
                               

Of. 106/09 Curitiba, 24 de agosto de 2009.

Prezados (as) Senhores (as)

O presente documento tem como objetivo prestar esclarecimentos 
sobre o curso de aperfeiçoamento Formação de Agentes de Controle 
Social da Saúde do Trabalhador.

O  curso  para  controle  social  proposto  pela  Escola  Nacional  de 
Saúde  Pública/FIOCRUZ  cumpre  com  uma  das  deliberações da  3ª 
Conferência Nacional  da Saúde do Trabalhador (3ª CNST) e do Encontro de 
Pesquisa e Formação em Saúde do Trabalhador realizado em março de 2009 
em Curitiba, com a participação das Universidades Públicas do Paraná, Escola 
de Saúde Pública,  técnicos dos CERESTs ,  do CEST e membros da CIST/PR. 
Nesse encontro foi proposto a realização de um convênio com a FIOCRUZ para 
a  realização  do curso  para  o  controle  social  na  área  da  saúde  do 
trabalhador.

Objetivo do Curso: 
Promover a formação dos participantes com vistas ao fortalecimento e à 

ampliação do controle social no âmbito da política de atenção integral à saúde 
dos  trabalhadores  do  SUS.  Busca-se,  particularmente,  instrumentalizar 
representantes  do  controle  na  implantação  de  ações  concretas  ligadas  às 
deliberações da 3ª CNST, envolvendo a promoção de ambientes e processos de 
trabalho saudáveis; as ações de vigilância de ambientes, processos e agravos 
relacionados ao trabalho; a assistência integral à saúde.  

Metodologia:
A metodologia do curso é à distância e terão alguns momentos 

presenciais. O curso será desenvolvido através de material didático com 
atividades e orientação de um tutor,  que acompanhará os alunos por 
meio eletrônico, fax e telefone.

Os tutores de Cascavel e Londrina terão 15 alunos/cada, e a tutora 
de Curitiba, 30 alunos. Os dois primeiros terão uma carga horária de 20 
horas semanais e a terceira, 40 horas semanais. A ferramenta de acesso 
ao material será a plataforma de ensino da Fiocruz.

Tutora em Cascavel: Aline de Oliveira Brotto
Tutor em Londrina: Paulo Roberto Gutierrez
Tutora em Curitiba: Elizabeth Garzuze da Silva Araújo

Principais funções do tutor:



• Apoiar o processo de aprendizagem;
• Identificar as diferenças entre as trajetórias de seus alunos, 

respeitando  ritmos  próprios,  valorizando  conquistas, 
procurando  integrá-los,  e  ajudando-os  a  enfrentar  os 
desafios impostos pelo curso;

• Propor  e  avaliar  estratégias  didáticas  diferenciadas  que 
contribuam para o aluno organizar sua aprendizagem;

• Avaliar  o  percurso  de  cada  aluno,  promovendo  ações 
complementares que permitam a superação das dificuldades 
encontradas.

O  curso,  ainda  conta  com  orientador  de  aprendizagem  e 
coordenador local.

O orientador de aprendizagem acompanhará e avaliará a trajetória 
dos tutorores, realizará atividades de formação dos tutores e analisará 
os relatórios de avaliação de seu desempenho. 

A  orientadora  de  aprendizagem  responsável  pelo  Paraná  é  a 
professora Elida Azevedo Hennington da FIOCRUZ.

A coordenadora local tem como principais funções:
• Proporcionar condições adequadas para o funcionamento do 

curso, com salas de videoconferências e, principalmente, o 
acesso a computador e a linhas telefônicas;

• Facilitar a resolução de problemas relativos à organização e 
às dificuldades dos alunos que possam surgir ao longo do 
curso;

• Garantir a realização das atividades propostas;
• Manter  a  interlocução  com  a  coordenação  geral,  com  as 

instâncias  institucionais  locais  e  com  outros  possíveis 
parceiros;

• Estabelecer formas de articulação permanente com tutores, 
alunos e outros coordenadores de modo a assegurar o bom 
andamento do curso.

• Realizar  a seleção dos  alunos em conjunto  com as CISTs, 
CERESTs, Fóruns Populares de Saúde.

