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INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇOS – UMA PROPOSTA DE ENSINAGEM 

 

1. A PROPOSTA 

Trata-se de um convite que propõe experiências de encontro entre os 

professores e estudantes das diversas áreas de conhecimento da Universidade Estadual 

de Londrina com os diferentes trabalhadores do Cismepar. São profissionais de saúde, 

técnicos, profissionais das áreas de administração, planejamento, economia entre outros, 

com disposição para desenvolver práticas de aprender, de cuidar e do fazer profissional 

de cada área, para que possam compartilhar seus saberes e experiências do campo do 

ensino com o campo dos serviços de saúde. 

A proposta é desenvolver a integração em três categorias de projetos, de 

ensino, pesquisa e extensão, com a participação de professores e estudantes da UEL.   

2. CARACTERÍSTICAS DO PROPONENTE 

O Cismepar é um consórcio público de saúde que atua como instrumento de 

apoio à gestão municipal por meio da execução de programas de interesse mútuo para o 

fortalecimento da regionalização em saúde. Enquanto consórcio público-público 

adequado à Lei Federal nº 11.107/2005, o Cismepar posiciona-se como ente constituinte 

da administração indireta diante de seus entes consorciados, integrando 21 municípios 

da região do Médio Paranapanema. A região de saúde é composta por um município 

sede de região metropolitana com cerca de 600 mil habitantes, três municípios de médio 

porte - sedes de microrregião de saúde - com até 110 mil habitantes, 11 municípios de 

pequeno porte com até 20 mil habitantes e seis municípios de até seis mil habitantes.  

Dentre os programas de ação coletiva em saúde desenvolvidos pelo 

Cismepar estão atividades de atenção ambulatorial especializada, com realização de 

cerca de 800 mil atendimentos anuais, além de atividades de apoio à saúde bucal, saúde 

mental, urgência e emergência, transporte sanitário e ações complementares à atenção 

básica em saúde. Além disso, o consórcio conta com um programa de ampliação e 

adequação da capacidade instalada, através do qual são executadas obras e adquiridos 

equipamentos de saúde.  



Para a constituição e manutenção das atividades de planejamento, 

estruturação de processos licitatórios, gestão de contratos, gestão contábil e financeira, 

desenvolvimento e gestão de pessoas, regulação assistencial, controle e monitoramento 

da produção em saúde, atividades da procuradoria jurídica, ouvidoria e controle interno, 

o consórcio estruturou um programa de execução permanente para a gestão consorciada 

eficiente, como suporte aos demais programas e atividades a serem inseridos no 

planejamento anual. 

O organograma do Cismepar é organizado a partir de competências 

deliberativas, consultivas, de fiscalização, executivas, do colegiado diretor, da 

procuradoria jurídica, de controladoria interna e ouvidoria. Além disso, são constituídas 

comissões permanentes, temporárias, especiais e de excelência técnica para suporte à 

ação consorciada. 

Para deliberação acerca de suas ações, o Cismepar conta com um conselho 

composto pelos prefeitos dos municípios consorciados e é presidido por um dos 

prefeitos eleitos por seus pares para o mandato de 2 anos. Além disso, dispõe de um 

conselho consultivo formado pelos secretários municipais de saúde da região e um 

conselho fiscal para monitoramento e aprovação de contas, que da mesma forma que 

seus entes federativos constituintes, são submetidas ao Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná. 

A Diretoria Executiva é responsável pelo ordenamento das atividades 

executivas do consórcio e conta com uma Assessoria Executiva, Assessoria Jurídica e 

Procuradoria Jurídica. O Colegiado Diretor é constituído pela Diretoria de Recursos 

Humanos, Diretoria Contábil Financeira, Diretoria Administrativa e Diretoria de 

Planejamento e Atenção em Redes de Saúde. De forma tangencial, atuam as unidades 

de Controladoria Interna e Ouvidoria, em acompanhamento e subsídio às ações do 

consórcio. 

