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Resumo

A representação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) junto à Universidade Aberta 

do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS) nasce de colaborações de docentes da Escola de 

Medicina (EMED) em programas educacionais da Secretaria Executiva (SE) da UNA-SUS 

desde 2010, e consolida-se com sua aprovação como colaboradora em 2014. Desde então, 

um intenso processo de capacitação da UNA-SUS UFOP somada à encomenda de apoio 

e produção de cursos trouxe experiências inovadoras na construção de cursos baseados 

em tecnologias, a partir da parceria fundamental de docentes da EMED e do Centro de 

Educação Aberta e a Distância (CEAD) da UFOP. A experiência na produção desses cursos 

para profissionais do SUS se baseia nos preceitos da educação permanente em saúde, da 

construção reversa de cursos mediante mapeamento de objetivos de ação, da elaboração 

de trilhas de aprendizagem baseadas em tomadas de decisão com múltiplos desfechos, da 

granularidade dos objetos educacionais, e no compromisso com a produção destes objetos 

sob a égide da continuidade do curso pela disponibilização de materiais que o aluno pode 

levar em seus computadores, smartphones e tablets após o término da ação educativa. Este 

capítulo descreve os desafios na construção de cursos sob essas premissas. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Educação Permanente. Educação em Saúde. Saúde 

do Idoso.
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Abstract

The representation of the Federal University of Ouro Preto (UFOP) at the Open University 

of Brazilian National Health System (UNA-SUS) comes from collaborations of professors 

from the School of Medicine (EMED) in educational programs of the Executive Secretariat 

(SE) of UNA-SUS since 2010, and it is consolidated with its approval as a collaborator in 

2014. Since then, an intense training process of UNA-SUS UFOP, along with the order of 

support and production of courses, has brought innovative experiences in the construction 

of technology-based courses, with a fundamental partnership of professors from EMED 

and from the Center of Open and Distance Education (CEAD) of UFOP. The experience of 

producing these courses for SUS professionals is based on the precepts of permanent 

education in health, of reverse course construction by mapping action objectives, of the 

development of learning paths based on decision-making with multiple outcomes, of 

educational objects granularity, and on the commitment to the production of these objects 

under the auspices of courses continuity by the availability of materials that the student can 

take in their computers, smartphones and tablets after the educational action ends. This 

chapter describes the challenges in building courses under these premises.

Keywords: Distance Learning. Permanent Education. Education in Health. Elderly Health. 
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1 INTRODUÇÃO

Objetiva-se descrever a construção de atividades, conteúdos, desenho instrucional 

e estratégias de elaboração de soluções em tecnologias da informação (TI) na produção 

de cursos a distância pelo núcleo de produção da Representação da Universidade Federal 

de Ouro Preto junto à Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS UFOP). Descrevem-se as 

estratégias da equipe de trabalho da UNA-SUS UFOP na produção de cursos a distância, 

como colaboradora da Secretaria Executiva da UNA-SUS (SE UNA-SUS) e como produtora 

de cursos. 

No ano 2000, mediante convênio com a UFMT, a UFOP criou o Núcleo de Educação 

Aberta e a Distância (NEAD), responsável pela administração e coordenação didático-

pedagógica dos Programas e Projetos da Educação a Distância (EAD), vinculado à Pró-

Reitoria de Extensão, implantando o “Curso de Licenciatura Plena em Educação Básica 

– Anos Iniciais”, e criando Polos de Apoio Presencial em municípios mineiros, nos quais 

chegou a receber 3.750 alunos de 88 municípios (CEAD, 2017). 

Em 2003, o NEAD tornou-se o Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD), Unidade 

Acadêmica na estrutura da UFOP (CUNI/UFOP, 2003), e em 2007 aderiu ao recém-criado 

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) - estratégia do MEC para fomentar cursos EAD 

- ofertando, inicialmente, o curso Administração Pública, e, a seguir, os cursos de graduação 

em Pedagogia, Matemática e Geografia, além de cursos de Pós-Graduação Latu Sensu, tais 

como Práticas Pedagógicas e Mídias na Educação.

O CEAD promove cursos de graduação e especialização a distância, e apoia as demais 

unidades acadêmicas e cursos que ofertam parte de suas disciplinas na modalidade EAD, 

bem como outros projetos institucionais que envolvam a modalidade ou o uso de tecnologias 

aplicadas no processo de formação.

