
 
RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE 

 

Plano para cumprimento de Carga Horária (CH)  do Controle Social em caráter 
excepcional decorrente da pandemia Convid-19 - 2º semestre 

 

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

O Projeto Pedagógico 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 a elaboração de relatórios que apresentem reflexões críticas sobre os           

aspectos discutidos nestas reuniões. No entanto, diante da permanência do contexto de            

pandemia causada pelo covid-19 a referida participação presencial ficou 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           

atividades 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 (2ºsem.) como oferta 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.  
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Dados do Subeixo -  Atividades Complementares de Controle Controle Social  

Tutores:  
Andrea Rozas Cardoso,  karine Paggi - contabilização das horas  
Eglê Ângela Ronsoni - 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, bem como o papel dessas instâncias no que tange o 

princípio da participação Social preconizado no Sistema Único de Saúde e seus outros 

desdobramentos em caráter ordinário.  

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, seus desdobramentos e continuidade do trabalho 

exercido pelos Conselhos de Saúde.  

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 visualizações das plenárias on-line 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.  

Esse processo continuará sendo 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 vídeo assistido e em seguida elaborará a               

reflexão sobre estes. Reflexão essa norteada pela referida questão. Em “anexo I” modelo             

do relatório a ser postado. Nesta edição, o residente poderá substituir um vídeo sugerido              
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por outro de sua escolha. Porém, deve estar em consonância com critérios classificados             

como Controle Social e as horas também devem ser equivalente ao vídeo que deseja              

substituir, tais critérios estarão descritos na plataforma moodle e em documento de link             

aberto para consulta, bem como juntamente com o modelo de relatório no  anexo II.  

A validação dessas horas se darão após a leitura das análises postadas também             

junto a plataforma moodle.O campo onde menciona nota será equivalente (mera           

equivalência) 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). Os relatório enviados são           

individuais e 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  

Tar
efa Conteúdo Material Disponível  

Carga Horária (h) 

👀 
relato 

e 
análise  

total 

1 
*Plenária Macro CEE - PES e debate 

pandemia 
Plénaria Macrorregional 
29/05 4 4 8 

2 
* Plenária Ordinária CES - Discussão 

prévia PES e covid-19 
4ª Plenária Ordinária do 
CES/RS 04/06 4 4 8 

3 
* Plenária ordinária CES - PES,Covid 

política de equidade 
5ª Plenária Ordinária do 
CES 18/06 4 4 8 

4 * Plen.Ordi.CES Efeitos da Pan. na Rede 
da Atenção e Desafios das Redes 

6ª Plenária Ordinária do 
CES 02/07 4 4 8 
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https://docs.google.com/document/d/1Yq2z7z4KWhGdWgEFb_e4NLpo8gD5Rw0EfMRWYiMi-VI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Yq2z7z4KWhGdWgEFb_e4NLpo8gD5Rw0EfMRWYiMi-VI/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/3932591280115915
https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/3932591280115915
https://docs.google.com/document/d/12PL8IcdAjeMDus8O70jjMe_uMTIXGt9V7fILRlWZrY4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12PL8IcdAjeMDus8O70jjMe_uMTIXGt9V7fILRlWZrY4/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/300197591010838
https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/300197591010838
https://docs.google.com/document/d/19VabW6ZR4us4mHxSyjjfTPBnVO6V6f9zraYKjUgSjyY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19VabW6ZR4us4mHxSyjjfTPBnVO6V6f9zraYKjUgSjyY/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/920758761758646
https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/920758761758646
https://docs.google.com/document/d/1F4Pblu2eEPQJpvnvnVUdkznwHiidReWranNvfUyb9SA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F4Pblu2eEPQJpvnvnVUdkznwHiidReWranNvfUyb9SA/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/2311824365779995
https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/2311824365779995


 

Assistenciais em tempos de Covid-19.  
Continuação 6ªplenária 

5 
** Fila Única De Leitos Para Salvar Vidas CNS - FILA ÚNICA DE 

LEITOS PARA SALVAR 
VIDAS 

2 2 4 

6 ***Livre escolha de acordo com critérios 
(este link está aberto para consulta) 

    

TOTAL DE HORAS 36 h 
  

* Estes links são referentes ao planejamento das aulas realizado pelas professoras e o acesso é 
restrito a tais. 

** sugestão residentes  

*** A escolha do vídeo fica a critério e pesquisa do residente, caso queira substituir algum vídeo                 
sugerido por outro de sua escolha. A substituição é válida somente para um vídeo e deve estar                 
em consonância com critérios classificados como Controle Social e as horas deverão ser             
equivalentes às horas do video que escolheu substituir. Este link - para acessar os referidos               
critérios está aberto aos residentes, bem como tais critérios estarão descritos na plataforma             
moodle e em anexo a este plano.   

 

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://docs.google.com/document/d/1F4Pblu2eEPQJpvnvnVUdkznwHiidReWranNvfUyb9SA/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/2654751424776854
https://docs.google.com/document/d/1qDkipLkY3RtsNodLnPkSZGa1u7A_Kgt1L8yvhl7zS_w/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/ConselhoNacionalDeSaude/videos/2897646986951958/
https://www.facebook.com/ConselhoNacionalDeSaude/videos/2897646986951958/
https://www.facebook.com/ConselhoNacionalDeSaude/videos/2897646986951958/
https://docs.google.com/document/d/1aaKjTF2nhp4hplvKT1bhaituJGS1nme2IpkT4Wmnulk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aaKjTF2nhp4hplvKT1bhaituJGS1nme2IpkT4Wmnulk/edit?usp=sharing


 
ANEXO I 

(Modelo de relatório a ser postado) 

Utilizar a extensão de arquivo pdf. 

 

Relatório Análico Reflexivo  

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 ou entre os colegas, sob pena e não                
serem validados, bem como 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, procure fazer sempre a análise com base nesse sentindo.  
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ANEXO II 

(Modelo de relatório video livre escolha) 
Utilizar a extensão de arquivo pdf. 

 

Relatório Análico Reflexivo  

Data:    /    /2020.  

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

Programa: ________________________________ 

Profissão:_________________________________ 

 

Proposta: (colocar o  link do vídeo) 

Deseja substituir por: (informar por qual tarefa deseja substituir) 

Total de horas: (a duração do vídeo/live proposto deve ser a mesma do vídeo que deseja 
substituir) 

 

1.Objetivo:  

1.1 - Descrever  qual motivo da escolha do vídeo, e qual objetivo em analisá-lo. 

1.2 - Fazer uma questão norteadora que dialogue com o objetivo posto.  
 
2- Breve relato da leitura ou vídeo assistido 

Deve conter brevemente do que se trata o video, 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) 

3- Discusão análitica sobre o conteúdo: 

Deve conter os aspectos abordados na questão reflexiva proposta por você e a             
manifestação do seu entendimento acerca do tema proposto.  
Evite cópias dos pareceres e ou relatórios e ou entre os colegas, sob pena e               
não serem validados, bem como 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, procure fazer sempre a           
análise com base nesse sentindo. 
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