razão de programas ministrados 

por entidades públicas do Estado de São Paulo serão cobertas com recursos postos à disposição 

da Fundação do Desenvolvimento Administrativo pelo Governo do Estado. 

§ -1.º - A Fundação do Desenvolvimento Administrativo manterá escrituração e estrutura própria 

para controle dos recursos de que trata este artigo. 

§ 2.º - Desses recursos, caberá à Fundação do Desenvolvimento Administrativo dez por cento 

(10%) do valor de cada Bolsa concedida, além de qualquer outra despesa legal, a fim de fazer 

face ao ônus relativo à sua administração. 

Artigo 8.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio dos Bandeirantes, 11 de setembro de 1979. 
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ANEXO 2 

Decreto Nº. 28.495, de 15 de junho de 1988 

Cria o Conselho Estadual de Formação 

Profissional na Área da Saúde e dá outras 

providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:  

Artigo 1 º - Fica criado, junto à Secretaria da Saúde, o Conselho Estadual de Formação 

Profissional na Área da Saúde - CONFORPAS, composto pelos seguintes membros: 

I - Secretário da Saúde que será seu Presidente nato; 

II - Secretário de Ciências e Tecnologias; 

III - Secretário da Fazenda; 

IV - Secretário de Economia e Planejamento; 

V - Diretor Executivo da Fundação do Desenvolvimento Administrativo - Fundap; 

VI - Um representante do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais do Estado de 

São Paulo - CRUESP; 

VII - Um representante da Comissão Interinstitucional da Saúde de São Paulo. 

Parágrafo único. Cada membro do Conselho a que se refere o "caput" deste artigo contará 

com um suplente, que o substituirá em seus impedimentos. 

Artigo 2º - Ao Conselho Estadual de Formação Profissional na Área da Saúde - Conforpas, 

compete: 

I - Desenvolver o processo de planejamento para a formação, em nível de pós-graduação 

"lato-sensu", de médicos e outros profissionais de nível superior que atuam na área da 

saúde, tendo em vista as necessidades presentes e futuras de atendimento à população do 

Estado de São Paulo; 

II - Fixar as metas a serem alcançadas e definir normas e procedimentos para a execução, 

controle e avaliação dos respectivos programas; 

III - Propor ao Governador do Estado a fixação do número-limite de Bolsas de Estudos dos 

Médicos Residentes; 

IV - Distribuir as Bolsas de Estudos dos Médicos Residentes por instituição, dentro do 

número-limite fixado pelo Governador do Estado. 

Parágrafo único. Os subsídios necessários à elaboração do planejamento a que se refere o 

inciso I deste artigo serão fornecidos pela Secretaria da Saúde. 
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Artigo 3º - A administração das bolsas de estudos dos médicos residentes ficará a cargo da 

Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap), nos termos do Decreto nº 13.919, 

de 11 de setembro de 1979. 

Artigo 4º - Fica vedada a concessão de Bolsas de Estudo a médicos e outros profissionais 

da área da saúde em desacordo com as disposições deste decreto. 

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará em responsabilidade 

para o infrator, com a conseqüente aplicação das sanções legais e administrativas cabíveis. 

Artigo 5 º - A Secretaria de Economia e Planejamento providenciará para que a cobertura 

dos encargos financeiros decorrentes da execução desse decreto corra à conta de dotações 

próprias a serem consignadas, anualmente, no Orçamento do Estado, em favor da 

Secretaria da Saúde. 

Parágrafo único. Para cumprimento do disposto neste artigo a Secretaria de Economia e 

Planejamento fica autorizada a proceder as alterações que se fizerem necessárias nos 

Orçamentos das instituições da Administração Descentralizada vinculadas à execução dos 

programas aprovados pelo Conselho Estadual de Formação Profissional na Área da Saúde 

- CONFORPAS. 

Artigo 6º - As disposições deste decreto abrangem todas as instituições ligadas ao sistema 

de saúde do Governo do Estado, inclusive as conveniadas com a Secretaria da Saúde. 

Artigo 7 º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados o 

artigo 2º e os inciso III e IV, do artigo 5º do Decreto nº. 13.919, de 11 de setembro de 1979. 

