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Palavra dos autores

Olá, caro aluno.
Este primeiro módulo está dedicado à apresentação de maneira bastante detalhada do curso
de atenção a homens e mulheres em situação
de violência por parceiros íntimos. Nesta etapa,
você conhecerá os motivos que levaram à proposição do curso, os objetivos de aprendizagem
que selecionamos para orientar os seus estudos,
bem como as atividades que estarão disponíveis
durante sua caminhada rumo ao conhecimento
dessa temática.
Além disso, você compreenderá como está organizada a estrutura didática do curso, o funcionamento de cada ferramenta técnica e como será
o processo de avaliação. Por fim, você verá algumas dicas sobre como estudar a distância e tirar
o melhor proveito das facilidades que essa modalidade de ensino proporciona.
Em outras palavras, aqui você terá a oportunidade de aumentar seus conhecimentos profissionais
e qualificar a sua escuta para uma prática mais
sensível ao tema.
Tenha um bom estudo!
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OBJETIVO DO MÓDULO
CARGA HORÁRIA

Ao final deste módulo, você:
• compreenderá a importância de aprender sobre a atenção a pessoas em situação de violência por parceiros íntimos.
• conhecerá a estrutura de funcionamento do
curso de atenção a homens e mulheres em situação de violência por parceiros íntimos.
• estabelecerá uma organização de estudo que
vise ao seu autodesenvolvimento.

Carga horária recomendada para este módulo:
Por abordar informações sobre estrutura e condução de curso, indispensáveis para que você tenha um bom aproveitamento dos conteúdos e dos
recursos disponibilizados, o conteúdo do módulo
de apresentação, apesar de ser obrigatório, não
contará como carga horária de estudo.
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APRESENTAÇÃO DO MÓDULO

Este módulo traz conteúdos importantes para um
bom aproveitamento no processo de aprendizagem.
Nele serão apresentadas todas as estruturas didáticas disponibilizadas no decorrer do curso e como
você poderá tirar o melhor proveito delas para a
sua aprendizagem.
Na unidade 1, você aprenderá sobre o tema que
norteará seus estudos: a invisibilidade da violência
nas situações do cotidiano. Esse tema é a base de
todos os exercícios de análises feitos nas atividades
dos módulos do curso.
Na sequência, a unidade 2 vai lhe explicar como
o curso está integralmente estruturado: módulos,
estrutura de atividades e avaliações.
Para finalizar, na unidade 3 você compreenderá a
dimensão de estudar a distância, e terá algumas
dicas para organizar seus estudos.
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UNIDADE 1
A IMPORTÂNCIA DO TEMA

Para iniciar seu estudo, é muito importante que
você compreenda a importância do acolhimento de pessoas em situação de violência por parceiros íntimos. Para isso, é fundamental que as
unidades básicas, cada vez mais, disponham de
profissionais preparados e apresentem adequada
retaguarda pactuada para o encaminhamento dos
usuários, os quais, uma vez acolhidos, tenham
respostas adequadas a suas demandas.

O cuidado às pessoas na Atenção Básica deve se basear nos princípios do acolhimento e da escuta qualificada à população, aliado à gestão local reflexiva e
às boas práticas de atenção. Desse modo, pretendese garantir um atendimento humanizado, resolutivo e
que propicie a criação de vínculo entre essas equipes
de saúde e as pessoas que dela necessitam, legitimando esse ponto como a porta de entrada prioritária e
preferencial para as redes de atenção à saúde do SUS.

A Atenção Básica, para ser resolutiva, reconhecida e ter legitimidade, não pode ser o lugar onde
se faz apenas promoção e prevenção no nível
coletivo. Tampouco pode restringir-se a realizar
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consultas e procedimentos, por mais que essas
ações sejam obrigatórias e essenciais. Em outros
termos, para ser resolutiva, a Atenção Básica
deve ter tanto capacidade ampliada de escuta (e
análise) quanto um repertório, um escopo ampliado, de ofertas para lidar com a complexidade
de sofrimentos, adoecimentos, demandas e necessidades de saúde às quais as equipes de profissionais estão constantemente expostas. Neste
contexto, o acolhimento é um dos temas que se
apresenta com alta relevância e centralidade.
Contudo, em razão dos princípios fundamentais
descritos, faz-se necessário que sejam acolhidos,
na condição especial que suscita todos aqueles que
buscarem a Unidade Básica por quaisquer razões e
que necessitem de acolhimento e intervenção. As
equipes de profissionais devem ser formadas continuamente com esse intuito, sobretudo sabendo
que esta geralmente é a porta de entrada de homens e mulheres para a atenção à saúde.
1.1
Violência entre parceiros íntimos –
o desafio de superar a invisibilidade
Diferentes formas de violências são sofridas por
infinito número de pessoas. Diversas vezes essas

