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Meu contexto….
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“Revolução” EIP: mudança na cultura educacional, mudança na cultura asistencial

Formação docente → Chave para o sucesso da EIP

para conseguir objetivos diferentes há que fazer coisas diferentes…
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2% professores
especialistas

em EIP para a instituição

10%  formação avançada em 
projetos+ metodologias: 

formuladores de atividades, 
responsáveis pelas 

atividades/projetos dentro do 
plano de EIP

25% Professores facilitadores

Colaboram nas atividades e

Projetos de EIP quando solicitado

100% do corpo docente*

Conhece o que é EIP

*Corpo docente

de 250 

professores aprox.

Difusão/Conscientização

Formação online: 2h.

Formação em atividades

/projetos EIP: 4h/8h

Formação com especialistas

Presencial/online: 10h.

Congressos, reuniões com

especialistas, visitas

a instituições, leituras de 

referencias no tema

Eva Icarán_Universidad Europea (Madrid)

• Por departamentos

• Convoca: Chefe de departamento

• Sessão obrigatória

• Direcionada a todos os docentes

• Introdução/sensibilização/formação

• Breve

• Participativa

• Reflexão sobre implicação pessoal

Exemplo de sessão formativa para docentes

Características: 
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Exemplo real de sessão formativa para desenvolvimento docente

Contexto: Programa de EIP em desenvolvimento→ necesidade de difusão e compromisso de 100% do corpo docente

Objetivos da sessão: informar/sensibilizar/difundir/buscar compromisso.

EIP no modelo acadêmico da Universidade

• Por que?

• Quem disse?

• Para que?

• Onde estamos agora?

• Do que falamos quando falamos em EIP?

• Quem pertence a ela?

• Como estamos fazendo?

• Atividades em desenvolvimento?

• Experiências do departamento?

• “Momento da verdade”: incorporá-la em uma disciplina
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Objetivos da sessão:

1.Compartilhar o conceito e o interesse sobre a EIP no perfil de 

competências de nossos estudantes e seu desenvolvimento em 

nossa universidade. 

2.Refletir sobre como poderemos tornar explícito o tema da EIP na 

formação e na docência. 

3.Transmitir a nossos estudantes a sua importância (da EIP) como

parte de sua prática profissional.
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https://www.youtube.com/watch?v=NcAOl_fYP90

https://www.youtube.com/watch?v=NcAOl_fYP90
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- Equipes interprofissionais

- O paciente no centro do sistema

- Sustentabilidade: menores custos

EIP como estratégia para aproximarmos dos três objetivos do futuro
da Atenção em saúde
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BMJ 2016;353:i2139 doi: 10.1136/bmj.i2139

Causas de mortes nos EUA, 2013

Efeitos adversos



Internal use

NOVOS MODELOS DE 
AUTORIDADE/INTERAÇÃO

REFORMA DO SISTEMA DE SAÚDE(RD 16/2012) 
(sustentabilidade, qualidade e segurança do Sistema Nacional de Saúde)

Antes Depois
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Educação continuada e permanente para os profissionais de saúde
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Estudantes desenvolvem
sistematicamente competências

através de conteúdos e
metodologias em um curso de 

graduação

Atividades conjuntas onde 
estudantes de distintos cursos de 

graduação da saúde se interagem e 
trabalham as competências de EIP

“UNIPROFISSIONAL”

Disciplina

e/ou

atividades

Disciplinas que integram
(unem?) grupos de 

estudantes onde não se 
interagem e nem

desenvolvem
competências de EIP

?

INTERPROFISSIONAL

OK

Todos na mesma página. O que entendemos por EIP na 
universidade?
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A equipe e o modelo acadêmico da nossa faculdade…

EIP

Simulação

Estrutura e 
funcionamen
to do corpo

humano

Alianças
externas

Integração de 
disciplinas 

básicas

Qualidade
dos estágios

clínicos
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Como  estamos implementando? 

• Conjunto de competências: revisão dos marcos de referência

mundiais e seleção →

• Metodologias →

• Desenvolvimento curricular por curso (quem, onde, quando, como)

• Logística (mesclar estudantes… mas também outras metodologias)

• Avaliação de estudantes

Comunicação Papeis Autoridade

Exposição Imersão Domínio
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COMPARTILHAR como estamos aprendendo: professor especialista  + 

equipe promotora (visitas/contatos com especialistas /universidades 

/grupos de referência, reuniões técnicas, etc
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Implementação do plano
Guía + iniciativa…

Projetos

Atividades
Fundamentos da EIP

Simulação

Formação Interprofissional

Atenção Domiciliar

Multiprofissional(com
outras Faculdades )

(“coluna vertebral” do programa)

(“nutrem” o programa)
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Resumo de experiências no Departamento

18

Objetivo do Plano: 1 experiencia de EIP por curso (ano)
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Que aspecto em sua disciplina é oportuno abordar, refletir ou

experimentar a interprofissionalidade em saúde desde a perspectiva de

uma Comunicação efetiva, o reconhecimento e execução de papeis ou

adequado manejo de autoridade entre os diferentes profissionais de 

saúde? Em quais disciplinas ou colegas/companheiros seria possível

compartilhar uma atividade?
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Chaves para o sucesso no desenvolvimento da formação

de professores para a EIP na Universidade

1. Responder às necessidades docentes (desenvolvimento profissional docente e impacto na 

formação dos estudantes: vínculo direto da EIP com um melhor preparo) 

2. Aprender com os outros (dar potência às comunidades de prática e à colaboração) 

3. Iniciar por quem serão os profesores especialistas e dinamizadores do plano 

4. Integração com o modelo acadêmico. Valor diferencial. Apoio institucional → projeto sólido

5. Contar con os melhores formadores a princípio: investimento inicial em especialistas e 

contatos com centros de referência.

6. Metodologia variada: formação presencial, online, autônoma, assessoria por projetos, 

jornadas, experts, congressos, reuniões técnicas…. 
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Pressupostos para a formação docente

• Redução de atividades em disciplinas aos docentes e profesores responsáveis pelo 

programa de EIP 

• Visitas/estágios en centros de referência nacionais e internacionais

• Participação em congressos, jornadas e reuniões técnicas

• Assessorías de especialistas (visitas, consultorias…)

• Participação em cursos / Organização de cursos (palestrantes, formato online, …)

• Organização de jornadas internas de EIP (Centro, Universidade… promover a 

colaboração)

• Comunicação interna e externa: comunicação institucional, folhetos,noticias para a 

imprensa….dar visibilidade para aumentar a consciência. Vínculo universidade-

sociedade

Do ideal……

…Ao possível: ¡¡Começar!!



Internal use

eva.icaran@universidadeuropea.es

Vicerrectora de Profesorado e Investigación

Universidad Europea de Madrid

Muchas gracias!.... y a vuestra disposición

Muito obrigado... e a sua disposição

mailto:eva.icaran@universidadeuropea.es