 

3. METODOLOGIA  

Esta proposta foi inicialmente pensada entre a direção do Cismepar e a 

direção da UEL, a partir do convênio existente entre as duas organizações. Nestes 



encontros foram realizados os primeiros tratados para dar maior concretude à proposta. 

Coube a nós do Cismepar a apresentação das diversas áreas que identificamos como 

possíveis espaços de ensinagem para os participantes e são áreas de interesse 

identificadas pelas equipes das unidades de trabalho do Cismepar.  

Adotamos o termo de ensinagem, que engloba tanto a ação de ensinar 

quanto a de apreender.  A ensinagem acontece em diferentes espaços, dentro e fora da 

sala de aula, valoriza o ensino num contexto colaborativo de forma potente e criativa. 

Propõe-se explorar os meios e as condições favoráveis de uma dada realidade, 

aprendendo conteúdos em sua forma própria, vivenciando situações da vida em 

acontecimento (Anastasiou, 1998, 2005, 2012). 

Apresentamos em dois eixos, um de gestão e outro de cuidado em saúde 

com objetivo de poder compartilhar práticas e saberes com os docentes e estudantes da 

Universidade Estadual de Londrina. A intenção é desencadear a identificação dos 

interesses em comum entre as duas organizações e, a partir deles, construirmos projetos 

de ensino, pesquisa e extensão em parceria.  

 

4. ÁREAS DE INTERESSE DO CISMEPAR POR EIXO 

4.1 EIXO DO CUIDADO EM SAÚDE   

   A seguir apresentamos atividades do eixo do cuidado em saúde identificadas 

pelo Cismepar como espaços onde o conhecimento e expertise da UEL poderão 

contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento do Cismepar, proporcionando uma 

atuação mais efetiva na região, e, ao mesmo tempo, ofertando novos cenários de 

práticas para a formação dos discentes desta universidade. Neste eixo poderão ser 

desenvolvidos estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios, por projetos de 

ensino, de pesquisa ou de extensão, sempre considerando as possibilidades e interesses 

das duas organizações.   

 

4.1.1 Produção do cuidado  

➢ Atendimento aos usuários em ambulatórios de especialidades em medicina, 

fisioterapia, enfermagem, nutrição e farmácia. 



➢ Atendimento ao usuário em fase pré-operatória ambulatorial (fisioterapia, 

psicologia, enfermagem, serviço social, nutrição). 

➢ Atendimento ao usuário no ambulatório de feridas. 

➢ Grupos de cuidados para dor crônica (acomp. multiprofissional). 

➢ Grupo multiprofissional para acompanhamento em saúde mental. 

➢ Grupo multiprofissional para obesidade, hipertensão arterial e diabete 

melito. 

➢ Atendimento ao usuário em centro cirúrgico a fim de auxiliar na construção 

de uma rotina de cirurgia segura. 

➢ Cuidados na execução de exames de imagem. 

➢ Aprimoramento e avaliação das unidades de detecção precoce do câncer 

(mama, próstata, pulmão, intestino, próstata e pele).  

➢ Estruturação de grupos de escuta: Grupo de Escuta – Terra Indígena 

Apucaraninha e outros. 

      4.1.2 Acolhimento e humanização  

➢ Analise e aprimoramento do acolhimento e humanização das ações que 

podem produzir bom atendimento. 

➢ Ferramentas de serviços para prestar um bom atendimento ao usuário e 

como lidar com as reclamações. 

➢ Pesquisa de satisfação: conhecendo meu atendimento. 

➢ Apoio para implantação da gestão humanizada para contribuir na satisfação 

dos usuários e trabalhadores do consórcio. 

 

4.1.3  Regulação da Atenção em Saúde 

➢ Organização do acompanhamento em tempo real da lista de espera para 

atenção ambulatorial especializada por status e e-mail automático para os 

casos que forem regulados como dados insuficientes e para 

acompanhamento na Atenção Primária em Saúde. 