UNIDADE 1
A IMPORTÂNCIA DO TEMA

situações nos passam despercebidas, são invisíveis aos nossos olhos, como se fizessem naturalmente parte do cotidiano: seja em família, quando um membro é constantemente diminuído por
outro; seja por uma mãe ou um pai que fala aos
gritos com seus filhos; seja no trânsito, em meio
a xingamentos e buzinas; seja quando não nos
posicionamos para acolher e orientar pessoas que
sabemos estarem em situação de violência; seja
quando não percebemos o sofrimento dos que vivem o dia a dia da agressão, tanto como autor
quanto como o que sofre a agressão.
Atualmente a violência se constitui como uma
grande adversidade enfrentada pela sociedade,
pois seu impacto manifesta-se mundialmente. A
cada ano milhares de pessoas perdem a vida e
muitas outras sofrem consequências não fatais,
e evidenciam que embora a tecnologia tenha
tornado a violência diariamente visível para a
população, alguns tipos de violência continuam
a ocorrer silenciosamente. Além disso, o custo humano da dor e do sofrimento não pode ser
calculado, sendo na verdade quase invisível. Da
mesma forma que seus impactos, algumas causas
da violência são facilmente constatadas, e outras estão profundamente enraizadas no tecido
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social, cultural e econômico da vida humana. Um
exemplo é a violência por parceiros íntimos. Por
ocorrer no âmbito doméstico, ou seja, privado,
tende a ser escondida, diminuída e velada (DAHLBERG; KRUG, 2006).
Os casais em situação de conflito provêm de vários
estilos de vida, cultura, grupos, idades e de diferentes religiões. No entanto, partilham de sentimentos de insegurança, isolamento, culpa, medo
e vergonha. A prática da violência e as consequências se apresentam de diferentes formas para os
dois gêneros, em função da existência de distintos
papéis sociais entre homens e mulheres. Enquanto as mulheres ainda são as maiores vítimas das
formas mais graves de violência – como espancamentos e queimaduras, até chegar a homicídios –,
os homens estão mais suscetíveis a formas menos
agressivas, como a violência psicológica e a física
menos grave, como empurrões e beliscões.
Discute-se que a perspectiva de que a prática da
violência doméstica é um direito do homem da
família, reforçado por mitos e atitudes da sociedade, sendo o silêncio e a invisibilidade também
considerados como uma questão de gênero. No
entanto, Archer apud Casimiro (2008), ao estudar
a simetria do gênero da violência na conjugali-

UNIDADE 1
A IMPORTÂNCIA DO TEMA

dade, analisa que em determinada perspectiva
a violência tende a ser um recurso que pode ser
utilizado tanto por homens como por mulheres
dentro de um relacionamento, demonstrando a
bidirecionalidade desse fenômeno, apontando o
homem não só como autor da violência, mas o
configurando como quem a sofre.

Podemos afirmar que a violência conjugal não diz respeito apenas às pessoas envolvidas na relação, visto
que o raio de impacto atinge lares, locais de trabalho,
e instituições sociais e de saúde destinadas ao cuidado
do público. Por isso, é importante que para você, profissional da saúde, a violência não seja invisível.

Com o intuito de tornar a violência visível ou
menos invisível, diversas organizações têm desenvolvido materiais para nortear as ações de
profissionais de saúde, de modo que possam identificar, apoiar e dar o devido encaminhamento
às pessoas em situação de violência. Tais medidas seriam o resultado da compreensão de que
a violência representa uma violação dos direitos
humanos, consistindo, ainda, numa importante
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causa de sofrimento e num fator de risco para diversos problemas de saúde, tanto físicos quanto
psicológicos.
Entretanto, mesmo com esses avanços o setor saúde nem sempre oferece resposta satisfatória ao
problema, que acaba diluído entre outros agravos,
sem se levar em consideração a intencionalidade
do ato que gerou o estado de morbidade. Essa situação decorrente da invisibilidade em alguns setores que ainda se limitam a cuidar dos sintomas
das doenças e não contam com instrumentos capazes de identificar o problema. O resultado é que
as intervenções terminam por mostrar respostas
insuficientes dos serviços às pessoas em situação
de violência (SCHRAIBER et al, 2002).

