
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA PROF. OSVALDO DE OLIVEIRA 

MACIEL



MISSÃO: promover o estudo sistemático da saúde coletiva
visando à construção, acompanhamento e avaliação de
estratégias voltadas ao ensino, no âmbito do SUS em Santa
Catarina, com ênfase na perspectiva multiprofissional e
interdisciplinar, contribuindo para a formação de cidadãos
capazes para atuar de maneira ética e humanizada.

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA PROF. OSVALDO DE 

OLIVEIRA MACIEL



HISTÓRICO:

1993: já discutia-se a criação, no âmbito da Secretaria de Estado da
Saúde (SES), de uma Escola de Saúde Pública que viesse atender as
demandas de formação de trabalhadores do SUS por meio da oferta
de cursos de pós-graduação lato sensu.

2006:

Elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI).

Encaminhamento dos documentos ao Conselho Estadual de

Educação.

Credenciamento pelo CEE para ofertar cursos de pós graduação lato

sensu aos trabalhadores do SUS/SC.

No mesmo ano, por meio do Projeto de Lei Nº 0200.7 da Assembléia

Legislativa, recebeu a denominação de “Escola de Saúde Pública

Prof. Osvaldo de Oliveira Maciel” (ESP/SES/SC).



2011: primeira renovação de credenciamento junto ao CEE “para
ofertar cursos de pós-graduação lato sensu, exclusivamente a
trabalhadores vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS)”.

2016: segunda renovação de credenciamento com a “finalidade
específica de qualificação do servidor público e/ou acesso às
carreiras do serviço público”.

A Escola de Saúde Pública certifica seus cursos 
desde 2006!!



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE SC



ESTRUTURA FÍSICA:

Laboratório e 
Sala de Reunião



ESTRUTURA FÍSICA:

Laboratório 
de 

Informática

Biblioteca

Sala Apoio

Auditório



LEGISLAÇÃO – CONSELHO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO

• Resolução CEE/SC nº 013, 25 de junho de 2018 – Fixa normas para o
funcionamento da Educação Superior, nas modalidades presencial e a distância, no
Sistema Estadual de Ensino de Santa Catarina, e estabelece outras providências.

- Seção V – Do Credenciamento e da Renovação de Credenciamento de Escolas de
Governo (art. 25 a 28)

- Seção VI – Da Avaliação Externa de Escolas de Governo (art. 29)

- Seção VII – Da Avaliação Institucional de Escolas de Governo (art. 30 e 31)

• Resolução CEE/SC nº 101 de 13 de dezembro de 2016: “renovação de
credenciamento da Escola de Saúde Pública Prof. Osvaldo de Oliveira Maciel, mantida
pela Secretaria de Estado de Santa Catarina, para a oferta de cursos de pós-graduação
lato sensu e de formação continuada, exclusivamente com a finalidade específica de
qualificação e/ou acesso às carreiras do serviço público” (publicada no DOE nº 20.471
de 08 de fevereiro de 2017).



A Escola, em conjunto com outras diretorias/gerências da SES ou

em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca

(ENSP/FIOCRUZ) e com o Conselho de Secretarias Municipais de

Saúde (COSEMS), realiza formação nas áreas de: Humanização,

Gestão do SUS, Controle Social, Controle Avaliação e Auditoria,

Planejamento, Ouvidoria, Saúde Mental e Atenção Psicossocial,

Crack Álcool e Outras Drogas, Saúde da Família, entre outros.

AÇÕES DESENVOLVIDAS



A Escola Estadual de Saúde Pública de Santa Catarina busca ofertar

a formação de sanitaristas para qualificar a força de trabalho em

saúde pública para o SUS. Seu foco tem sido o aprimoramento do

SUS a partir da formação, contribuindo de maneira positiva para

efetivação do direto à saúde dos/as cidadãos/ãs.

AÇÕES DESENVOLVIDAS



16/05/19

• Cursos de Preceptoria; 

• Formação de Conselheiros de Saúde; 

• Formação/intervenção em Educação Permanente e Humanização;

• Apoio ao desenvolvimento das ações nos NUSEPS por meio do COSEP –

Comitê de Segurança do Paciente (Portaria – 764 de 21/09/2016), 

desenvolvendo ferramentas que garantam a qualidade dos serviços nas 

unidades de saúde da rede própria da SES/SC. 