➢ Implantação de sistema de comunicação através de envio de SMS, 

mensagem via whatsapp e/ou e-mail para os usuários quando do 

agendamento de consultas, exames (incluindo as orientações de preparo) 

para todos os agendamentos realizados a partir da unidade de regulação do 

Cismepar. 



➢ Acompanhamento em tempo real da lista de espera para atenção 

ambulatorial especializada por status e e-mail automático para os casos que 

forem regulados como dados insuficientes e para acompanhamento na APS. 

➢ Implantação de sistema de comunicação através de envio de SMS, 

mensagem via whatsapp e/ou e-mail para os usuários quando do 

agendamento de consultas, exames (incluindo as orientações de preparo) 

para todos os agendamentos realizados a partir da unidade de regulação do 

Cismepar. 

➢ Produção de mapa diagnóstico de demandas por chamadas telefônicas para 

Unidade de Regulação. 

➢ Elaboração de protocolos clínicos e de manejo na atenção especialização e 

na atenção básica em saúde; 

➢ Elaboração de protocolos e fluxogramas de regulação do acesso. 

         4.1.4  Gestão do cuidado  

➢ Gerência de enfermagem (estágio em gerência).  

➢ Gestão do cuidado em saúde. 

➢ Matriciamento do processo de trabalho nas unidades de cuidados. 

➢ Apoio às equipes na gestão e gerência as unidades de cuidado em atenção 

especializada ambulatorial; 

➢ Estruturação para implantação e operacionalização das linhas de Cuidado 

nos municípios consorciados. 

        4.1.5 Capacitação e desenvolvimento dos profissionais de saúde 

➢ Integração, formação e desenvolvimento com as Equipes Técnicas de 

Gestão Municipal e a DPARS. 

➢ Formação e Desenvolvimento de Condutores do Transporte Sanitário 

eletivo e de urgência. 

➢ Desenvolvimento de plataforma virtual de atividades e aplicativo para a 

Escola de Saúde do Cismepar integrada ao site e com emissão de 

certificados online. 

 

 

 



4.2  EIXO DA GESTÃO  

   A gestão de um Consórcio Público de Saúde é composta de diversas áreas de 

atuação para cumprir com o seu papel de apoio a gestão municipal.   

 Abaixo estão descritas as atividades do eixo da gestão identificadas pelo Cismepar 

como espaços onde o conhecimento e expertise da UEL poderão contribuir para o 

desenvolvimento e aprimoramento do Cismepar, proporcionando uma atuação mais 

efetiva na região, e, ao mesmo tempo, ofertando novos cenários de praticas para a 

formação dos discentes desta universidade. Neste eixo poderão ser desenvolvidos 

estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios, por projetos de ensino, de pesquisa 

ou de extensão, sempre considerando as possibilidades e interesses das duas 

organizações.   

 

4.2.1 Planejamento Estratégico 

Elaboração e acompanhamento do planejamento estratégico: 

➢ Identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças; 

➢ Definição do planejamento estratégico através da Estrutura BSC (Balanced 

Scorecard); 

➢ Criação de indicadores de desempenho para acompanhamento dos objetivos do 

consórcio; 

➢ Criação de indicadores para demonstrar a eficiência da ação consorciada para 

os municípios; 

4.2.2 Gerenciamento de riscos corporativos 

Estrutura COSO ERM (Enterprise risk management) 

➢ Avaliação do ambiente de Controle; 

➢ Fixação dos objetivos institucionais; 

➢ Identificação de eventos de risco e oportunidades; 

➢ Avaliação de eventos de risco e oportunidades; 

➢ Parametrização de respostas aos riscos; 

➢ Atividades de Controle Interno; 

➢ Gerenciamento de Informações e comunicação; 

➢ Atividades de Monitoramento. 



4.2.3 Criação de sistemas de informação, geoprocessamento e bancos de dados 

para: 
➢ Mapeamento dos serviços de apoio da rede de cuidados integrais ao usuário em 

todos os municípios da região de saúde do Médio Paranapanema/17RS. 