O curso de medicina da UFOP foi autorizado a funcionar em dezembro de 2007 (MEC/

SESU, 2007), em um momento singular da expansão do ensino superior e da reorientação 

da formação em saúde no Brasil, com o compromisso de integrar ensino-serviço, visando à 

reorientação da formação, assegurando uma abordagem integral do processo saúde-doença 
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com ênfase na Atenção Primária à Saúde (APS), segundo as diretrizes curriculares nacionais 

(BRASIL, 2001, 2007; UFOP, 2006).

Em seu Projeto Político-Pedagógico contemplou a formação integrada a cenários 

reais de aprendizagem, tendo a Rede SUS da Região dos Inconfidentes como campo da 

prática, sob uma dinâmica inovadora de ensino-serviço, desafiando a UFOP a compreender a 

situação de saúde da comunidade e apoiar formas de gerir e produzir saúde e conhecimento 

de forma colaborativa, harmônica e participativa. O curso foi gestado inicialmente dentro da 

Escola de Farmácia, a mais antiga instituição desta área no Brasil, onde funcionou até 2012, 

quando a Escola de Medicina (EMED) foi então criada (UFOP, 2007a, 2007b, 2012).

Desde 2010 a EMED UFOP apoia a construção de Cursos para a SE UNA-SUS pela 

participação de seus docentes e discentes como colaboradores. A partir de 2014, aprovada 

no Edital nº 57, de 23 de outubro de 2013, a UFOP torna-se entidade colaboradora da 

Rede UNA-SUS, sendo entidade produtora de cursos de educação em saúde baseados 

em tecnologias sob demanda do Ministério da Saúde com a mediação da SE/UNA-SUS, 

constituindo-se assim a Representação da Universidade Federal de Ouro Preto, junto à 

Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS UFOP), numa das 35 instituições colaboradoras do 

Sistema UNA-SUS (FIOCRUZ, 2014).

Atualmente, a equipe interna da UNA-SUS UFOP é formada por docentes e discentes 

da EMED, profissionais de Tecnologia da Informação e de membros do CEAD, ampliando 

ainda mais sua expertise em EAD. A partir de sua inclusão como colaboradora, a UNA-SUS 

UFOP coeditorou um curso de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa voltado para Técnicos de 

Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde. No momento, produz outro curso de Atenção 

à Saúde da Pessoa Idosa focado no “ensinar para ensinar”, sensibilizando os profissionais da 

APS para que estes compartilhem o conhecimento adquirido com os cuidadores de idosos. 

Além disso, está produzindo o módulo “Abordagem aos Problemas Neurológicos Frequentes 

na Atenção Básica”, para o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica 

(PROVAB). 

A equipe da UNA-SUS UFOP é necessariamente interdisciplinar e multiprofissional, 

unindo diferentes saberes e experiências em docência, tecnologia de EAD, assistência e 

planejamento em Atenção Básica, e inclui profissionais da sociologia, assistência social, 

diversas profissões e especialidades da área da saúde, incluindo profissionais da rede 

de atenção e residentes de especialidades em saúde. A produção envolve desenhistas 
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instrucionais, tecnologistas da informação, editores de Moodle, entre outros, além de 

roteiristas e produtores de vídeos, desenhistas gráficos e ilustradores. 

Além disso, a equipe possui conteudistas em locais distantes da sede da UFOP, como 

Cascavel, no Paraná; e em São Paulo - além da equipe da SE UNA-SUS sediada em Brasília 

-, selecionados pela sua expertise em elementos específicos do curso, trazendo diferentes 

visões da construção do SUS e consequentemente uma diversidade de realidades que se 

reflete nos cursos desenvolvidos pela UNA-SUS UFOP. 

1.1 O marco teórico conceitual da UNA-SUS UFOP

Uma lógica de produção baseada nos preceitos da educação permanente em saúde 

muda totalmente a intencionalidade de um curso. A necessidade de formação de acordo 

com as demandas do mundo do trabalho em saúde, especialmente no campo da APS, gera 

objetivos centrados no saber-fazer (MANCIA, CABRAL; KOERICH, 2004; LOBO, 2014). 

Um elemento fundamental no processo de desenvolvimento da UNA-SUS UFOP foi 

a construção de objetos educacionais baseados em situações-problema, sob a égide das 

árvores de tomadas de decisão e/ou de labirintos abertos de aprendizagem. Nesse sentido, 

o aluno opta por decisões que levam a diferentes desfechos, maximizando o saber ao 

apresentar cenários simulados. 

Sendo cursos voltados para a educação permanente de profissionais de saúde, as 

situações construídas devem representar o mundo real, no qual não existe “certo absoluto” 

nem “errado absoluto”. Na prática cotidiana, especialmente no âmbito da APS, diferentes 

caminhos podem levar a um desfecho favorável. Além disso, no mundo real, os profissionais 

de saúde podem retomar o caminho de tomada de decisão, retornando a uma alternativa 

anterior que não havia sido escolhida, a partir do momento em que veem a escolha 

inicialmente realizada não ser capaz de solucionar o problema.

