
Convênio 1770/2008 
Estratégia de Execução



Antecedentes\Pressupostos
• A SESAB\SUPERH\ESPBA (EESP-EFTS) desde 2007, considerando a

extensão geográfica do Estado e o compromisso de apoiar os
municípios na formação e qualificação de trabalhadores e gestores,
vem desenvolvendo estratégias pedagógicas favoráveis à
intensificação e democratização do acesso a processos de EP no
âmbito do SUS-Ba.

• Necessidade de potencializar a capacidade de gestão dos processos
educativos – projeto EAD/SESAB/SEC, envolve tutoria/mediação de
aprendizagem, articulação com áreas técnicas,regionais e parceria com
o COSEMS,e, em alguns casos, com Universidades.

• Política Estadual de Valorização e Fortalecimento da Gestão no SUS, da
Atenção Básica, Hospitalar, Gestão Regionalizada, Gestão Municipal...



Justificativa
Prejuízos pra gestão e para a rede de serviços, afetará:

• A ampliação das possibilidades de atendimento das necessidades de qualificação
para o SUS-BA;

• O fortalecimento da Política de Educação Permanente;
• Implementação da diretriz Político Pedagógica- trabalho e necessidades da

gestão/serviços como fio condutor de todos os processos;

• Possibilidade de ampliação do acesso dos trabalhadores, gestores e conselheiros
do SUS-BA a informações, conhecimentos e ações educativas que promovam ou
facilitem a formação ou qualificação destes;

• A oportunidade de favorecer a qualificação da gestão municipal e a organização
dos serviços de forma regionalizada e articulado em REDE



Motivação do pleito ao MS e necessidade de 
apreciação da CIB

• Relevância de utilizar ações de educativas para contribuir  com o 
fortalecimento dos processos de gestão da atenção à saúde, 
associada às coberturas de Saúde da Família no território 
baiano

• Necessidade de fortalecimento da gestão, sobretudo na 
perspectiva de ampliação da visão e reconhecimento da 
importância de priorização da atenção básica enquanto indutora de 
mudança de modelo de atenção, articulando e ordenando a rede 
de serviços de saúde.



objeto do convênio 
• Curso de qualificação para  2700 gestores do SUS, tendo como 

Público Alvo  Gestores municipais e equipes gestoras do SUS 
Bahia

• Publicado no D.O.U. de 15/01/2009 com valor global de R$
2.268.972,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil e novecentos e
setenta e dois reais), (R$ 2.042.074,80 (dois milhões, quarenta e dois mil, setenta
e quatro reais e oitenta centavos - CONCEDENTE e R$ 226.897,20,
(duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte centavos)
contrapartida do CONVENENTE



Indeferimento e Pedido de Reconsideração
• Realizado contatos e reunião com a equipe da base do 

Ministério da Saúde em Salvador no dia 03/04/2018, 
• Pedido de prorrogação foi indeferido
• SUPERH/ESPBA - encaminhando pedido de Reconsideração 

ao MS. 
• Levar  questão à CIB, para fortalecer  pedido de 

reconsideração, a fim de oportunizar que o recurso seja 
utilizado para qualificação de trabalhadores do nosso estado, 
incluindo trabalhadores e gestores municipais.



Estratégia de Execução
• O MS aprovou remanejamento orçamentário entre Elementos de 

Despesa, conforme informado pelo MS/SE/FNS por meio do Ofício 
– SIST nº 011799, datado de 20/12/2016. 

• Para cumprir Metas do Plano de Trabalho: contratação Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurídica para apoiar a realização de: 
– 14 turmas, com 
– oferta regionalizada,
– média de 200 alunos/turma 
– oficinas de capacitação pedagógica para tutores/mediadores 

e docentes, 



Previsão de Inicio e Final dos cursos
• Tramitação do certame licitatório e contratação com 

previsão de finalização no mês de novembro/2018,

• Início dos Cursos no mês de MARÇO 2019 

• Término dos cursos no mês de MARÇO/2020.



Os serviços que serão contratados contemplam:
• seleção e a convocação de discentes, seleção e contratação de 

apoiadores administrativos, apoiadores logísticos, apoiadores técnico-
pedagógicos, docentes, mediadores de aprendizagem e orientadores de 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),

• impressão de material didático e fornecimento de coffee break 
(exclusivamente para a cerimônia de encerramento de cada turma/curso), 

• locação de espaço físico p aulas presenciais, com transmissão e 
recebimento de sinal de internet assegurados para realização de vídeo aula 
interativa nos municípios sede das macrorregiões de saúde

• compra de passagens aéreas para convidados, hospedagem, alimentação 
e deslocamento destes, sob coordenação técnico-pedagógica da Escola de 
Saúde Pública.



Curso: Gestão Pública Municipal de Saúde 
• Objetivo: compreender a gestão do SUS a partir do seu contexto 

político-normativo e construir formas de enfretamento e superação 
de problemas com base na Educação Permanente, 

• 700 gestores municipais, contemplando os 417 municípios do 
Estado. 

• Curso na modalidade presencial com componente EAD e terá carga 
horária de 360 (trezentos e sessenta horas),com 

• 04 turmas de 175 discentes.



Curso: Gestão da Atenção Básica com ênfase nas 
Redes de Atenção à Saúde 

• Objetivando à transformação dos processos de trabalho e 
fortalecimento do modelo de saúde na perspectiva da 
organização e implementação das redes temáticas, 

• 950 trabalhadores e gestores da Atenção Básica. 
• modalidade presencial com componente EAD complementar, 

carga horária de 360 h,com 
• 05 turmas de 190 trabalhadores\discentes. (especialização lato 

sensu)



CURSO: Gestão Intermediária do SUS 
• objetivo : qualificar e/ou aperfeiçoar trabalhadores que atuam, ou 

pretendem atuar, na gestão intermediária do SUS, favorecendo o 
desenvolvimento de habilidades e potencialização das 
competências dos gestores nos diferentes níveis e ou instancias de 
gestão do Sistema Único de Saúde. 

• 960 trabalhadores e ocorrerá na modalidade EAD. 
• Carga horária é de 192 (cento e noventa e duas) horas, com 03 

(três) encontros presenciais que totalizam 32 horas, 
• 05 turmas de 192 profissionais\discentes.



ARTICULAÇÃO

COSEMS, ÁREAS TÉCNICAS DA 
SESAB,  NURES, Universidades ...



INTEGRAÇÃO

ESPBA/NURES/
municípios sede



Formação



Estado
SESAB/EESP/NURS
SEC/Univ Estaduais

COSEMS

UNEB

UESB

UESC

UEFS

DESENHO ESTRATÉGICO COMO IMAGEM DE FUTURO   
DESCENTRALIZAÇÃO, REGIONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA

Municípios Municípios

Municípios

Municípios

Municípios

Municípios

Municípios
Municípios

NURS
NURS

NURS
NURS

NURS



Considerações complementares..
• Necessidade da oferta de Cursos de Especialização voltados ao 

aprimoramento da gestão em saúde e, em especial, da atenção 
básica,

• Importância da qualificação de gestores para apoiar a indução 
de expansão de cobertura no nosso território.

• Reconhecimento da importância\relevancia da articulação com 
os atores da CIB com vistas a fortalecer e reiterar o pedido de 
reconsideração de prazo que deverá ser feito ao Ministério da 
Saúde, de imediato...