• Participa do grupo de apoio às ONGS com o objetivo de instrumentalizar o 

setor em projetos para ações de prevenção das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis;

AÇÕES DESENVOLVIDAS



16/05/19

• Coordena o Colegiado de Humanização – PNH;

• Grupos de estudos programados acerca de EPS que visam aprimorar a 

qualificação dos profissionais da ESP;

• Participa da organização do 1º Encontro das Escolas de Saúde Pública da 

Região Sul, com o objetivo de fortalecer ações das escolas de governo da 

região Sul.  

• Participa do Projeto: AcolheSUS. 

• Compõe a Comissão de Relatoria das Conferências de Saúde e temáticas 

como forma de potencialização deste instrumento de escuta do controle social 

e, consequentemente o alinhamento das ofertas de educação permanente em 

saúde às reais necessidades da população. 

AÇÕES DESENVOLVIDAS



16/05/19



Ações desenvolvidas – Cursos lato sensu

Cursos – 2006-2019 

Especialização em Desenvolvimento Gerencial de Unidades de 

Saúde – GERUS

01

Especialização em Saúde do Trabalhador 01

Especialização em Saúde Pública

Especialização em Saúde Pública(em andamento)

02

01

Especialização em Gestão da Informação 01

Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial 02

Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 03

Especialização em Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(em andamento

01



OUTROS CURSOS LATO SENSU AUTORIZADOS PELO CEE

• Especialização em Dependência Química

• Especialização em Gestão de Redes de Atenção à Saúde

• Especialização em Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do 
SUS

• Especialização em Vigilância da Saúde



REDE DE ESCOLAS E CENTROS FORMADORES 
EM SAÚDE PÚBLICA

• A Escola de Saúde Pública de Santa Catarina faz parte da Rede
de Escolas e Centros Formadores em Saúde Pública
(REDESCOLA) coordenada pela Escola Nacional de Saúde
Pública Sérgio Arouca (ENSP/FIOCRUZ).

• Formada por 54 Escolas, Núcleos de Saúde e Centro
Formadores, a Rede tem por missão: “Articular e fortalecer as
escolas e os centros formadores em saúde pública/coletiva,
mediante estratégias para o desenvolvimento de políticas e
ações no âmbito da Educação na Saúde, visando a produção do
conhecimento e a qualificação da força de trabalho no SUS”.



REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA

• Anualmente são publicados três números da
revista no site da Escola:
http://esp.saude.sc.gov.br

MUSEU DE SAÚDE PÚBLICA



16/05/19

• Incorporação de práticas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de

doenças;

• Superar uma racionalidade que organiza as respostas para que se embasem

na queixa-conduta, avançando para outra, onde o conhecimento e sua

aplicação nas práticas incluam outros elementos na análise dos problemas de

saúde, elementos esses que permitam uma compreensão aprofundada do

modo como os problemas de saúde das pessoas e de suas coletividades são

produzidos.

• Interação entre as diferentes disciplinas - tensionando a tradicional divisão

técnica do trabalho, pautada nas especialidades.

DESAFIOS FORMAÇÃO EM SAÚDE



16/05/19

• Reestruturação física e funcional da ESP-SC;

• Aprimoramento do Projeto Político Pedagógico (PPP);

• Implementação da Comissão Própria de Avaliação e organização do Regimento Interno e

do PDI;

• Acompanhamento e avaliação de egressos visando à retroalimentação do processo;

• Planejamento e promoção de pesquisas de acordo com linhas de pesquisa e demandas

do SUS;

• Publicação da Revista de Saúde Pública de SC - indexação;

• Organização e manutenção do Museu da Saúde Pública;

• Carência de profissionais (principalmente pedagogo e bibliotecário)

• O desenvolvimento de visão crítica das diferentes concepções sobre o papel do Estado

junto às demandas sociais da população no reconhecimento das contribuições dos

diferentes saberes para a prática da saúde pública

DESAFIOS FORMAÇÃO EM SAÚDE



OBRIGADA


