
 
RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE 

 

Plano para cumprimento de Carga Horária (CH)  do Controle Social em caráter excepcional 
decorrente da pandemia Convid-19 

 

Introdução: Do que regulamenta a carga horária obrigatória de Controle Social 

O Projeto Pedagógico (cadastrado junto ao MEC) expõe que o Programa de Residência             

Integrada em Saúde (RIS) tem como objetivo formar profissionais com vivências em cenários             

diversificados de práticas, na gestão do sistema de saúde e nas instâncias de controle social,               

capacitando-os para uma intervenção interdisciplinar, analítica, crítica, investigativa, resolutiva e          

propositiva no âmbito técnico, administrativo e político do SUS. 

Para tal prevê, em seu manual, a participação do residente em reuniões de Conselhos (4 h) e                 

a elaboração de relatórios que apresentem reflexões críticas sobre os aspectos discutidos nestas             

reuniões (4h), totalizando (8 h), nessas atividades. Assim como a participação do residente em              

oficinas organizadas pelos docentes tutores da RIS que versem sobre o tema. Também podem ser               

realizadas atividades junto aos Conselhos de Classe ou participação nos demais Conselhos de             

Políticas Públicas, como por exemplo, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho do Idoso,              

etc. Também são consideradas, nestas atividades, a relatoria em conferências de saúde e a              

organização de atividades de participação social com a comunidade, como os conselhos locais. 

No entanto, diante do contexto de pandemia causada pelo covid-19 a referida participação             

fica impossibilitada, uma vez que os decretos estaduais, as recomendações da Organização Mundial             

da Saúde e as recomendações do Ministério da Saúde tratam da suspensão de reuniões no intuito                

de evitar aglomerações que potencializam o contágio do vírus. Em consonância com tais             

recomendações, o MEC, por meio da portaria nº 343, no intuito de a amenizar os prejuízos causados                 

pela pandemia do novo coronavírus, autorizou a substituição de disciplinas presenciais por aulas             

que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação em cursos que estão em andamento.  

Sendo assim, para fins de cumprimento da carga horária preconizada nas normativas que             

versam sobre os requisitos para conclusão de RIS e em consonância com compromisso da RIS               

com a formação voltada para o entendimento dos princípios do SUS, dentre eles o controle social                

como fundamental na consolidação do Sistema Único de Saúde, elaborou-se este plano como oferta              
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para o referido entendimento e como implicação e conhecimento de tal princípio, principalmente             

sobre a importância das instâncias de controle social num contexto histórico de pandemia.  

Dados da Matéria  

Tutores:  
Andrea Rozas Cardoso,  karine Paggi - contabilização das horas  
Eglê Ângela Ronsoni, Patricia Robinson  - validação das horas previstas  

Modalidade: ( ) presencial  (X) Dispersão  Natureza: Obrigatória  

Carga horária: 36h/semestre  
Caráter:  emergencial e temporário 

 

Ementa: reflexão sobre o  papel das instâncias de Controle Social diante do contexto histórico da 

pandemia convid-19.  

Objetivos 

● Oportunizar o cumprimento da carga horária de Controle Social, preconizada pelo Projeto 

Pedagógico da RIS; 

● Desenvolver a análise crítica do papel das instâncias de Controle Social no contexto da 

pandemia covid-19  

Metodologia 

Diante da conjuntura vivenciada tal participação se dará de forma online no            

acompanhamento do papel das instâncias de Controle Social diante da pandemia. Deverão ser             

realizadas leituras dos relatórios e pareceres dos Conselhos de Saúde (Nacional, Estadual e             

Municipal) e, posteriormente desenvolvida uma análise crítica acerca destes. Tal análise será            

norteada por uma questão reflexiva que servirá de disparadora para análise dissertativa. Além disso,              

o acompanhamento das plenárias virtuais e “lives” realizadas pela instâncias de controle social             

também poderão ser assistidas e posteriormente analisadas.  

Esse processo será operacionalizado via plataforma moodle. Cada relatório e vídeo utilizará            

a ferramenta “tarefa”, onde constará a questão reflexiva norteadora. O Residente fará um breve              

relato do documento estudado ou do vídeo assistido e em seguida elaborará a reflexão sobre estes.                

Reflexão essa norteada pela referida questão. Em anexo modelo do relatório a ser postado. 
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A validação dessas horas se darão após a leitura das análises postadas também junto a               

plataforma moodle.O campo onde menciona nota será equivalente ao número de horas validadas. A              

avaliação para validação das horas será realizada pela tutora Assistente Social, bem como por              

aqueles (as) que estejam envolvidos (as) com o controle social. A validação será efetivada se:               

cumprir o objetivo da tarefa, o qual também estará descrito em cada item postado e realizar a                 

análise dentro da proposta colocada (questão reflexiva de cada tarefa), bem como evitando             

reprodução de textos e do próprio relatório analisado.Cópias de trabalhos dos residentes entre sí              

são vedadas, sendo os trabalhos que se apresentem neste formado desconsiderados e não serão              

validadas as horas equivalentes.  

