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CARTA CONVITE

Prezado(a) Coordenador de COREMU,

A Coordenação Geral de Residências em Saúde/ Diretoria de Desenvolvimento da

Educação em Saúde/ SESu/MEC, em parceria com outras instituições é responsável pelo
gerenciamento das atividades do SIG de Residência Multiprofissional junto a Rede
Universitária de Telemedicina - REDE RUTE.

Em 2015; foi criado o Programa de Apoio aos Programas de Residência em Área
Profissional de Saúde, direcionado a preceptores com ampla participação destes e de outros
atores atuantes nos Programas de Residência em Saúde de todas as regiões do país. O
resultado positivo desta ação e sua repercussão junto a esses segmentos nos incentivou a dar
continuidade a esta atividade, mantendo nosso compromisso de propiciar e desenvolver

estratégias que possibilitassem garantir nosso compromisso de qualificar o corpo docenteassistenciai dos segmentos atuantes nesses programas. Neste sentido, nos propomos a
elaborar e ofertar a segunda fase deste programa de apoio como forma de continuidade desta
estratégia.

Deste modo, vimos convidá-lo a mobilizar os preceptores dos Programas de
Residências em Saúde da sua instituição para participar deste Programa em 2016. Neste
semestre está prevista a oferta de dois módulos: Estratégias de Ensino/Aprendizagem em
Saúde e Políticas Públicas de Saúde. As aulas serão ministradas sempre às sextas-feiras, das
12h às 14h, por Videoconferência. Os preceptores poderão optar por um ou os dois módulos, a
depender de seu Interesse e disponibilidade.
Os pré-requisitos necessários para

participação de sua instituição são: 1)

disponibilidade de sala com equipamento de videoconferência, de preferência já homologada
pela Rede RUTE; 2) um técnico responsável para auxiliar durante esta atividades para atuar
localmente junto a REDE RUTE/RNP; 3) os preceptores deverão ter participado da 1^ fase do
PAPRAPS em 2015 ou assistir previamente as aulas gravadas disponíveis no Portal RUTE,
conforme orientação anexa.

O registro de presença para posterior confecção dos certificados será feita por meio
eletrônico. Neste momento necessitamos da confirmação de seu interesse em participar para
que possamos organizar junto a RNP e termos uma estimativa sobre os pontos que estarão

conectados, bem como provável número de participantes.

A aula inaugural será no dia 18 de Março, conforme cronograma anexo. Solicitamos
que se inscrevam até o próximo dia 10 de Março, enviando resposta por e-mail grifando o
assunto:"PAPRAPS 2016- Inscrição" para o residenciamultiDrofissional(g)mec.gov.br.
Os certificados referentes a 2015 já estão sendo confeccionados e em breve serão
enviados.

A Coordenação Geral de Residência em Saúde reitera os votos de sincera admiração e
apreço.

Atenciosamente,

SONI

Coordenadora^eral

Residências em Saúde

Portal RUTE: http://rute.rnp.br
Apresentações

Sessões Gravadas

SIG RESIDÊNCIA -> PAPRAPS-2015

PAPRAPS-2015
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