PROGRAMA DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO E
PSICOSSOCIAL AOS RESIDENTES
POLÍTICAS ACADÊMICAS
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APRESENTAÇÃO

A Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes – FITS é fruto do
Edital 6/2014, o qual realizou um chamamento público de mantenedoras de
instituições de educação superior do sistema federal de ensino para autorização
de funcionamento de cursos de medicina em municípios selecionados no âmbito
do edital número 03, de 22 de outubro de 2013. Tais chamamentos estão
associados à Lei do Programa Mais Médicos, de nº 12.871/2013.
Autorizada e credenciada em 2018, respectivamente pelas portarias nº 97
e nº 102, de 08 de fevereiro de 2018, a FITS tem como missão "Inspirar pessoas
a ampliar horizontes através da qualidade e inovação na educação para
transformar realidades”.
A FITS tem como compromisso firmado em edital o cumprimento de seis
planos e projetos. Tais planos contribuem para a sistematização e
operacionalização das ações da FITS junto ao município de Jaboatão dos
Guararapes, o que garante investimento em estrutura de serviços de saúde,
qualificação de pessoal da rede municipal de saúde, fixação de médicos, ações
sociais nos diversos territórios do município, disponibilização de bolsas integrais
de estudo para moradores de baixa renda de Jaboatão, além de todo o retorno
econômico, social e cultural que o município e região recebem diante da
presença de uma instituição de ensino médico.
Em particular, o Plano para Implantação de Programas de Residência
Médica possibilita a ampliação do leque de formação desta natureza em locais
mais interiorizados do estado, contribuindo para a fixação de médicos e
qualificação da formação destes profissionais.
Neste ínterim, tal documento apresenta o Programa de Apoio de
Formação aos Preceptores, projeto que visa dar um suporte técnico- pedagógico
por meio de qualificação oferecidas pela instituição para preceptores internos e
parceiros.
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PROGRAMA DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO E PSICOSSOCIAL
AOS RESIDENTES
A Residência Médica, instituída no Brasil pelo Decreto n° 80.281, de 5 de
setembro de 1997, é uma modalidade de ensino de pós-graduação voltada aos
médicos. É oferecida por Instituições de Saúde, sob orientação e supervisão de
profissionais médicos devidamente qualificados. Em 2005, em convênio entre a
Associação Médica Brasileira (AMB) o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), houve a unificação da
nomenclatura das especialidades médicas no Brasil. O termo ‘residência médica
passou a ser utilizado somente para programas que são credenciados pela
Comissão Nacional de Residência Médica.
O Plano de Implantação de Programas de Residência Médica da
Faculdade Tiradentes - FITS está projetado para desenvolver junto à rede de
saúde do município de Jaboatão três programas de residência, a saber: Medicina
de Família e Comunidade (80 vagas), Clínica Médica (10 vagas) e Cirurgia Geral
(10 vagas). Com intuito de implantação imediata ao credenciamento da
instituição, as vagas para os três programas de residência se dispõem no
decorrer dos primeiros seis anos do curso de graduação.
A execução do projeto de residência médica da Faculdade Tiradentes de
Jaboatão dos Guararapes, por meio de sua mantenedora (Sociedade de
Educação Tiradentes – SET) está desenhado com base em pactuação e
convênios. A rede de saúde de Jaboatão dos Guararapes está conveniada
através do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES),
primeiro do estado de Pernambuco e, por meio deste, os serviços municipais
estão disponíveis para receber os programas de residência médica. Quanto ao
hospital sede dos programas, o Memorial Jaboatão, foi realizado convênio e um
planejamento conjunto para receber os residentes.
A

