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O que faz?

MODALIDADE, CAMPO TEMÁTICO E NÍVEL
STRICTO SENSU
MODALIDADE
NÍVEL
ACADÊMICO - Saúde Pública
DOUTORADO E
MESTRADO
PROFISSIONAL – Saúde Pública e
Saúde da Família (PROFSAUDE)

MESTRADO
(DOUTORADO?)

ACADÊMICO -Biociências e
Biotecnologia em Saúde

DOUTORADO E
MESTRADO

MODALIDADE, CAMPO TEMÁTICO E NÍVEL
LATO SENSU
Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva

Residência

Curso de Especialização em Saúde Pública
Especialização em Promoção e Vigilância em Saúde
Ambiente e Trabalho – turma Caruaru
PROGESUS
-Especialização em Gestão do Trabalho e da
Educação em Saúde

Especialização

Curso de Especialização em Educação na Saúde,
com ênfase na Formação de Preceptores de
Residências Multiprofissionais em Saúde
EDPOP-SUS-Curso de Aperfeiçoamento em
Educação Popular em Saúde

APERFEÇOAMENTO

Diversos cursos no campo da saúde coletiva
Cursos oferecidos pelos Serviços de Referência
(Filarioses, Peste, Leishmanioses, Doença de Chagas,
Culicídeos Vetores, Esquistossomose e Arbovírus)

LATÍSSIMO/CURSOS
LIVRES

RESULTADOS DA OFERTA EM 2017-2018
Matrícula no ano (alunos novos)
ANO
SAÚDE PÚBLICA

BIOCIÊNCIAS E
BIOTECNOLOGIA
EM SAÚDE
ESPEC.
MA
DA

MA

DA

MP

RMSC

2017

18

15

27*

18

-

19

15

2018

20

14

20

18

70

19

13

Defesas realizadas no ano
(Monografia/Dissertação/Tese)
2017

23

14

05

15

-

11

10

2018

16

08

14

16

-

17

12

* MPSP + PROFSAUDE

Com que
pressupostos?

MISSÃO DO IAM
Contribuir para a redução de iniquidades e
melhoria das condições sociossanitárias da
população, particularmente na região
nordeste brasileira, mediante geração de
evidências científicas e tecnológicas indutoras
de políticas de saúde e de ciência e
tecnologia em saúde e de ações integradas
de pesquisa, ensino, serviços e cooperação
técnica.

PRINCÍPIOS, VALORES E COMPROMISSOS POLÍTICOS
• Os cursos/programas oferecidos pela Unidade estão totalmente
alinhados com a sua missão institucional, na perspectiva do
fortalecimento do Sistema Único de Saúde e do Sistema de Ciência e
Tecnologia.
• Formar profissionais capacitados para atuar no ensino e pesquisa para
o desenvolvimento tecnológico e inovação, voltadas às necessidades
geradas pelas mudanças no quadro epidemiológico e à redução das
desigualdades e iniquidades locais, regionais e nacionais.
• Preparar profissionais para atuarem como formadores e indutores de
processos de mudança em seus espaços de trabalho mediante a
adoção de novos conceitos e práticas, desenvolvendo produtos de alta
aplicabilidade ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
• Formar profissional comprometido com os princípios da Reforma
Sanitária Brasileira, através de um processo pedagógico referenciado na
reflexão crítica sobre a prática da saúde coletiva nos serviços públicos
de saúde, aliando competência técnica aos princípios éticos na práxis
profissional.

CONCEPÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM
• O modelo tradicional de ensino predomina entre os doentes.
• Alguns docentes buscam implementar metodologias ativas em
suas atividades acadêmicas.
• Projetos como o “Curso de Especialização em Educação na
Saúde, com ênfase na Formação de Preceptores de Residências
Multiprofissionais em Saúde” e o de “Especialização em
Vigilância e Promoção da Saúde, Ambiente e Trabalho” fazem
uso de metodologias problematizadoras e adotam a
pedagogia da alternância com tempo pedagógico.
• Para instrumentalizar o docente que busca renovar sua prática
pedagógica, o IAM tem oferecido cursos de formação
profissional aprofundando o uso de novas tecnologias (Ex.
curso de conteudista para EaD e o curso de moodle)

Para quem?

PÚBLICO ALVO
• Em consonância com sua missão institucional, os
cursos oferecidos pelo IAM estão direcionados para
formação de pessoas PARA O SUS OU DO SUS.
• Nos cursos por demanda, como o MP e algumas
especializações, nós atendemos a públicos de áreas
específicas da saúde e fazemos interface com o
governo do estado e com alguns movimentos sociais.
• Em 2018, a instituição tem atingido um amplo público
externo com o aplicativo “Onde está o dinheiro da
saúde?”, através do Recurso Educacional Aberto/REA,
financiado por um edital da VPEIC.

Como?

ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS
AÇÕES EDUCACIONAIS
• Parcerias institucionais entre unidades (IFF, EPSJV, ENSP, GEREB,
Escola de Governo, IOC, ILMD, IGM)
• Parceria com a Escola de Governo em Saúde de PE,
Universidades (UFPE, UFRPE, UPE, UFAM, UFPB), IMIP,
Universidade de Coimbra
• Em algumas modalidades de ensino, como a EaD, temos
reforçado essas parcerias e buscado desenvolver metodologias
ativas.
• Articulação com Secretarias de Saúde de Estado e Municípios
(MP, RMSC, Aperfeiçoamento, Latíssimos).
• Articulação com Movimentos Sociais (Rede Brasileira de Médicas
e Médicos Populares, CPT, MST, FASE, CMC, FETAPE, Fórum
SUAPE-Desenvolvimento Sustentável).
• Portal Beiras D’Água
• Aplicativo “Onde está o dinheiro da saúde?”
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