Outro elemento importante na construção dos cursos é o da granularidade, na qual 

unidades educacionais têm um fim em si mesmas, baseadas em estruturas educacionais 

modulares, independentes entre si, embora agrupadas sob um tema comum, o que permite 

sua remodulação para cursos de diferentes tamanhos e formatos. Assim, desde o menor 

grânulo (um gráfico informativo, um vídeo, um caso clínico) até os grânulos maiores (unidades 
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educacionais ou o próprio curso), todos são pensados como elementos educacionais que 

possam ser usados e reutilizados tanto pelos alunos quanto por outras universidades 

promotoras, mediante a cessão de direitos autorais no formato de copyleft proposto pela SE 

UNA-SUS (POLSANI, 2006; OLIVEIRA et al., 2016).

A partir de 2017 os cursos produzidos pela Rede UNA-SUS passam a pautar-se pela 

continuidade do saber após o término da ação educativa, por meio do desenvolvimento de 

aplicativos para dispositivos móveis (tablets e smartphones), nos quais são embarcados os 

principais instrumentos de avaliação, incluindo calculadoras médicas, fluxos de tomada de 

decisão e conteúdos específicos. Assim, maximiza-se a reusabilidade, permitindo consulta 

ao conteúdo a qualquer momento e em qualquer lugar.

1.2 A Construção Reversa de Cursos

A UNA-SUS UFOP utiliza a lógica da Construção Reversa de Cursos (CRC) e a 

granularidade de objetos de aprendizagem, e atua sob as perspectivas da educação 

continuada, do mapeamento de ações, da construção de trilhas de aprendizagem pautadas 

por casos clínicos ou situações-problema com múltiplos desfechos, e da identificação de 

objetos educacionais que podem ser convertidos em material de apoio permanente e 

ofertados aos alunos por meio de aplicativos para dispositivos móveis. 

Na lógica da CRC, os objetivos são os primeiros a serem definidos, e a partir deles são 

desenhadas atividades para as quais o conteúdo só é definido a posteriori. Assim, os objetivos 

de aprendizagem na verdade são objetivos de ação, ou seja, centrados em competências, 

em especial habilidades e atitudes. Já que a questão é o saber para o fazer, o foco é na 

prática do mundo real, fazendo mais sentido desenhar um curso a partir dos objetivos de 

aprendizagem para a ação do que a partir de um rol de conhecimentos em que o professor 

determina qual o conteúdo o aluno necessita saber. 

Assim, é o saber-fazer que direciona o curso, e não o “saber pelo saber” (MOORE, 2008; 

LOBO, 2014; SOTO-AGUILERA et al., 2016).

A construção é centrada no aprendiz, com a necessidade de definir primordialmente 

os objetivos de aprendizagem em vez do conteúdo, a estratégia mais adequada é traduzir a 

lógica do saber-fazer por ações desejáveis. Assim, o mapeamento de ações determina para 
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os profissionais definidos como público-alvo os “objetivos de ação”, que serão, portanto, os 

objetivos educacionais do curso (MOORE, 2013). Ainda que as soluções sejam complexas e 

não haja apenas uma resposta para determinado problema, pedagogicamente é importante 

entender que o desfecho imediato após a tomada de decisão pode ser definidor para uma 

situação de saúde do indivíduo, da sua família ou da comunidade. Da mesma forma, como 

várias soluções podem levar a um desfecho, surge a necessidade de mensurar nas trilhas e 

dar feedback aos alunos a partir de três fatores principais decorrentes de cada tomada de 

decisão (LOBO, 2009):

- Tempo, ou seja, qual o prazo para executar a tomada de decisão? As pessoas poderiam 

esperar? A partir da decisão, o quão perpétuo será o impacto dela?

- Custo, isto é, qual o valor da tomada de decisão, tanto do ponto de vista econômico 

quanto da dificuldade de implementação?

- Consequência, resultado da decisão tomada e seu impacto nas pessoas envolvidas, 

incluindo equipe de saúde, indivíduo, sua família e a comunidade.

A partir disto, delinearam-se quatro opções de tomada de decisão possíveis para o 

aluno (figura 1). Seguindo a lógica de não existir certo ou errado absoluto, classificam-se 

como melhor opção, as intermediárias e pior opção (M, I e P, respectivamente). Se o aluno faz 

a “melhor opção”, ele dará seguimento no caso, recebendo feedback do porquê sua opção é a 

mais viável, e também do motivo das demais serem “menos corretas” na lógica da situação-

problema que ele está enfrentando. 
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Figura 1 - Labirintos de aprendizagem.