Os prazos para postagem também estarão descritos na referida plataforma e é indicado que a               

execução e as postagens não sejam realizadas na última hora, sob pena de tempo alongado para o                 

retorno da validação. Os materiais oferecidos para as análises serão disponibilizados da seguinte             

forma: 

Conteúdo Programático  
T
ar
ef
a 

 
Conteúdo  Material Disponível  

*CH 
leitura 

e  
visul. 

CH 
relato e 
análise  

CH 
total 

1 Medidas de Enfrentamento ao Coronavírus  326_Plenária_14_02  3h 3h  6h 

2 
Informe 1 SES para  o Controle Social sobre a 
covd 19 

Plenária CES-Informe 
sobre o coronavírus 3h 2h 5h 

3 
Informe 2 SES para para o Controle Social 
sobre a covid  

Plenária CES Informe 
SES_ covid 2h 2h 4h 

4 Controle social e a pandemia do Coronavírus em 
Porto Alegre 

CMS_ Controle social e 
a pandemia do 
Coronavirus em POA 

1h 1h 2h 

5 

 

Cartas Abertas:  
Em defesa da Vida da Democracia e do SUS 
 
Orientações  às autoridades sobre o covid-19 
 

Carta_CNS _ em 
defesa SUS 
 
Carta_CNS_ 
Orientações 

1h 1h 2h 

6 Importância Das Medidas De Isolamento Social E 
“Lockdown” Para Salvar Vidas Reunião do Comitê 

CNS _ importância do 2h 2h 4h 
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https://docs.google.com/document/d/1fvXHVVbrNyjwzxj2u6elL6mFgXqkDnk2nzXCKNf_7EI/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Rpguv-PqJOw&list=PLQDftu04v51QDhDuHkL5xphktCra4e2DU&index=3&t=62s
https://docs.google.com/document/d/1NTfAIE5WsKiQF7MuuKVEZLCwJTXxsjLe43bzfl8RuAs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NTfAIE5WsKiQF7MuuKVEZLCwJTXxsjLe43bzfl8RuAs/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/290407961094932/videos/197900688265621
https://www.facebook.com/290407961094932/videos/197900688265621
https://docs.google.com/document/d/1zE6LqyNh6RELtSnT0gnTQIHs6ZLV7Pna10qvAkOHmOU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zE6LqyNh6RELtSnT0gnTQIHs6ZLV7Pna10qvAkOHmOU/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/290407961094932/videos/279932809650209
https://www.facebook.com/290407961094932/videos/279932809650209
https://docs.google.com/document/d/1fVoVjE_8oTymJyqaOEsnGJHAkLSMMwXQmjUOMeefOs8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fVoVjE_8oTymJyqaOEsnGJHAkLSMMwXQmjUOMeefOs8/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/1569652229742964/videos/197855844983902
https://www.facebook.com/1569652229742964/videos/197855844983902
https://www.facebook.com/1569652229742964/videos/197855844983902
https://docs.google.com/document/d/159Sieo3nyBg_wng-CCdq-BeQLuQlKoz3S6SoG4qByFA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/159Sieo3nyBg_wng-CCdq-BeQLuQlKoz3S6SoG4qByFA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/159Sieo3nyBg_wng-CCdq-BeQLuQlKoz3S6SoG4qByFA/edit?usp=sharing
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1140-carta-aberta-do-conselho-nacional-de-saude-em-defesa-da-vida-da-democracia-e-do-sus
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1140-carta-aberta-do-conselho-nacional-de-saude-em-defesa-da-vida-da-democracia-e-do-sus
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1074-carta-aberta-do-cns-as-autoridades-brasileiras-no-enfrentamento-ao-novo-coronavirus
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1074-carta-aberta-do-cns-as-autoridades-brasileiras-no-enfrentamento-ao-novo-coronavirus
https://docs.google.com/document/d/1vP4nQQlGduDopqaVyIol3Q_HTAuBabD-NDuGaSM0UEc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vP4nQQlGduDopqaVyIol3Q_HTAuBabD-NDuGaSM0UEc/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=5DOLNR7l9do
https://www.youtube.com/watch?v=5DOLNR7l9do


 

IS 

7 Notas públicas emitidas pelo CNS diante da 
pandemia 

Nota_ alerta teste 
rápido covid 
 
Nota_manutenção do 
distanciamento social  
 
Nota_ critica ao MP 
 
Nota- exige seriedade 
no MS 

1h 1h 2h 

8 

 

Na fila do SUS:  pandemia e estado de 
Exceção  

CMS_Saúde nas vilas: 
na fila do SUS 20` 40` 1h 

9 
A Centralidade da AB no enfrentamento da 
covid-19 

Live CMS_A 
centralidade da AB no 
enfrentamento à Covid 

2 h 2h 4h 

10 
Desafios da organização da rede de atenção à 
saúde no contexto da pandemia 

Live_ CMS_ Desafos 
rede de atenção 2h 2h 4h 

11 
 Documento Orientador para Conselhos Estaduais, 

Municipais e Distrital de Saúde sobre Novo 
Coronavírus (Covid-19)  