➢ Mapeamento epidemiológico para a região de saúde por município e UBS, com 

dashboard. 

➢ Protocolos de encaminhamento integrado às UBS de todos os municípios 

consorciados, inclusive para os serviços de apoio ao cuidado integral do usuário. 

➢ Criação de dashboard com todos os protocolos clínicos da APS, AAE. 

➢ Informações relacionadas à Escola de Saúde e à central de estágios do 

Cismepar, contendo dashboard para acompanhamento público online das 

atividades, de maneira integrada às instituições de ensino e aos municípios 

consorciados para solicitação de estágios, pesquisas, residências, etc. 

➢ Realização de eventos online, tais como o 2º Colóquio do Cismepar (100% 

online e com publicação de anais). 

 

 4.2.4 Ações de Avaliação, controle e monitoramento. 

❖ Apoio à construção e implantação de indicadores para: 

➢ Avaliação de produção de serviços especializados (Consultas, exames, por 

município, por profissionais). 

➢ Avaliação das solicitações de exames de apoio diagnóstico por especialidade. 

➢ Avaliação de tempo de espera para atendimento desde o agendamento até a 

realização da consulta e na Unidade de Pós Atendimento. 

➢ Avaliação de atrasos para atendimentos dos profissionais médicos. 

➢ Avaliação de desempenho dos processos de trabalho. 

➢ Avaliação de produção de serviços especializados (Consultas, exames, 

plantões, cirurgias, por município, por profissionais). 

➢ Avaliação de produção x orçamento. 

➢ Avaliação de encaminhamento de solicitações de consultas referenciadas para 

regulação (Quantidade de SCR, tempo para regulação, índice por status de 

regulação, índice por especialidade, índice por município). 

➢ Avaliação de agendamento de consultas, exames e procedimentos (índice de 

tempo de espera por município, por tipo de procedimento). 



➢ Avaliação de número de faltosos por tipo de procedimento, por especialidade e 

por município. 

➢ Acompanhamento de números de especialidades, número de profissionais em 

sua totalidade e por especialidade de atuação. 

➢ Avaliação de protocolos de regulação e de manejo clínico (número de 

protocolos existentes, número de protocolos atualizados). 

 

4.2.5 Ações de Procuradoria Jurídica e Assessoria Jurídica 

Ações de procuradoria jurídica de um Consórcio Público de Saúde: 

➢ Elaboração de peças jurídicas. 

➢ Monitoramento de processos.  

➢ Auxílio ao procurador no desenvolvimento das operações e resolução de 

problemas. 

➢ Promoção de espaços para reflexão de questões humanísticas e sociais 

atreladas ao conhecimento jurídico na saúde. 

 

4.2.6 Relações públicas 

➢ Identificação e soluções de problemas institucionais e socioculturais que 

influem na posição da entidade perante a opinião pública. 

➢ Planejar e executar programações de opinião pública. 

➢ Orientar o colegiado diretor na formulação de políticas de Relações Públicas. 

➢ Abrir canais dirigidos de comunicação com os públicos (apoio à comissão de 

comunicação). 

➢ Planejar a utilização de multimídia para fins institucionais. 

4.2.7 Assessoria Executiva 

➢ Identificação de demandas no processo de trabalho de Assessorias  Executivas 

de um Consórcio Público de Saúde para implementação de ideias e processos 

inovadores.  

➢ Auxilio nas revisões e formatações de documentos. 

4.2.8 Comunicação 



➢ Produção e edição de artigos no âmbito do Consórcio e dos municípios 

consorciados. 

➢ Confecção de matéria a ser divulgada (apoio à comissão de comunicação); 

➢ Entrevista e reportagem.  

➢ Planejamento de temas para divulgação direcionados ao público interno e 

externo (comunidade em geral). 