Fonte: Elaboração dos autores.

No caso de optar por uma das três opções menos viáveis (I ou P), ele se deparará com 

um desfecho intermediário que levará a outra decisão. Dessa forma, há quatro novas opções, 

e se ele optar pela mais viável, obterá um desfecho favorável e prosseguirá. Caso ouse 

escolher novamente opções menos viáveis, receberá um feedback de desfecho definitivo 

desfavorável e será convidado a repensar suas decisões.

Os cursos fogem do modelo de desencadeamento linear, dando aos participantes 

a oportunidade de interagir e modificar os cenários, com opções que resultam em 

consequências diretas. Por outro lado, mesmo optando por alternativas “menos viáveis”, 

novos caminhos podem gerar desfechos favoráveis, como ocorre no mundo real. Assim, 

há sempre aprendizado a partir de uma decisão, independentemente da trilha percorrida 

(LOBO, 2009).
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Pensando na construção de cursos sob a perspectiva da educação permanente, 

centrados no saber-fazer, e a partir da lógica da CRC, a sequência de elaboração de produtos 

que a UNA-SUS UFOP propõe para a elaboração de cursos é a seguinte:

1. Objetivos: os objetivos de ação (saber-fazer) constituem-se no primeiro elemento 

elencado e, portanto, o ponto de partida para guiar toda a construção do curso. A 

partir deles, a equipe de produção estabelecerá atividades e conteúdos voltados para 

a qualificação das competências que os alunos devem desenvolver (MOORE, 2013).

1.1 Referências oficiais: as referências apontadas pelo demandante – no caso o 

Ministério da Saúde – devem ser solicitadas inicialmente, antes da próxima etapa, 

porque definem o escopo de atuação e os limites para a elaboração. Elas embasam as 

trilhas de aprendizagem pela perspectiva da entidade demandante.

2. Construção de atividades: baseadas em situações-problema e trilhas de aprendizagem. 

As situações-problema seguem o formato de casos clínicos que dialogam com o 

mundo real, sendo uma para cada objetivo de ação construído previamente. Casos 

clínicos e trilhas de aprendizagem são construídos de maneira quase simultânea, pois 

as alternativas da trilha modificam a situação-problema e vice-versa. A construção 

de um caso clínico sem vislumbrar a trilha de aprendizagem pode levar a retrabalho, 

sendo adequado construir as alternativas de forma esquemática antes de consolidar 

o caso (LOBO, 2009). 

2.1 Construção de trilhas de aprendizagem não lineares: pautam-se pela construção 

de:

2.1.1 Alternativas. No mundo real, lidando com público-alvo variado e com questões 

sociais, familiares e culturais, a tomada de decisões se torna complexa e geralmente 

um caso clínico pode ter diferentes soluções. Assim, opções “corretas” e “incorretas” não 

são representativas de um cenário diversificado como o encontrado na APS (figura 1). 

2.1.2 Desfechos para cada alternativa: a partir de cada tomada de decisão, é 

necessário construir um desfecho relacionado a esta, que deve necessariamente 

ser a consequência imediata de sua opção. Esse desfecho deve demonstrar tanto o 

resultado da intervenção escolhida quanto apontar o custo em termos de tempo ou 

recursos financeiros desta decisão. 
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2.1.3 Feedbacks para os desfechos: o feedback nesta etapa tem o desafio de apontar 

os motivos relacionados a esta não ser a opção mais adequada, ao mesmo tempo 

em que não pode ser indutora de respostas futuras pelo aluno, tendo em vista que 

o processo decisório, ao se optar por múltiplos desfechos, demandará a sequência 

decisão-desfecho-feedback como forma de aprendizado, o “erro pedagógico”. 

2.1.4 Feedbacks definitivos: são aqueles apresentados ao final de todo o processo 

decisório, quando o aluno já fez suas escolhas e chega ao final da atividade. Estes 

feedbacks diferem dos anteriores por retomar a sequência de decisão, explanar o 

melhor caminho e o porquê das demais opções não serem as melhores. Assim, há dois 

tipos de feedback final: 

- Feedback para o aluno que selecionou as “melhores escolhas”: além de 

reforçar a escolha pelas opções corretas, aponta também as alternativas não 

escolhidas e o motivo delas não serem o melhor caminho. 

- Feedback para o aluno que escolheu um ou mais caminhos I ou P: aponta 

qual a trilha mais adequada, dá o feedback das demais escolhas, e o motivo 

destas não serem as melhores opções.