ORESTES QUÉRCIA, José Machado de Campos Filho, Secretário da Fazenda, José 

Aristodemo Pinotti, Secretário da Saúde, Frederico Mathias Mazzuchelli, Secretário de 

Economia e Planejamento, Ralph Biasi, Secretário da Ciência e Tecnologia, Antônio Carlos 

Mesquita, Secretário do Governo. 
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ANEXO 3 

Lista de instituições credenciadas no 
Programa de Aprimoramento Profissional (PAP), em 20 09 

o Hospital Santa Marcelina; 

o Centro de Ciências da Vida – Puc de Campinas; 

o Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini; 

o Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal (Unesp); 

o Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara (Unesp); 

o Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; 

o Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); 

o Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília (Unesp); 

o Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp); 

o Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (USP); 

o Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu (Unesp); 

o Faculdade de Odontologia de Araraquara (Unesp); 

o Faculdade de Odontologia (USP); 

o Faculdade de Saúde Pública (USP); 

o Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp); 

o Fundação Antonio Prudente – Hospital A.C.Camargo; 

o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 

o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP); 

o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Professor André Teixeira Lima 

o - Franco da Rocha; 

o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais de Bauru (USP); 

o Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira (Iamspe); 

o Hospital Universitário da USP; 

o Universidade do Sagrado Coração (USC); 

o Secretaria de Estado da Saúde: 

Caps II – Mandaqui e Cecco Tremembé; 
Centro de Atenção Psicossocial Prof. Luís da Rocha Cerqueira (Caps); 
Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod); 
Centro de Referência de Saúde da Mulher; 
Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (Cerest); 
Centro de Referência do Idoso (CRI); 
Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE); 
Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos; 
Complexo Hospitalar de Sorocaba; 
Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde (CRH); 
Departamento Regional de Saúde – Marília; 
Faculdade de Medicina de Marília – em convênio coma SES/SP; 
Hospital Brigadeiro; 
Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha; 
Hospital geral de Vila Penteado; 
Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros; 
Hospital Guilherme Álvaro; 
Hospital Heliópolis; 
Hospital Infantil Cândido Fontoura; 
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Hospital Ipiranga; 
Hospital Psiquiátrico Santa Tereza de Ribeirão Preto; 
Instituto Adolfo Lutz; 
Instituto Butantan; 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas; 
Instituto de Saúde; 
Instituto Lauro de Souza Lima; 
Instituto Pasteur; 
Superintendência do Controle de Endemias (Sucen); 
Universidade federal de São Paulo (Unifesp) em convênio com a SES/SP. 
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ANEXO 4 

Levantamento das avaliações realizadas pela equipe técnica 
da Fundap sobre o Programa de Aprimoramento Profiss ional (PAP), 

de 1989 até 2006 
 

Ano 
da 
Avalia
ção 

Título Método Participantes Objetivo da 
Pesquisa  

Temas 
Avaliados 

1989 O PAP na 
Área da 
Saúde. A 
Avaliação 
pelos 
Aprimorand
os, 1989 -
.Relatório 
de 
Pesquisa.  

Quantitativa Aprimorandos Suprir o PAP de 
informações 
primárias sobre 
seu funcionamento. 
Obter uma 
avaliação indireta 
do retorno do gasto 
público do governo. 
Testar a forma e o 
instrumental 
utilizados. 
 

Avaliar o conjunto 
de aprimorandos do 
programa, o apoio 
institucional ao 
desenvolvimento do 
PAP, a absorção 
dos aprimorandos 
pelo mercado 
público de trabalho. 
 

1990 Sem 

informação 

Sem 

informação 

Sem informação Sem informação Sem informação 

1991 Sem 

informação 

Sem 

informação 

Sem informação Sem informação Sem informação 

1992 Avaliação 
do PAP 
pelos 
Bolsistas e 
Supervisore
s. Relatório 
Final, 1992. 
 

Quantitativa Aprimorandos e 

Supervisores A Partir de 1992 
supervisores 
também participam 
da avaliação. 
Síntese dos 
resultados da 
avaliação e uma 
avaliação dos 
procedimentos 
adotados tendo em 
vista aperfeiçoá-
los. 
 

Planejamento e 
execução dos 
programas, 
cumprimento da 
programação, 
objetivos do PAP, 
contribuição dos 
programas na 
prestação de 
serviços de saúde a 
população, 
supervisão recebida 
e as condições de 
seu exercício. 

1993 Avaliação 
do PAP 
pelos 
Bolsistas e 
Supervisore
s. Relatório 
Anual, 
1993. 
 

Quantitativa Aprimorandos e 

Supervisores 

Avaliação do 
programa que 
freqüenta / 
supervisiona, auto- 
avaliação e notas a 
aspectos 
específicos do 
programa. 
 

Planejamento das 
atividades, sua 
execução, ao 
cumprimento dos 
objetivos do 
programa, a 
supervisão, e as 
condições que 
interferiram no seu 
desenvolvimento 
Auto avaliação e 
uma apreciação 
sobre a graduação 
e às expectativas 
futuras de bolsistas 
e supervisores. 
 