O principal objetivo deste curso é que você, profissional
de saúde que recebe grande parte da população, saiba
identificar, nas demandas que os usuários trazem diariamente, se essas patologias podem estar ligadas a alguma situação de violência por parceiros íntimos e, após
a identificação e o acolhimento, realize os encaminhamentos adequados. Vale ressaltar que quando falamos
em parceiros íntimos nos referimos tanto à união entre
homens e mulheres quanto às relações homoafetivas.

UNIDADE 1
A IMPORTÂNCIA DO TEMA

Para introduzi-lo ao tema destacamos algumas
atitudes que facilitarão o processo de tornar a
violência visível e compreensível no processo de
trabalho:
• direcionar um olhar atento que possibilite à
pessoa se identificar como alguém em situação de violência ou ter condições de perceber
a violência ainda em estágio inicial – isto é,
quando a violência doméstica psicológica ainda não evoluiu para a violência física, sendo
por isso mais fácil de frear sua evolução;
• estar de posse dos conhecimentos sobre violência sob a perspectiva dos Direitos Humanos
e dos crimes contra a pessoa, possibilitando a
indivíduos em situação de violência e às demais pessoas de suas relações a compreensão
desses direitos, favorecendo a busca de soluções por meio de mecanismos legais e do
exercício da cidadania;
• prestar um atendimento respeitoso, a fim de
contribuir para que a pessoa em situação de
violência possa se expressar livremente, o que
propiciará a clara exposição dos fatos, tendo
como consequência o entendimento da dinâmica da violência e a maior chance de solução
da situação;
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• ter condições de propiciar o resgate da autoestima da pessoa em situação de violência,
uma vez que se configura um espaço de escuta
e de valorização integral do indivíduo;
• reconhecer as consequências da violência pregressa nas pessoas que a sofrem, que estão
sendo revitimizadas, ou nos perpetradores da
violência, pois isso pode subsidiar o profissional a encontrar (mais) saídas para as dificuldades da pessoa em situação de violência (SILVA; COELHO; CAPONI, 2007).
Assim, com o intuito de sensibilizá-lo sobre o
tema, sinta-se convidado a estudar sobre atenção
a homens e mulheres em situação de violência
por parceiros íntimos. Esperamos que ao longo do
curso você possa reconhecer, prestar assistência
e realizar os encaminhamentos necessários.
A seguir você encontrará uma breve descrição
dos conteúdos disponíveis no curso e conhecerá
todos os recursos didáticos acessíveis a você.

UNIDADE 1
A IMPORTÂNCIA DO TEMA
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UNIDADE 2
A ORGANIZAÇÃO DO CURSO

O curso de capacitação em atenção a homens e
mulheres em situação de violência por parceiro
íntimo é composto por módulos de 30 horas-aulas.

Os módulos foram combinados de modo que você deve
optar por quatro de seu interesse pessoal e profissional, mais o módulo de introdução, totalizando 120 horas de curso.

O objetivo principal é de promover, por intermédio de formação profissional continuada, ferramentas para que o profissional da Atenção Básica possa sensibilizar-se para desvelar a violência,
identificar situações em sua prática e qualificar
o atendimento a homens e mulheres em situação
ou risco de violência por parceiro íntimo. Além
disso, pretende-se promover o apoio ao desenvolvimento de habilidades que tenham por fim
garantir a prevenção e o atendimento em rede
integrada.
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2.1

Os módulos disponibilizados no curso

Os módulos do curso são planejados com características inovadoras e pensados detalhadamente
para atender suas necessidades como aluno de
um curso de capacitação. Todos foram estruturados e montados almejando uma fluidez de leitura
e de apreensão de conhecimento.
Os conteúdos dos módulos estão estruturados de
maneira que sejam independentes, possibilitando que você possa estudá-los na ordem em que
eles se apresentarem no curso e ter o mesmo nível de aproveitamento.
Observe, na sequência, a lista de módulos com as
ementas e os objetivos para os quais estão preparados.
Módulos:
1- Violência: definições e tipologias
Aborda definições de violência, tipos de violência, violência física, psicológica, sexual e comportamento controlador. Este módulo tem o objetivo de expor e subsidiar a reflexão sobre as
diferentes definições de violência, como física,
sexual, psicológica e comportamento controlador, observando como estas se apresentam, espe-