2.2 Construção dos casos clínicos/situações-problema: apresentam necessariamente 

os pontos a serem abordados e dados que permitam a melhor escolha, evitando-se 

elementos que não contribuam nesse sentido. A partir de uma trilha de aprendizado 

bem elaborada, e com alternativas já definidas, o caso clínico encontra-se, em geral, 

pronto, já que os elementos que definirão as melhores alternativas em geral já foram 

trabalhados na construção dos múltiplos desfechos (LOBO, 2009).

3. Construção dos conteúdos: o conteúdo só é produzido a partir da definição de todos 

os elementos acima, o que evita que se produza um curso com informações que não são 

relevantes para a prática, sob a lógica da educação para o trabalho. Baseia-se em três 

elementos: conteúdos já existentes como artigos e outros materiais, conteúdos que 

serão produzidos para o curso, e conteúdos complementares, que ficam disponíveis 

para o aluno baixar, salvar e disponibilizar para a equipe, ou no caso do curso saúde 

do idoso, para apresentar ao cuidador (MOORE, 2013; LOBO, 2014). 

4. Construção da navegação: a partir da definição do conteúdo, o próximo passo é 

transformá-lo em produto navegável, amigável ao usuário, a partir das melhores práticas 
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de usabilidade. Envolve materiais granulares que, quando reunidos, ganham um novo 

sentido e, somados aos casos clínicos/situações-problema e trilhas de aprendizagem, 

apresentados em uma estrutura de navegabilidade suave e elegante, entregam ao 

usuário uma experiência de aprendizado factível e interessante (BELTRÁN, 2015).

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção de trilhas de aprendizagem de múltiplos desfechos é especialmente 

desafiadora: há necessidade de limitar os níveis de tomada de decisão de cada caso, já que 

cada novo nível demanda opções de ação dependentes da decisão inicial. Com múltiplas 

interações, cada atividade assume uma complexidade de produção bem elevada. 

Contudo, essas interações não ocorrem caso o aluno faça a escolha pelo “melhor 

cenário”, e os feedbacks definitivos tiveram que abarcar todo o rol de possibilidades de 

decisões “intermediárias” se o aluno optasse pelas “mais corretas”, além de demandar a 

ampliação da percepção pelo aluno dos pontos de decisão quando o aluno optava por 

trilhas que não representavam o “melhor caminho”.

Outro desafio refere-se ao escopo. A proposta do curso de “Atenção à Saúde da Pessoa 

Idosa”, desenhado para público-alvo amplo, foi apoiar equipes de APS no cuidado ao idoso 

domiciliado, sob a lógica do “ensinar a ensinar”. Com isso, capacitar equipes para, por sua vez, 

apoiar e ensinar o cuidador não profissional a lidar com situações de saúde do idoso, o que 

gerou objetivos de aprendizagem primários e secundários. 

Mais importante ainda, o curso abrangeu as áreas de Assistência Social e Direitos 

Humanos, o que torna tanto a singularidade das ações quanto a gama de possibilidades de 

tomada de decisão mais complexas, tendo em vista que nesses cenários, “certo” e “errado” 

assumem uma carga ainda maior de subjetividade. 

Assim, ao contrário de situações clínicas em que decisões incorretas por profissionais 

de saúde podem levar a desfechos “trágicos” como morte e morbidade, os problemas com 

cunho social e familiar não resolvidos levam a cenários mais desafiadores e que, em geral, 

no mundo do trabalho, podem ser resolvidos mudando-se a decisão inicial. 

Por fim, a avaliação das trilhas pode ser formativa ou somativa, e situações-problema 

podem ser atividades a parte ou desenrolarem-se como a própria unidade educacional. 



226

EXPERIÊNCIA DA UNA-SUS UFOP NA CONSTRUÇÃO REVERSA DE CURSOS A DISTÂNCIA 
BASEADOS EM TRILHAS DE APRENDIZAGEM DE MÚLTIPLOS DESFECHOS

Embora não haja clareza sobre a melhor alternativa, qualquer formato demanda soluções 

complexas para as equipes de desenho instrucional e TI.  

A perspectiva deste relato é lançar um novo olhar na proposta de educação baseada 

em tecnologias no formato autoinstrucional. A complexificação de cenários e decisões, 

demanda novas soluções pedagógicas e de TI. Neste âmbito, a UNA-SUS UFOP compromete-

se a relatar sua experiência para apoiar o sistema UNA-SUS na construção de trilhas de 

aprendizagem de múltiplos desfechos. 
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