CNS_Doc orientador 
para os conselhos de 
saúde 

1h 1h 2h 

TOTAL DE HORAS 36 h 

       
   *CH= carga horária  

 

Informações e dúvidas referentes a este plano e a estas tarefas podem ser sanadas com a tutora 

responsável Eglê Ângela Ronsoni via e-mail egle-ronsoni@saude.rs.gov.br  
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https://www.youtube.com/watch?v=5DOLNR7l9do
https://docs.google.com/document/d/1tK-Lec7-McaRFunCOP3lFeJ3ErZjIDC7iHOFvEA3maE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tK-Lec7-McaRFunCOP3lFeJ3ErZjIDC7iHOFvEA3maE/edit?usp=sharing
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1144-nota-publica-cns-alerta-sobre-os-cuidados-para-a-realizacao-de-testes-rapidos-para-covid-19-disponiveis-em-farmacias
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1144-nota-publica-cns-alerta-sobre-os-cuidados-para-a-realizacao-de-testes-rapidos-para-covid-19-disponiveis-em-farmacias
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1102-nota-publica-cns-defende-manutencao-de-distanciamento-social-conforme-define-oms
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1102-nota-publica-cns-defende-manutencao-de-distanciamento-social-conforme-define-oms
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1177-nota-publica-cns-critica-mp-da-irresponsabilidade-que-isenta-governo-de-consequencias-da-pandemia-frente-aos-erros-da-gestao
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1179-nota-publica-cns-exige-seriedade-na-pasta-da-saude-diante-da-2-troca-de-ministro-em-meio-a-pandemia
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1179-nota-publica-cns-exige-seriedade-na-pasta-da-saude-diante-da-2-troca-de-ministro-em-meio-a-pandemia
https://docs.google.com/document/d/10Si-rIh9ZiQcejynZCrm2kcgqyC0hOpK6ZlRYMXwSjc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10Si-rIh9ZiQcejynZCrm2kcgqyC0hOpK6ZlRYMXwSjc/edit?usp=sharing
https://bombozila.com/saude-nas-vilas-na-fila-do-sus-ep5/?fbclid=IwAR0RJwWBIitFZ1AzTuxcRW4N0q4RRG1q9kx9yIHWXNKKbAo4-EkrmktgZew
https://bombozila.com/saude-nas-vilas-na-fila-do-sus-ep5/?fbclid=IwAR0RJwWBIitFZ1AzTuxcRW4N0q4RRG1q9kx9yIHWXNKKbAo4-EkrmktgZew
https://docs.google.com/document/d/1LR7DjTq81Up5aQXnWZd21TzH6UoZrI8CSEjXntfs-_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LR7DjTq81Up5aQXnWZd21TzH6UoZrI8CSEjXntfs-_I/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/conselhodesaudeportoalegre/videos/555685611753623
https://www.facebook.com/conselhodesaudeportoalegre/videos/555685611753623
https://www.facebook.com/conselhodesaudeportoalegre/videos/555685611753623
https://docs.google.com/document/d/1DnAJyeypJiUgr9ISuRIdDbw9NA-fsbpG6tSaUK8d2wU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DnAJyeypJiUgr9ISuRIdDbw9NA-fsbpG6tSaUK8d2wU/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/1569652229742964/videos/2835462806507466/
https://www.facebook.com/1569652229742964/videos/2835462806507466/
https://docs.google.com/document/d/1VDalAmiHrvsxbQ2pvmNferk1H0AlzuNNgMNrp1DvY-Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VDalAmiHrvsxbQ2pvmNferk1H0AlzuNNgMNrp1DvY-Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VDalAmiHrvsxbQ2pvmNferk1H0AlzuNNgMNrp1DvY-Q/edit?usp=sharing
http://www.susconecta.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Documento_Orientador_CNS-covid-REVISADO-1.pdf
http://www.susconecta.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Documento_Orientador_CNS-covid-REVISADO-1.pdf
http://www.susconecta.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Documento_Orientador_CNS-covid-REVISADO-1.pdf


 
ANEXO 

(Modelo de relatório a ser postado) 

Utilizar a extensão de arquivo pdf.  

Data:    /    /2020.  

Nome do Residente: __________________________ Residente  de : R1 ou R2 ?  

Programa: ________________________________ 

Profissão:_________________________________ 

 

1. Breve relato da leitura ou vídeo assistido 

Deve conter brevemente do que se trata o video ou leitura que foi realizada, nos moldes de                 
resumo, com objetivo de situar o avaliador do que se trata (máximo meia página ou 1500                
caracteres, fonte 12 letra time new roman ou arial) 

 

 

2. Discusão análitica sobre o conteúdo: 

Deve conter os aspectos abordados na questão reflexiva proposta na tarefa e a manifestação              
do seu entendimento acerca do tema proposto.  

Evite cópias dos pareceres e ou relatórios e reproduções longas de autores. Caso queira              
utilizar autores para dialogar com a ideia trazer de forma interpretativa e fazer a referência               
autoral. No entanto, é mais importante a sua reflexão, principalmente diante do papel do              
Controle Social neste contexto de pandemia, procure fazer sempre a análise com base nesse              
sentindo.  
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