UNIDADE 2
A ORGANIZAÇÃO DO CURSO

cialmente entre parceiros íntimos. Dessa forma,
pretende-se instrumentalizar o profissional de
saúde a detectar a violência, mantendo um olhar
atento a situações de violência com o propósito
de tornar visível a gravidade de certos atos, a fim
de que pensemos em alternativas para a resolução de conflitos.
2- Violência no contexto familiar
Este módulo é um convite para pensar a violência enquanto fenômeno relacional no contexto da
dinâmica familiar e suas repercussões nos diferentes membros, nos diferentes estágios do ciclo
vital da família e as funções específicas de proteção psicossocial. A proposta é apresentar ferramentas de reflexão e intervenção que favoreçam
o melhor acolhimento profissional realizado pelas
equipes multidisciplinares que atendem famílias
em situação de violência.
3- Violência e perspectiva relacional de gênero
Este módulo está desenhado com o objetivo de propiciar uma reflexão consciente e um fortalecimento
dos conhecimentos e habilidades dos profissionais
de saúde frente à violência entre parceiros íntimos
e a sua relação com as construções de gênero. Con-
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sidera-se que os profissionais da atenção à saúde
ocupam uma posição única para a identificação do
problema, a prevenção e a assistência às pessoas
em situação de violência nas relações entre parceiros íntimos. De igual forma, busca-se reforçar a
igualdade de gênero e a promoção dos direitos de
homens e mulheres. Para alcançar esses objetivos,
serão abordadas correntes teóricas sobre gênero,
construção social de sexo e gênero, masculinidade
e feminilidade e violência, violência de gênero e a
mulher, violência de gênero e o homem, gênero e
saúde – papel do profissional na Atenção Básica e o
atendimento à população LGBT na Atenção Básica.
4- Políticas públicas no enfrentamento da violência
Este módulo aborda conferências e convenções
voltadas à violência, legislação sobre violência,
políticas públicas sobre violência, humanização
e atenção às pessoas em situações de violência,
humanização da atenção e da gestão do SUS, invisibilidade da violência na Atenção Básica, além
de ética e sigilo.
Tem por objetivo geral proporcionar subsídios
para o profissional da Atenção Básica: reconhecer
as principais políticas, legislações e conferências

UNIDADE 2
A ORGANIZAÇÃO DO CURSO

realizadas, com intuito de estabelecer diretrizes
para o enfrentamento da violência; refletir sobre
o potencial de diretrizes e dispositivos da Política
Nacional de Humanização; pensar sobre os impasses e as possibilidades inerentes à atenção a
homens e mulheres em situação de violência por
parceiro íntimo.
5- Atenção a homens e mulheres em situação
de violência
No módulo de atenção a homens e mulheres em
situação de violência você poderá estudar sobre
como compreender homens e mulheres em situação de violência, os fatores de risco para a violência, a identificação de sinais e sintomas de violência, as atitudes positivas do profissional de saúde
e condições importantes nos serviços (revelando o
problema), a busca das situações de violência, o
cuidado com homens e mulheres em situação de
violência e a elaboração de plano de segurança.
Este módulo tem por objetivo principal instrumentalizar os profissionais de saúde para atuar
na atenção a homens e mulheres em situação de
violência tomando por base o reconhecimento
dessas situações, além de oportunizar a elaboração de estratégias para o cuidado.
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6- Rede de atenção às pessoas em situação de
violência
Este módulo aborda o que é e como estruturar
uma rede de atenção a pessoas em situação de
violência, o que é uma rede de atenção, o que é
uma rede temática, bem como a composição da
rede de atenção a pessoas em situação de violência. O objetivo do módulo é instrumentalizar o
profissional de saúde para o reconhecimento da
estrutura da rede intra e intersetorial na atenção a pessoas em situação de violência, de modo
que seja possível reconhecê-la no seu território
de atuação, favorecendo a ação interdisciplinar.

Importante!
Salientamos que estamos oferecendo seis módulos,
mas você deve optar por realizar apenas quatro. Escolhemos oferecer o curso desta maneira para você
poder selecionar os conteúdos que julgar serem mais
necessários para sua atuação profissional. Após os
quatro módulos a serem cursados terem sido escolhidos, estes não poderão ser alterados, por questões
técnicas. Por isso, assista ao vídeo explicativo de cada
módulo e leia atentamente as ementas e os objetivos
antes de fazer a escolha que julgar mais adequada.