“continua” 
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1994 Avaliação 

dos 
Programas 
pelos 
Bolsistas - 
Relatório 
Anual 1994 
 

Quantitativa Aprimorandos Avaliar os objetivos 
do programa, a 
programação 
cumprida, a 
supervisão 
recebida, as 
expectativas 
profissionais. 
 

Valorização e 
reconhecimento dos 
Programas de 
Aprimoramento 
Profissional em 
saúde 
 

1995 Avaliação 
dos 
Programas 
de 
Aprimoram
ento 
Profissional 
pelos 
Bolsistas e 
Supervisore
s - Relatório 
Anual 1995 
 

Quantitativa Aprimorandos e 

Supervisores 

Abordar aspectos 
relativos ao 
funcionamento do 
PAP enquanto um 
programa 
governamental que 
visa a formação de 
RH para o SUS, 
justificando o 
investimento 
governamental e o 
retorno esperado. 
 

Planejamento das 
atividades, sua 
execução, ao 
cumprimento dos 
objetivos do PAP, a 
supervisão e as 
condições que 
interferiram no 
desenvolvimento 
dos programas. 
 

1996 Avaliação 
dos 
Programas 
de 
Aprimoram
ento 
Profissional 
pelos 
Bolsistas e 
Supervisore
s - Relatório 
Anual 1996 
 

Quantitativa Aprimorandos e 

Supervisores 

Para os 
aprimorandos 
avaliar a 
supervisão 
recebida e o 
conteúdo teórico. 
Para os 
supervisores o seu 
programa proposto 
e o exercício dessa 
supervisão. 
 

Avaliar a supervisão 
e a programação 
teórica. 
 

1997 PAP-
Avaliação 
dos 
Programas 
de 1997 por 
bolsistas e 
supervisore
s 
 

Qualitativa Aprimorandos e 

Supervisores 

Verificar a trajetória 
profissional de 
aprimorandos e 
supervisores, sua 
história pessoal e 
as trajetórias e 
vivências mais 
marcantes no PAP. 
 

Análise dos relatos. 
Descrever de 
maneira livre e 
pessoal, contando 
sua história, as 
suas experiências e 
suas expectativas 
com o PAP. 
Contar algum 
acontecimento 
significativo, ligado 
ao PAP e à sua 
trajetória como 
profissional da 
saúde. 
 

1998 Avaliação 
dos 
Programas 
de 
Aprimoram
ento 
Profissional 
pelos 
Bolsistas e 
Supervisore
s - 1998 
 

Quantitativa Aprimorandos e 

Supervisores 

Avaliar os pontos 
cruciais do PAP 
como o vínculo 
com o SUS, o 
cumprimento dos 
objetivos gerais do 
programa, a 
formação prática e 
teórica e a carga 
horária. 
 

Aspectos gerais do 
Programa 
 

“continua” 
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1999 Do Medo 

do Mercado 
ao Mercado 
Sem Medo. 
Uma 
abordagem 
qualitativa 
da 
avaliação 
dos PAP, 
feita por 
Aprimorand
os e 
Supervisore
s, em 1999. 
 

Qualitativa Aprimorandos e 

Supervisores 

Fazer um balanço 
do PAP, a partir do 
ponto de vista de 
aprimorandos e 
supervisores, 
analisando o 
desenvolvimento 
dos programas nas 
instituições e 
verificando o 
cumprimento dos 
objetivos gerais. 
Desenvolver um 
modo alternativo 
de avaliação que 
mostre como se dá 
o processo de 
formação 
profissional e de 
treinamento em 
serviço, expondo 
as aspirações, 
expectativas, 
desejos e 
problemas de 
aprimorandos e 
supervisores, ao 
longo de sua 
formação. 
 

Análise de 
depoimentos, 
considerando os 
fragmentos dos 
discursos e 
montando relatos 
de vivências de 
aprimorandos e 
supervisores, com a 
seguinte pergunta: 
“Volte no tempo. 
Imagine-se não 
tendo freqüentado o 
PAP e nos conte, 
de maneira livre e 
particular, como 
você acredita que 
estaria a sua vida, 
pessoal e 
profissional, hoje”. 
 