 

4.2.9 Arquivos e documentos 

➢ Construção de fluxo de arquivos e documentos. 

➢ Cooperação na identificação de local e método adequado para produção 

documental e guarda/manutenção do arquivo permanente. 

 

4.2.10  Gestão de Recursos Humanos 

➢ Atuação da psicologia organizacional para o Consórcio. 

➢ Implantação da avaliação de desempenho. 

➢ Implementação de PCCS. 

➢ Mapeamento de competências e descrição de cargos. 

➢ Revisão de atribuições. 

➢ Elaboração de programa de desenvolvimento profissional. 

➢ Identificar os fatores que estão influenciando na produtividade e motivação dos 

trabalhadores e promover estratégias que possam melhorar tais questões. 

 

4.2.11 Gestão dos processos de trabalho  

❖ Gestão de Processos 

➢ Cadeia de valor: 

➢ Identificação de macroprocessos, processos, atividades/subprocessos e tarefas; 

➢ Construção de POP 's/Instruções Normativas . 

➢ Construção de fluxogramas intuitivos através de softwares de gestão de 

processos; 

➢ Informatização dos processos de trabalho através de softwares de 

gerenciamento por processo. 



➢ Compreensão das relações de trabalho entre as unidades de cuidado e demais 

unidades de trabalho do Cismepar. Relações de interdependência. 

➢ Análise da gestão dos processos de trabalho  

➢ Construir fluxos de comunicação interna, integrada e eficiente entre as 

unidades que finalizam e impactam nos atendimentos aos usuários. 

➢ Estruturar as formas de comunicação interna e externa no intuito de instituir o 

atendimento humanizado do consórcio. 

 

4.2.12 Ouvidoria 

   Elaboração de projetos no intuito de: 

➢ Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente 

para alcance de soluções na ouvidoria. 

➢ Criação de métodos de trabalho para a ouvidoria a partir da atuação preventiva 

em diferentes graus de complexidade, auxiliando o processo da tomada de 

decisão. 

4.2.13 Atividades contábeis financeiras  

Elaboração de projetos de ensino e/ou pesquisa e/ou extensão para: 

➢ Conceitos, legislação e fluxos sobre controle e monitoramento da produção em 

saúde no SUS; 

➢ Estruturação para consulta da Legislação sobre Regulação em Saúde no SUS; 

➢ Aprimorar fluxo operacional financeiro com desenvolvimento de políticas de 

gerenciamento e estratégias financeiras. 

➢ Verificação das etapas dos processos de trabalho conforme lei de contabilidade 

pública para execução das despesas e receitas. 

➢ Desenvolver metodologias para análise da execução orçamentária e da 

implementação de metas. 

➢ Desenvolver metodologias de elaboração e análise comparativa de documentos 

oficiais do Consórcio.  

➢ Desenvolver metodologias de monitoramento e fiscalização de execução 

orçamentária e estratégias para otimização do orçamento público. 

➢ Desenvolver metodologias para análise de variáveis e identificação de 

problemas para controle financeiro, orçamentário e administrativo.  



➢ Mapeamento e análise dos processos de gestão de estoques como proposta para 

racionalização dos recursos públicos.  

4.2.14 Atividades administrativas  

❖ Direito administrativo 

➢ Elaboração de método e padronização para documentos oficiais, arquivamento 

e trâmite de documentos. 

➢ Elaboração de minutas contratuais e fluxos para gestão de contrato público e 

análise de contratos públicos  

➢ Elaboração de respostas jurídicas às empresas 

❖ Gerenciamento administrativo 

➢ Análise de custos e orçamentos. 

➢ Elaboração de orçamento anual. 

➢ Estratégias para aperfeiçoar os processos administrativos. 

➢ Realizar consultorias em gestão em administração, fazer pareceres e perícias 

administrativa, gerenciais, organizacionais, estratégicas e operacionais. 