UNIDADE 2
A ORGANIZAÇÃO DO CURSO
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2.2	Ambiente do curso
Com o intuito de atingir os objetivos de aprendizagem propostos para o curso e, ao mesmo tempo, preservar a sua autonomia na gestão de seu
aprendizado, planejamos e desenvolvemos um
curso com uma gama de recursos educacionais
flexíveis, permitindo que você escolha o que e
como quer aprender sobre determinado tema.
Para que haja uma organização adequada do curso e o registro efetivo do seu desenvolvimento no
decorrer dos estudos, todas as mídias e suas atividades estão disponíveis num
1 | O Ambiente Virtual de Ensino
Ambiente Virtual de Ensino e
e Aprendizagem nada mais é do
1
Aprendizagem (AVEA) . Nós o
que uma sala de aula que, em
vez de ocupar um espaço físico,
construímos para que sua nafoi construída em um espaço
virtual, dispondo de recursos
vegação seja bastante fácil e
até mais sofisticados do que
intuitiva.
aqueles disponíveis em uma sala
de aula comum. Para construir
Nesse ambiente você enconum AVEA é necessário haver uma
plataforma que o abrigue. No
tra os conteúdos dos módulos
caso deste e dos demais cursos
disponibilizados em diferendesenvolvidos pela UFSC, a
plataforma adotada é conhecida
tes formatos, como: banners
como MOODLE (Modular ObjectOriented Dynamic Learning
com notícias relevantes para
Environment),
um
sistema
os módulos; roteiros de estude apoio à aprendizagem em
ambiente online especialmente
do dos módulos; livros em PDF
pensado com foco na educação e
na interação entre estudantes e
(Portable Document Format);
professores.
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e-books; páginas de aprendizagem online; casos
clínicos; atividades de aprendizagem para tomada de decisões; materiais complementares; recomendações de vídeos disponíveis na internet;

UNIDADE 2
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contato com tutores para suporte e avaliações.
Acompanhe na imagem adiante como seu curso
está estruturado no AVEA e quais são as ferramentas disponíveis para facilitar seu aprendizado.

Figura 1 – Interface do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem do Curso de Capacitação
em Atenção a Homens e Mulheres em situação de violência por parceiros íntimos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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2.3	Materiais didáticos e recursos disponíveis
Este curso foi planejado com conteúdos e metodologias que podem ser adaptados às realidades regionais. Os recursos didáticos disponíveis
visam colaborar com a promoção da qualificação
profissional no atendimento a homens e mulheres em situação de violência por parceiro íntimo, possibilitando futuramente a prevenção das
situações, o acolhimento em casos de suspeita ou
confirmação, o diagnóstico e os encaminhamentos mais adequados.
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estudos. Logo ao acessar você encontrará o recurso Gestão da aprendizagem, que estará sempre disponível para auxiliá-lo na organização dos
estudos e na busca pelo melhor aproveitamento
do período de estudo.
Gestão da aprendizagem
Figura 2 - Gestão da aprendizagem

Para obter o melhor aproveitamento durante os estudos, você deverá seguir a trilha de aprendizagem,
composta de recursos didáticos que complementam
uma linha didática de análise e reflexão sobre nosso
tema central: o processo de tornar a violência visível
e compreensível no processo de trabalho.

Ao acessar um módulo de conteúdo específico,
diversos recursos didáticos sobre o assunto estarão disponíveis para dar andamento aos seus

Fonte: Elaborado pelo autor.

O principal objetivo deste espaço é deixar disponível, em todos os módulos, todas as informações
pertinentes ao curso, sem que você tenha de retornar ao módulo de apresentação para relembrá
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Figura 1 – Interface do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem do Curso de Capacitaçã
Atenção
a Homens e e,
Mulheres
em situação
de violência
você
já completou
em branco,
o módulo
que por parceiros íntimos.
-las ou dependa de documentos extras para ter em

uma boa experiência online.
Inicialmente você já terá disponíveis em todos
os módulos, neste espaço: o cronograma completo do curso; o guia do aluno com todas as informações burocráticas e administrativas do curso,
além de fornecer o detalhamento dos recursos
e dos encaminhamentos didáticos; o Fale com o
tutor, que se trata de um canal em que você fala
diretamente com seu tutor; os tutoriais de utilização dos sistemas utilizados no AVEA do curso.