2000 Avaliação 
dos 
Programas 
de 
Aprimoram
ento 
Profissional 
pelos 
Bolsistas e 
Supervisore
s - 2000. 
Uma 
abordagem 
Qualitativa 
 

Qualitativa Aprimorandos e 

Supervisores 

Avaliar o PAP, a 
partir da situação 
concreta de 
aprimorandos e 
supervisores que é 
a sua não 
desistência em 
freqüentar e/ou 
supervisionar o 
Programa e buscar 
conhecer como se 
dá o processo de 
formação 
profissional por 
meio do 
treinamento em 
serviço, com 
supervisão de 
profissional 
qualificado. 
 

Completar a frase: 
"Eu não desisti de 
freqüentar o PAP 
em 2000 por que...". 
 

2001 Avaliação 
dos 
Programas 
de 
Aprimoram
ento 
Profissional 
de 2001 
pelos 
Bolsistas e 
Supervisore
s 
 

Quantitativa Aprimorandos e 

Supervisores 

Instrumentalizar as 
instâncias 
administrativas do 
PAP a fim de que 
assegurem a 
qualidade dos 
programas e 
ofereçam às 
instâncias 
decisórias do PAP 
uma resposta ao 
investimento 
governamental no 
Programa. 
 

Avaliar alguns 
aspectos do 
Programa como: 
programação, 
objetivos, formação, 
apoio institucional, o 
ambiente trabalho; 
a supervisão 
recebida e a 
contribuição do PAP 
para a melhoria do 
atendimento 
prestado à 
população atendida 
pelo SUS. 
 

“continua” 
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2002 Avaliação 

dos 
Programas 
de 
Aprimoram
ento 
Profissional 
de 2002 
pelos 
Bolsistas e 
Supervisore
s 
 

Quantitativa 

(via Internet) 

Aprimorandos e 

Supervisores 

Confrontar os 
resultados da 
avaliação de 2001, 
principalmente taxa 
de retorno e 
veracidade das 
respostas. 
 

Avaliar alguns 
aspectos do 
Programa como: 
programação, 
objetivos, formação, 
apoio institucional, o 
ambiente trabalho; 
a supervisão 
recebida e a 
contribuição do PAP 
para a melhoria do 
atendimento 
prestado à 
população atendida 
pelo SUS. 
 

2003 Acolher: A 
Convivênci
a Humana 
no 
programa 
de 
Aprimoram
ento 
Profissional 
em 2003 
 

Qualitativa - 
Discurso do 
Sujeito 
Coletivo/DSC. 
 

Aprimorandos Estimular o 
envolvimento dos 
aprimorandos na 
hora de opinarem 
sobre o Programa 
do qual participam 
e obter um retrato, 
o mais fiel possível, 
do que foi sua 
vivência no PAP. 
 

Pergunta: “Como 
você conduziria o 
seu programa de 
aprimoramento, do 
início ao término, se 
fosse seu 
supervisor?”. 
 

2004 Avaliação 
dos 
Programas 
de 
Aprimoram
ento 
Profissional 
de 2004 
pelos 
Bolsistas e 
Supervisore
s 
 

Quantitativa 

(via Internet) 

Aprimorandos e 

Supervisores 

Avaliar aspectos 
relacionados ao 
modelo de 
aprimoramento 
profissional 
proposto, que é o 
de treinamento em 
serviço, sob 
supervisão 
qualificada. 
 

Avaliar alguns 
aspectos do 
Programa como: 
programação, 
objetivos, formação, 
apoio institucional, o 
ambiente trabalho; 
a supervisão 
recebida e a 
contribuição do PAP 
para a melhoria do 
atendimento 
prestado à 
população atendida 
pelo SUS. 
 

2005 Avaliação 
dos 
Programas 
de 
Aprimoram
ento 
Profissional 
por 
Bolsistas e 
Supervisore
s, em 2005. 
 

Quantitativa e 

Qualitativa 

Aprimorandos e 

Supervisores 

Avaliar as 
instituições 
participantes do 
PAP a partir da 
visão de 
aprimorandos e 
supervisores. 
 

Estrutura e 
funcionamento da 
instituição; as 
condições 
oferecidas para o 
funcionamento dos 
programas; e a sua 
relação com o SUS. 
 