❖ Gestão do Ativo Permanente 

➢ Inventário patrimonial: 

o Emissão de termo de responsabilidade sobre os bens e sua localização; 

o Definição de parâmetros de depreciação; 

o Reavaliação de bens. 

o Teste de Impairment; 

❖ Gestão de custos 

➢ Definição de centros de custos; 

➢ Definição de elementos de custos para os serviços fim; 

➢ Definição de despesas administrativas; 

➢ Apuração da capacidade produtiva instalada; 

➢ Identificação das atividades; 

➢ Apuração de custo dos serviços por meio de Custeio ABC (Activity 

Based Costing); 

➢ Criação de indicadores de custo médio, custo máximo e custo alvo. 

❖ Gerenciamento de estoques 

➢ Definição de quantidades mínimas e máximas para estoque; 



➢ Definição de cronograma de reposição; 

➢ Indicadores de acompanhamento de saldos de estoque. 

❖ Boa prática de Tecnologia da Informação 

➢ Gerenciamento de redes, lógica e telefonia. 

➢ Organização de laboratório de informática. 

➢ Estrutura de dados. 

➢ Demanda operacional (formatação, limpeza, implementação e etc..). 

❖ Gestão de ambientes humanizados e acessíveis 

➢ Organização de acessos 

➢ Organização de indicação de setor 

➢ Divisão de acesso a todas as unidades de cuidado e de apoio do Cismepar. 

➢ Nomenclatura de salas. 

❖ Elaboração de projetos para: 

➢ Estruturação elétrica 

➢ Eletrotécnica geral 

➢ Mudança de estrutura elétrica 

➢ Circuitos digitais - geradores 

❖ Obras de infraestrutura e equipamentos: 

➢ Acompanhamento de processos licitatórios, aprovação de convênios de obras e 

equipamentos de atenção à saúde; 

➢ Acompanhamento de obras de infraestrutura; 

 

❖ Gestão Administrativa: 

➢ Elaboração de métodos e padronização para Protocolo Geral e tramitação de 

processos com análise e estabelecimento de prazos; 

➢ Elaboração de métodos para análise de custos; 

➢ Estratégias de aperfeiçoamento dos processos administrativos; 

➢ Estratégias de logística, armazenamento e distribuição dos itens e controle de 

estoque; 



➢ Gestão eficiente de armazenamento e distribuição de materiais, 

medicamentos e insumos para o almoxarifado do Cismepar e dos 

municípios consorciados. 

❖ Gestão de Licitações: 

➢ Estudo da segmentação ode funções nos processos licitatórios com 

análise, tipificação e estabelecimento de prazos para cada uma das fases. 

❖ Gestão de Compras: 

➢ Estudo da segmentação de funções nos processos de compras com 

análise, tipificação e estabelecimento de prazos para cada uma das fases. 

❖ Gestão e Fiscalização de Contratos: 

➢ Estudo da segmentação de funções nos contratos e sua fiscalização, com 

análise, tipificação e estabelecimento de prazos para cada uma das fases; 

➢ Fluxos para gestão e fiscalização dos contratos; 

➢ Criação de métodos de análise de contratos (quantidade empresas 

credenciadas, contratos vigentes, contratos a vencer) 

 

5. CONSIDERAÇÕES  

Construir a parceria é uma possibilidade de desenvolver diferentes 

tecnologias para melhoria da qualidade do trabalho de apoio à gestão municipal 

realizada pelo Cismepar e desejamos também o aprimoramento do processo formativo 

de novos profissionais.  

Com esta proposta pretendemos iniciar o processo dialógico. 

Compreendemos que temos um caminho com diversos momentos pela frente, 

momentos que esperamos alinhar a linguagem, os propósitos e objetivos, para que 

possamos efetuar a proposta.  

O prazo para realização dos diversos momentos deveria ser o tempo 

necessário para as duas organizações. Porém propomos se possível, para o segundo 

semestre de 2021.  Bom trabalho para aqueles identificarem nesta proposta um caminho 

produtivo de ensinagem! 
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