Atenção! A primeira atividade que recomendamos a

você está estudando no momento.
Figura 3 - Módulos do curso de atenção a homens e mulheres em
situação de violência por parceiros íntimos

Fonte: Elaborado pelo autor.

você é que, ao entrar no Ambiente Virtual de Ensino
e Aprendizagem, acesse e estude com atenção o Guia
do Aluno, que elaboramos especialmente para você,
aluno em capacitação profissional. Com esse material

A partir de agora, você conhecerá os recursos pedagógicos organizados em uma trilha de aprendizagem composta por diferentes elementos didáticos:

você entenderá como funciona cada uma das ferra-

1- Situação problema
Neste recurso didático você começará efetivamente seus estudos a respeito do conteúdo do
módulo em andamento. Neste elemento propoMódulos do curso
Fonte: Elaborado pelo autor.
Este é um índice com todos os módulos disponí- mos uma situação fictícia, mas que muitas veveis no curso. Ele indica em amarelo qual módulo zes assemelha-se a situações que ocorrem no seu
mentas disponíveis no sistema.

APRESENTAÇÃO DO CURSO

UNIDADE 2
A ORGANIZAÇÃO DO CURSO

local de trabalho. O objetivo dessas situações é
propor reflexões que permeiem a leitura do módulo e que culminem na análise da situação. Essa
atividade ocorre em formato audiovisual, para
proporcionar uma experiência didática de maior
interatividade cognitiva.

leitura online nos navegadores de computadores
ou tablets, e no formato de livro para impressão
ou leitura digital offline. Esses conteúdos serão
a base de estudo cujo objetivo é dar sustentação
à análise da situação-problema exposta na etapa
anterior da trilha de aprendizagem.

Figura 4 – situação problema do curso de atenção a homens e

Figura 5 – conteúdo de estudo do curso de atenção a homens e

mulheres em situação de violência por parceiros íntimos

mulheres em situação de violência por parceiros íntimos

Fonte: Elaborado pelo autor.
Fonte: Elaborado pelo autor.

2- Conteúdo de estudo
Neste espaço, ficam disponíveis as unidades de
conteúdos de estudo em dois formatos: HTML para

3- Análise da situação
Este espaço retoma as reflexões propostas para a
situação-problema que está sendo explorada no
módulo – disponibilizada no recurso didático ilus-
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trado a seguir (Análise da situação) e sustentada na etapa anterior da trilha de aprendizagem.
Nessa análise são levantados sinais e sintomas
de violência que podem passar despercebidos ou
mesmo invisíveis na sua unidade, servindo-lhe de
base de observação do seu cotidiano profissional.
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com cinco alternativas de resposta, sendo apenas
uma alternativa possível. Para ser aprovado no
módulo você deverá obter aproveitamento mínimo de 7 pontos. Para isso, você poderá responder
o questionário quantas vezes julgar necessário.
Figura 7 – Avaliação da aprendizagem do curso de atenção a ho-

Figura 6 – analise da situação do curso de atenção a homens e

mens e mulheres em situação de violência por parceiros íntimos

mulheres em situação de violência por parceiros íntimos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fonte: Elaborado pelo autor

4- Avaliação da aprendizagem
Por fim, na avaliação de aprendizagem você testará a apreensão dos conceitos adquiridos no
decorrer do curso e do desenvolvimento de seu
conhecimento sobre o tema. Ela é formada por
dez questões organizadas de maneira aleatória,