Carga Horária
A carga horária será dividida em 140 horas realizadas a distância e 

40 horas de forma presencial.
Serão realizados dois (2) encontros presenciais do grupo todo, no 

inicio e no encerramento do curso.
Serão  realizados  três  (3)  encontros  presenciais  nos  municípios  que 
acontecerão o curso, são eles: Curitiba, Cascavel e Londrina.

Nos dias 27, 28, 29, 30 e 31 de julho aconteceu no Rio de Janeiro a 
oficina  de  formação  dos  tutores  para  conhecer  a  concepção  e 
metodologia,  material  didático,  conteúdos,  atividades,  sistema  de 



avaliação do processo ensino  -  aprendizagem, com base nas Unidades 
de Aprendizagem, processo de gestão acadêmica e o ambiente virtual 
de aprendizagem utilizado como mediação tecnológica. 

PERFIL DOS PARTICIPANTES 

O curso será dirigido a trabalhadores de diversas formações com algum 
grau de participação em instâncias de controle social das ações de Saúde do 
Trabalhador, como Conselhos de Saúde, Comissões Intersetoriais de Saúde do 
Trabalhador estaduais  e  municipais,  Conselhos  Gestores  dos  Centros  de 
Referência  em  Saúde  do  Trabalhador  e  Fóruns  de  Saúde do  Trabalhador. 
Trata-se  de  trabalhadores  do  setor  formal  e  informal,  representantes  de 
organizações  de  classe  e  de  diversos  movimentos  e  organizações  sociais, 
trabalhadores autônomos e desempregados, entre outros. 

ESTRUTURA CURRICULAR: 

Unidade 1 - Fundamentos históricos, conceituais e políticos da área da 
saúde do trabalhador. Nessa unidade serão abordados os conteúdos: percurso 
histórico  da  construção  da  área  de  saúde  do  trabalhador,  os  fundamentos 
conceituais, a legislação existente e os componentes da política de saúde do 
trabalhador, com ênfase na atuação do controle social.

Unidade II - Vigilância em Saúde do Trabalhador. O foco dessa unidade 
está  voltado  para  a  discussão  dos  critérios  da  Vigilância  em  Saúde  do 
Trabalhador e dos modos de implantação e desenvolvimento das suas ações.

Unidade III – Prática da Vigilância em Saúde do Trabalhador (VST)
Essa  unidade  está  voltada  para  a  prática,  oferecendo  subsídios  para  a 
discussão e definição de propostas de ações prioritárias para a Vigilância em 
Saúde do trabalhador,  bem como para a participação do controle social  na 
preparação, realização e avaliação dos processos de vigilância.

Um dos principais desafios do curso de aperfeiçoamento Formação de 
Agentes  de  Controle  Social  da  Saúde do  Trabalhador  é  contribuir  no 
processo de capacitação dos trabalhadores para o exercício do controle 
social na saúde do trabalhador, bem como criar espaços de discussão e 
formulação de propostas nos locais onde o aluno está inserido.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA   PARA A SELEÇÃO DE ALUNOS DO   
CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE SOCIAL NA ÁREA DE 
SAÚDE DO TRABALHADOR.

Nível Superior:
- cópia autenticada do diploma de graduação ou declaração/certificado 
com a data de conclusão da graduação (original ou cópia autenticada)
- cópia autenticada do documento de identidade que contenha o campo 
naturalidade
- cópia autenticada do CPF 
- 1 foto 3x4 colorida
- certidão de casamento (se houver mudança de nome)



Nível Médio:
- cópia autenticada do certificado de nível médio (não vale somente o 
diploma de técnico, nem histórico)
- cópia autenticada do documento de identidade que contenha o campo 
naturalidade
- cópia autenticada do CPF (se estiver informado na identidade é válido)
- 1 foto 3x4 colorida
- certidão de casamento (se houver mudança de nome)
Nível Elementar:
Não  será  necessária  documentação,  pois  não  encaminharemos  para 
certificação,  porém  é  importante  solicitar  dados  como:  CPF,  RG, 
telefone,  e-mail,  endereço  para  correspondência  (residencial  e 
institucional), se for preciso.

Estamos aguardando o parecer da SESA para aprovação do convênio e 
liberação dos recursos, que em breve deve acontecer.

A previsão de início do curso: setembro de 2009.

Atenciosamente

Silvia E. Albertini
Coordenadora do Curso e Técnica do CEST
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