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O propósito deste curso é ajudar você a encontrar maior satisfação na sua

prática docente, tornando-a mais efetiva e inspiradora, a partir da aplicação de

evidências científicas, novas tecnologias e os princípios de educação de adultos.

Você participará de uma comunidade de prática com educadores de todas as

regiões do Brasil e de outros países e, em colaboração com eles, construirá

projetos educacionais inovadores, aplicáveis ao ensino para grandes e

pequenos grupos, em salas de aula, ambientes de cuidado à saúde e na

comunidade.

O curso desenvolverá as competências necessárias para que você consiga

sistematizar e produzir conhecimentos, além de desenvolver liderança para

uma prática transformadora no campo da educação e da saúde.

Apresentação



Profissionais que atuam como preceptores, supervisores, professores ou 

gestores em cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde

Participantes 80 vagas

14 módulos com encontros presenciais mensais e atividades à distância. 

Sexta-feira e sábado, das 8h30 às 17h30h. Devido a pandemia COVID0-19 o curso 

iniciará com atividades remotas, retornando às atividades presenciais de acordo 

com as orientações das autoridades de saúde e da Universidade de São Paulo.

Programa do curso

2021

5 e 6 de fevereiro
12 e 13 de março
10 e 11 de abril
15 e 16 de maio
11 e 12 de junho

2020

25 e 26 de setembro
9 e 10 de outubro
13 e 14 de novembro
4 e 5 de dezembro

Como as diferentes gerações se relacionam com o conhecimento
Diferentes estilos de aprendizado
Avaliação para o aprendizado e do aprendizado
Planejamento educacional
Educação permanente
Gestão e liderança na educação
Pesquisas e evidências em educação
Formação para o sistema de saúde
Qualidade de vida e suporte
Ambiente educacional seguro e acolhedor
Profissionalização da docência
Ensino clínico e profissionalismo
Segurança do paciente do ensino
Prática reflexiva para professores e alunos
Tecnologias e inovação na educação
Design thinking

Conteúdo programático

9 e 10 de julho
13 e 14 de agosto
17 e 18 de setembro
9 e 10  de outubro
3 e 4 de dezembro
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Henrique Luís do Carmo e Sá

Juliana Linn
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Luiz Roberto Millan

Maíra Loesch
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Marília Milan
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Investimento: Matrícula (R$ 400,00) e Mensalidade (14 parcelas de R$1.100,00)

Inscrições até 30 de agosto no link: http://gg.gg/cees2020

Local: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Av. Dr. Arnaldo, 455. São Paulo 

Contato: cedem@fm.usp.br • Telefone: 11 3061 7317 