2006 Avaliação 
dos 
Programas 
de 
Aprimoram
ento 
Profissional 
- PAP, no 
ano de 
2006, por 
Bolsistas. 
 

Quantitativa Aprimorandos, Avaliação do PAP 
pelos participantes 
do I Encontro dos 
Aprimorandos do 
Estado de São 
Paulo 
 

Avaliação do 
programa 
freqüentado, da 
supervisão 
recebida, da 
Comissão Local do 
PAP na instituição, 
e a instituição 
freqüentada. 
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ANEXO 5 

Aviso do Centro de Computação Eletrônica (CCE) da U SP 
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ANEXO 6 

E-mail à Diretoria Técnica de Políticas Sociais da Fundap 
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ANEXO 7 

Instrumento de Pesquisa - Questionário 
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ANEXO 8 

Carta de autorização do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Saúde 
Pública – FSP/USP e resposta ao COEP/FSP 
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ANEXO 9 

Declaração da Fundap e Solicitação de autorização à  SES-SP 
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ANEXO 10 

Carta enviada aos sujeitos da pesquisa 

Prezados (as) Senhores (as), 

 

Eu, Paula Regina Di Francesco Picciafuoco, mestranda da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, estou realizando uma 

pesquisa sobre o supervisor do Programa de Aprimoramento Profissional 

(PAP); programa que pertence à Secretaria de Estado da Saúde e é 

administrado pela Fundação do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP). 

A pesquisa visa caracterizar os supervisores titulares e suplentes do 

programa, credenciados em 2006, e compreender se a função de supervisor 

influenciou sua trajetória profissional. 

Além de conhecer melhor quem é esse formador de recursos 

humanos para o SUS, a pesquisa objetiva investigar se o exercício da 

função de supervisor de programas de aprimoramento profissional trouxe 

mudanças na sua prática cotidiana e qual o impacto dessa mudança na sua 

trajetória profissional enquanto profissional da área da saúde. 

Todas as informações prestadas a esta pesquisa têm caráter 

confidencial. Sua identidade será mantida sob total sigilo e nenhuma 

penalização lhe será imposta se você se recusar em participar. 

Caso aceite participar desta pesquisa, abra o termo de consentimento 

que está anexado a esta carta, juntamente com o formulário e responda as 

questões diretamente no mesmo O formulário preenchido deverá ser 

encaminhado para o e-mail paularegina@usp.br ou 

ppicciafuoco@fundap.sp.gov.br 

Atenciosamente, 

Paula Regina Di Francesco Picciafuoco 

Mestranda da Faculdade de Saúde Pública da USP. 
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ANEXO 11 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa: 
O supervisor do Programa de Aprimoramento Profissio nal (PAP): quem é 
esse formador?  Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso 
de aceitar fazer parte deste estudo, clique em li e concordo em participar e inicie o 
preenchimento do formulário. Sua identidade não será revelada sob nenhuma 
hipótese e, em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. A 
participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível 
nenhuma compensação financeira adicional 
  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Pesquisador Responsável: Paula Regina Di Francesco Picciafuoco 
Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): 11-3022-5973/ 11- 3066-5465. 
E-mail: paularegina@usp.br ou ppicciafuoco@fundap.sp.gov.br 

A presente pesquisa tem como objetivo conhecer o supervisor do Programa 
de Aprimoramento Profissional (PAP); programa que pertence à Secretaria de 
Estado da Saúde e é administrado pela Fundação do Desenvolvimento 
Administrativo (FUNDAP). 

A pesquisa visa caracterizar os supervisores titulares e suplentes do 
programa, credenciados em 2006, e compreender se a função de supervisor 
influenciou sua trajetória profissional. 

Além de conhecer melhor quem é esse formador de recursos humanos para 
o SUS, a pesquisa objetiva investigar se a função de supervisor de programas de 
aprimoramento profissional trouxe mudanças na sua prática cotidiana e qual o 
impacto dessa mudança na sua trajetória profissional enquanto profissional da área 
da saúde. 

O material coletado na pesquisa poderá ser utilizado em uma futura 
publicação em livro e/ou periódico científico, mas, novamente, reforçar-se o sigilo, 
pois em nenhum momento sua identidade será revelada, já que em caso de 
publicação serão analisadas as estruturas do conjunto de supervisores titulares e 
suplentes e não cada um em particular. 

Como benefício à pesquisa e o estudo aprofundado do supervisor PAP 
possibilitará uma valorização e fortalecimento do programa e da função do 
supervisor como formador de recursos humanos para o SUS. . 
 

(...) Li e concordo em participar. 
 
 (...) Li e NÃO concordo em participar. 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP (COEP), sito 
à Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira César – São Paulo, SP, nos telefones (55) 11- 
3061-7779/7742 
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ANEXO 12 

PRIMEIRA PÁGINA DO CURRÍCULO LATTES DE 
PAULA REGINA DI FRANCESCO PICCIAFUOCO 
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ANEXO 13 

PRIMEIRA PÁGINA DO CURRÍCULO LATTES DE  
CLEIDE LAVIERI MARTINS 

 

 