Faculdade

Tiradentes

disporá

de

um

Programa

de

Apoio

Psicopedagógico e Psicossocial aos Preceptores, no qual possibilitará um
suporte pedagógico a estes profissionais por meio de qualificações oferecidas
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pela instituição e de acompanhamento e orientação quando verificada a
necessidade de apoio das condições psicossociais.
O processo de aprendizagem na área de saúde, muitas vezes, torna-se
árduo e doloroso, pois a demanda de informações dos cursos dessa área, o
convívio permanente com a dor e a morte geram conflitos emocionais, para os
quais, geralmente, os discentes não estão preparados. Com a finalidade de
acolher e atender os residentes que tenham necessidades psicológica e
psicopedagógico, o Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial (NAPPS) é de
suma importância pois promove um espaço de assessoramento em questões
psicossociais que apresentem o intuito de propor intervenções nesse processo
e promovam resguardo acerca dos possíveis conflitos pessoais, que por vezes,
possam influenciar no desempenho acadêmico.
A saúde mental de médicos é cercada de mitos, de medos. O dia-a-dia e
a prática dão condições a esses profissionais de saber lidar com o fracasso e a
frustração. Porém, deve-se orientar, sensibilizar e motivar estes alunos no
sentido de ajudá-los a enfrentar essas questões e, assim, dar condições para
que eles tenham um amadurecimento interno.
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é um espaço acadêmico voltado ao
aperfeiçoamento das ações pedagógicas. É composto por uma equipe
multidisciplinar, com profissionais qualificados em Pedagogia, Psicopedagogia,
Psicologia e Psiquiatria que atuam na análise e suporte das atividades de ensino
e aprendizagem, promovendo serviços de capacitação e desenvolvimento de
atividades multi, inter e transdisciplinar.


Apoio Psicopedagógico: objetiva-se neste atendimento identificar as
dificuldades de aprendizagem do discente, avaliando o indivíduo
enquanto aprendiz, ou seja, o sujeito e as variáveis que permeiam o
processo de ensino-aprendizagem;



Apoio Psicológico: visa a oferecer atendimentos que proporcionem formas
de lidar com as dificuldades que interferem no dia a dia, e que, muitas
vezes, impedem-na de alcançar conquistas pessoais e profissionais.
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OBJETIVOS


Assegurar, aos residentes os meios para o aperfeiçoamento do processo
ensino-aprendizagem;



Estimular e promover mecanismos que tragam um sistema de
capacitação permanente para todos os membros do programa de
residência médica;



Desenvolver ações de cunho educativo e didático pedagógico;



Desenvolver atividades de caráter multidisciplinar, interdisciplinar e
transdisciplinar que integrem supervisores, residentes e preceptores, com
o intuito de obter uma melhor relação no processo ensino-aprendizagem;

ATRIBUIÇÕES
I.

Proporcionar aos Residentes Médicos assistência psicológica, social e
pedagógica no Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial (NAPPS) da
Fits;

II.

Estabelecer uma comunicação clara e objetiva com os Residentes e
Preceptores, quanto às orientações e encaminhamentos realizados;

III.

Manter a interatividade com o Coordenador de Residência e
Supervisores, informando aos mesmos sobre os processos de
acompanhamento/assistência vinculados à Instituição acadêmicas;

IV.

Garantir que as informações de caráter confidencial dos025 confiados aos
membros do NAPPS não serão divulgados e/ou comentadas, estando,
porém, os membros do Núcleo incumbidos das diligências necessárias
aos encaminhamentos possíveis, também em caráter confidencial, e das
respectivas devolutivas ao interessado;

V.

Apresentar propostas e desenvolver ações de orientação e de formação
continuada aos residentes e Preceptores juntamente com o coordenador
e Supervisores de curso;

VI.

Promover encontros trimestrais em paralelo ao período de avaliação para
troca de experiências vivenciadas nas residências e discussão de temas
relevantes as demandas trazidas pelos residentes e Preceptores.
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CONSIDERAÇÕES

O NAPPS é um espaço que convida à construção de sonhos, em que a coragem
de explorar novos caminhos possibilite uma aprendizagem em que a paixão pelo
conhecimento seja o Norte na educação de melhores cidadãos.
O NAPPS se coloca nesse espaço de contínuo diálogo e construção, com uma
proposta para refletir e agir no universo pedagógico que estamos inseridos e no
processo de transformação que queremos.
Para isso, as ações de apoio do NAPPS garantirão a eficiência e a eficácia dos
processos como forma de gerar maior retorno ou benefício para a Instituição, a
sociedade e as pessoas envolvidas no processo.

FUNCIONAMENTO

Horários na Sede do NAPPS:
Segundas às quintas-feiras: das 8h às 18h e sextas-feiras: das 8h às 17h.

Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes – FITS
Av. Barreto de Menezes, 378, Prazeres.
Tel. (081) 3878-5706

