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A

Disciplina GOS5716 – Monitoria Pro-

dados das áreas relativos a esse conhecimento e pro-

fissional é obrigatória para os alunos

curam propor soluções para os problemas enfrenta-

do Programa de Mestrado Profissio-

dos. Os resultados são apresentados aos outros gru-

nal em Gestão de Organizações de Saúde da Faculda-

pos e professores do programa que acrescentam su-

de de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de

gestões ao trabalho.

São Paulo (FMRP/USP) em parceria com a Faculda-

Todo esse processo é acompanhado pelos do-

de de Economia e Administração de Ribeirão Preto da

centes através da plataforma Moodle, na qual os alu-

Universidade de São Paulo (FEA-RP-USP). Tem como

nos fazem inserção do relatório do grupo a cada se-

objetivo proporcionar ao participante a análise de se-

mana e recebem “feed back” de como prosseguir no

tores administrativos relacionados à organização da

trabalho e como já ir dando a ele o formato de um

saúde com a devida análise crítica e teórica.

artigo a ser publicado. Finalmente, o fruto desse pro-

Nessa disciplina, os alunos são divididos em gru-

cesso deve ser um artigo formatado para publicação.

pos para explorar áreas assistenciais, administrativas

Os artigos presentes nesse simpósio são fruto

ou de apoio, de uma instituição de saúde, procurando

do trabalho das duas primeiras turmas que cursaram

descrever seu funcionamento e identificar possíveis

a Disciplina GOS5716-Monitoria Profissional e, sem

problemas de gestão para o qual possam contribuir.

dúvida, demonstram o potencial do Programa de Pós-

São escolhidos tutores em cada uma das áreas ofere-

Graduação Mestrado Profissionalizante Gestão em

cidas para receber os alunos em reuniões semanais.

Organizações de Saúde em instrumentar seus alunos

A orientação dada ao grupo é que selecione um pro-

para transformarem as instituições de saúde em que

blema que seja exequível de se avaliar dentro do tem-

venham a se inserir.

po alocado para a Disciplina na grade curricular.

Esse simpósio também inclui um artigo de revi-

Após realizada a identificação do problema, os

são sobre avaliação de testes diagnósticos no contex-

alunos são instados a procurar a base teórica em Ad-

to da avaliação de tecnologias em saúde: abordagens,

ministração que aprenderam em outras disciplinas do

métodos e interpretação. Esse artigo surge como uma

programa ou em outras fontes. A partir daí buscam

necessidade dos alunos na Disciplina GOS5716.
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