Trabalhamos cuidadosamente para prever suas
necessidades como aluno e para que tudo esteja disponível de maneira intuitiva. Contudo, caso
você precise relembrar os detalhamentos expostos neste módulo de apresentação, sugerimos
que consulte as informações contidas no Guia do
Aluno ao começar os estudos de cada módulo.
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2.4	Sistema de avaliação
Toda a dinâmica do processo ensino-aprendizagem foi idealizada para atender às necessidades específicas do contexto profissional. Indisponibilidade de tempo dos profissionais da
saúde e das demandas cada vez mais urgentes
sobre o tema violência foram considerações
preponderantes para o planejamento das estratégias didático-pedagógicas. Assim, o curso
de Atenção a Homens e Mulheres em Situação
de Violência por Parceiros Íntimos foi estruturado com a máxima flexibilidade didática, pedagógica e administrativa, abrindo espaço para
a sua autonomia no processo e viabilizando a
otimização do seu tempo. Entretanto, para resguardar a legitimidade do curso e respeitar o
investimento do seu tempo, algumas regras devem ser respeitadas.
Por se tratar de um curso de capacitação profissional, não haverá necessidade de você participar de aulas ou avaliações presenciais. Porém, o
acesso aos recursos didáticos e à avaliação online, com obtenção de pontuação mínima, deverá
ser individual e dentro dos prazos estabelecidos
em cronograma, de maneira que dê sustentação
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ao processo de emissão de certificados.
Assim, para obter aprovação e certificação você
deverá concluir todas as atividades disponíveis
na trilha de aprendizagem.
2.4.1 O instrumento de avaliação
A avaliação da aprendizagem será composta por
dez questões de múltipla escolha, geradas aleatoriamente pelo sistema com base em um banco
de questões de dificuldade mediana, previamente elaboradas. Cada questão terá cinco alternativas de resposta, sendo apenas uma correta.
O banco de questões que forma a avaliação da
aprendizagem foi elaborado com dois objetivos
distintos:
a) o formativo, que enriquecerá seu processo de
aprendizagem por meio de feedbacks;
A qualquer momento você poderá responder à
avaliação da aprendizagem e utilizá-la para sua
autoavaliação, pois as questões foram especialmente elaboradas de maneira que os feedbacks
(comentários estruturantes sobre as alternativas
escolhidas) sejam úteis para o desenvolvimento e
a compreensão do conceito em foco.
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b) o somativo, que fornece a pontuação necessária para a aprovação e certificação.
Você será considerado aprovado quando obtiver
nota igual ou superior a 7. Caso sua nota seja
inferior a 7, você será orientado a retomar os
estudos e a refazer a prova em outra ocasião.
No caso de serem múltiplas tentativas, o sistema
registrará sempre sua melhor nota alcançada. Fique tranquilo.
2.4.2 O certificado
É importante que você tenha ciência de que a
etapa de avaliação de aprendizagem precisa ser
realizada com sucesso para emissão do seu certificado – isto é, concluir as avaliações de todos os
módulos e obter ao menos a nota mínima 7 (sete)
em cada um deles.
O certificado somente será emitido aos alunos
que realizarem as 120 horas do Curso de Capacitação em Atenção a Homens e Mulheres em Situação de Violência por Parceiros Íntimos, ou seja,
os quatro módulos escolhidos por você ao acessar
o curso.
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Depois de concluídos os estudos e todas as etapas
de avaliação, o seu certificado estará garantido
e será disponibilizado após o encerramento oficial do curso. Ou seja, você não precisará solicitar seu certificado para recebê-lo por correio.
Na data de encerramento oficial do curso o seu
tutor lhe enviará uma mensagem informando sobre a sua aprovação e quando o certificado estará
pronto para impressão. Dessa forma, você poderá
imprimir seu certificado quantas vezes desejar e
onde você estiver.

O aluno que não concluir a carga horária de 120 horas
do curso não terá direito ao certificado ou a qualquer
outro documento. Isto também se aplica a quem não
realizar o curso no tempo proposto no cronograma.
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UNIDADE 3
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Educação a Distância (EaD) é todo processo de
ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias,
em que professores e alunos não estão ao mesmo
tempo na mesma sala de aula. Segundo o decreto
que regulamenta essa atividade educacional, a
EaD é caracterizada como uma modalidade educativa que faz a mediação pedagógica por meio
da utilização de tecnologias de informação e comunicação (TICs), o que possibilita que professores e alunos trabalhem separadamente em
tempo e espaço.
Na Educação a Distância, podem-se destacar
como elementos centrais:
• a separação física entre professor e aluno;
• a influência da organização educacional;
• a utilização de meios técnicos de comunicação para transmitir os conteúdos educativos;
• a previsão de uma comunicação de mão dupla;
• a possibilidade de encontros programados,
com propósitos didáticos e de socialização.
A utilização da metodologia de EaD na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) é reconhecida nacionalmente por seus projetos inovadores e bem-sucedidos. O mesmo se dá com as
iniciativas educacionais da Universidade Aberta
do SUS (UNA-SUS).
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Assim, a fim de contribuir com o desenvolvimento dos profissionais da Atenção Básica, a UFSC
está oferecendo, nessa modalidade, o Curso de
Capacitação em Atenção a Homens e Mulheres
em Situação de Violência por Parceiros Íntimos.
Todos os projetos pedagógicos da UFSC/UNA-SUS
obedecem ao Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro
de 2005. Desse decreto, destacamos o Artigo 13, o
qual rege que os projetos pedagógicos de cursos e
programas na modalidade a distância deverão:
I. obedecer às diretrizes curriculares nacionais,
estabelecidas pelo Ministério da Educação para
os respectivos níveis e modalidades educacionais;
II. prever atendimento apropriado a estudantes
portadores de necessidades especiais;
III. explicitar a concepção pedagógica dos cursos
e programas a distância, com apresentação:
a) dos respectivos currículos;
b) do número de vagas proposto;
c) do sistema de avaliação do estudante, prevendo avaliações presenciais e avaliações a distância;
d) de descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais como estágios curriculares, defesa
presencial de trabalho de conclusão de curso e
das atividades em laboratórios científicos, bem
como o sistema de controle de frequência dos
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estudantes nessas atividades, quando for o caso
(BRASIL, 2005).
3.1

Organizando o estudo

Desenvolver um curso a distância não é tarefa
fácil. Envolve uma gama de profissionais das mais
diversas áreas de conhecimento, com refinado
esforço e dedicação.
Por outro lado, estudar a distância também não é
fácil. O conceito inicial da educação a distancia
no Brasil, para os alunos menos atentos, era o de
que estudar a distância correspondia a somente
fazer uma prova. Porém, o tempo e a experiência
da instituição mostraram uma realidade bem diferente. Estudar a distância requer tanto ou mais
dedicação quanto no ensino presencial. Isso se dá
porque a distância, longe da vigilância da presença em uma sala de aula, a responsabilidade pela
aprendizagem e a apreensão do conhecimento
passa a ser bem mais do aluno que do professor.
O empoderamento do aluno sobre o processo ensino-aprendizagem leva-o a assumir a responsabilidade pela organização e dedicação ao estudo.
Embora a modalidade não estipule carga horária
fixa e permita a realização de atividades simul-
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tâneas, é preciso saber priorizar os estudos, planejar a rotina acadêmica e recorrer aos recursos
tecnológicos.
Assim, conhecendo as necessidades dos nossos
alunos e compreendendo as dificuldades do constante esforço da busca pelo conhecimento, selecionamos algumas dicas para que você tenha um
bom aproveitamento durante este curso:
1- Aproveite o módulo de apresentação para estabelecer uma rotina de estudo que seja adequada à sua realidade de agenda e que leve
em consideração todos os detalhes do cronograma disponibilizado pelo curso.
2- Anote sua rotina de estudo e pesquisa, deixe-a
visível e evite protelar ou fazer alterações.
Siga o que planejou para você mesmo!
3- Não tente estudar todos os conteúdos de uma
única vez. A internet e os sistemas digitais dão
a sensação de velocidade. Porém, apreender
um conceito requer tempo e raciocínio. Estude um pouco e pare para pensar a respeito.
4- Faça anotações sobre o que está lendo e pensando. Imagine-se dando aula para você mesmo. Estudos indicam que ao tentar ensinar,
aprendemos muito mais do que uma simples
leitura.
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5- Sempre que tiver dúvidas, anote-as e pergunte aos tutores do curso, faça pesquisas e procure nas leituras complementares.
6- Sempre que se sentir perdido na sua organização, volte ao espaço de gestão da aprendizagem, releia os materiais disponíveis, refaça o módulo de apresentação, peça dicas de
acompanhamento para a tutoria do curso e,
depois, refaça o planejamento da sua rotina
de estudos.
7- Não deixe suas atividades didáticas e avaliativas para a última hora. Seja proativo.
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RESUMO DO MÓDULO

Caro aluno.
O principal objetivo de aprendizagem desta capacitação é fazê-lo compreender as implicações
e as responsabilidades existentes no atendimento
a homens e mulheres em situação de violência
por parceiros íntimos.
Na atualidade, tempo nos quais a educação perpassa por um processo de apropriação tecnológica por meio da internet, é possível construir o conhecimento de maneira autônoma e interativa.
Por estar organizado em um Ambiente Virtual de
Ensino e Aprendizagem, parte-se do pressuposto
de que você, profissional da saúde, tem o principal papel nesse processo de aprendizagem.
A aprendizagem, em seu significado mais amplo,
sempre implica mudanças. Afinal, os novos conhecimentos e habilidades conquistados sempre
nos levarão a ver o mundo com novos olhos e a
adotar novos comportamentos. Entretanto, essa
aprendizagem só ocorre quando os atores principais estão profundamente motivados e envolvidos nesse processo.
Assim, aprender a distância vai exigir de você um
esforço contínuo para a conquista de competências além daquelas já incluídas nos objetivos do
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curso, que se traduzirão em habilidades e qualidades que, quando articuladas com sua experiência prévia, contribuirão para o seu desenvolvimento profissional.
Você é o principal responsável nesse processo, e
precisa estar sempre atento às suas necessidades
e dificuldades, e em constante processo autoavaliativo. Procure fazer desta capacitação um momento prazeroso e enriquecedor.
Seja bem-vindo ao curso de Capacitação em
Atenção a Homens e Mulheres em Situação de
Violência por Parceiros Íntimos!
A Coordenação
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