
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 

CRONOGRAMA MÓDULO I 

CARGA HORÁRIA: 195 horas  

RECURSOS DE APRENDIZAGEM: Teleaulas assíncronas + Aulas Interativas no AVA + Material Complementar +   Atividades Interativas + Atividades avaliativas 

INTERAÇÃO ON-LINE: Discussões propostas nos Fóruns Interativos  
 

28/08/2011: AULA 01 - Aula Inaugural  
 
04/08/2021:  AULA 02:  EaD, Fundamentos, Ava e Ferramentas 
 
Período: 04/08/2021 a 11/08/2021 
Dedicação de Estudos: 5 horas   
Atividade Proposta: Conhecer a proposta do curso, as diretrizes para estudar a distância, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e participar das atividades interativas  
 

 
PROGRAMA DE ESTUDOS  

 
PERÍODO DE ESTUDO 

 
ORIENTAÇÕES DE ESTUDO  

 

 
ATIVIDADES AVALIATIVAS 

 
 
 
Semanas 03 e 04– Gestão Municipal do SUS 
 
Dedicação de Estudo: 10 horas  

 
Início:  

11/08/2021 
 

Término:  
17/08/2021 

 

-Teleaula 3: Competências e Desafios do Gestor: (Eixos 

técnico –Político –Administrativo –Ético) 

 
- Estudo do Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem (Aula interativa e Material 
complementar) 
- Participação das atividades propostas  

- Atividade 1 - Fórum Interativo: 
Competências e Desafios do Gestor:  
 
Período: 11/08/2021 a 17/08/2021 
 
- Atividades de autoaprendizagem visando a 
aplicação dos conceitos estudados. 
 

Início:  
18/08/2021 

 
Término:  

24/08/2021 
 

- Teleaula 4: Mapa estratégico da Gestão 
 
- Estudo do Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem (Aula interativa e Material 
complementar) 
- Participação das atividades propostas  

- Atividade 2 - Fórum Interativo: Mapa 
Estratégico 
 
Período: 18/08/2021 a 24/08/2021 
 
- Atividades de autoaprendizagem visando a 
aplicação dos conceitos estudados. 
 
 



PROGRAMA DE ESTUDOS  
 

PERÍODO DE ESTUDO 
 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO  
 
ATIVIDADES AVALIATIVAS 

 

 

 

 

 

Semanas 05, 06 e 07: Planejamento do SUS no 
município 

 
Carga Horária: 10 horas 

Início:  
25/08/2021 

 
Término:  

      31/08/2021 

 

Teleaula 5: Análise do Plano de saúde    municipal 
- Estudo do Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem (Aula interativa e Material 
complementar) 
- Participação das atividades propostas  

 

- Atividade 3 - Fórum Interativo: A 
prática do planejamento e as 
responsabilidades do gestor  
 
Período: 25/08/2021 a 14/09/2021 
 
- Atividades de autoaprendizagem visando a 
aplicação dos conceitos estudados. 
 
 
 
 
 
 
 

Início:  
01/09/2021 

 
Término:  

      07/09/2021 

Teleaula 6: Planejamento do SUS no       município  
- Estudo do Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem (Aula interativa e Material 
complementar) 

- Participação das atividades propostas  

Início:  
08/09/2021 

 
Término:  

      14/09/2021 

Teleaula 7: A gestão municipal eo PRI 
- Estudo do Material didático disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem (Aula interativa e Material 
complementar) 
- Participação das atividades propostas  

 
 
Semanas 08 e 09:  Gestão Orçamentária e financeira do        
SUS no município 

 
Carga Horária: 10 horas 

Início:  
15/09/2021 

 
Término:  

      21/09/2021 
 

Teleaula 8: A apropriação orçamentária e   financeira  dos 

gastos em saúde 

- Estudo do Material didático disponível no ambiente virtual 
de aprendizagem (Aula interativa e Material 
complementar) 
- Participação das atividades propostas  

- Atividade 4 – Fórum Interativo: Prática da 

Gestão, Mapa estratégico e seus eixos sob 

olhar do Fundo 

Período: 15/09/2021 a 28/09/2021 

- Atividades de autoaprendizagem visando a 
aplicação dos conceitos estudados. 
 

Início:  
22/09/2021 

 
Término:  

      28/09/2021 

 
Teleaula 9: Como elaborar a proposta       orçamentária 
- Estudo do Material didático disponível no ambiente virtual 
de aprendizagem (Aula interativa e Material 
complementar) 

Participação das atividades propostas 



PROGRAMA DE ESTUDOS   
PERÍODO DE ESTUDO 

 
ORIENTAÇÕES DE ESTUDO  

 
ATIVIDADES AVALIATIVAS 

 
 
Semanas 10, 11, 12 e 13: Gestão Pública no SUS 
 
Carga Horária: 20 horas 

Início: 
29/09/2021 

 
Término: 

05/10/2021 

- Teleaula 10: Gestão do Trabalho e Administração  
Pública no SUS 
 
- Estudo do Material didático disponível no ambiente virtual 
de aprendizagem (Aula interativa e Material 
complementar) 
Participação das atividades propostas 
 

 
 
- Atividade 5 – Fórum Interativo: A 
prática da gestão e as 
responsabilidades do gestor  

 
Período: 29/09/2021 a 19/10/2021 

- Atividades de autoaprendizagem visando a 
aplicação dos conceitos estudados. 

 
 
 
 

Início: 
06/10/2021 

 
Término: 

12/10/2021 

- TeleAula 11: Gestão da informação no município 

 
- Estudo do Material didático disponível no ambiente virtual 
de aprendizagem (Aula interativa e Material 
complementar) 
- Participação das atividades propostas 
 

Início: 
13/10/2021 

 
Término: 

19/10/2021 

 - Teleaula 12: Gestão da Assistência Farmacêutica 
 
- Estudo do Material didático disponível no ambiente virtual 
de aprendizagem (Aula interativa e Material 
complementar) 
- Participação das atividades propostas 

Início: 
20/10/2021 

 
Término: 

26/10/2021 

 
- Teleaula13: Gestão da Judicialização no Município 
- Estudo do Material didático disponível no ambiente virtual 
de aprendizagem (Aula interativa e Material 
complementar) 

- Participação das atividades propostas 
 
 

 

- Atividade 6 – Fórum Interativo: A 

judicialização da Saúde no município 

Período: 20/10/2021 a 26/10/2021 

- Atividades de autoaprendizagem visando a 
aplicação dos conceitos estudados. 

 
 



ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 Organize seu tempo para assistir as teleaulas referentes a cada aula, estudar o material didático disponível no AVA (Aula 

interativa e Material complementar) e participar das atividades propostas. 

 Acompanhe as mensagens postadas pelo tutor; 

 Procure relacionar as informações apresentadas em cada aula com sua realidade profissional; 

 Participe das discussões propostas nos fóruns apresentando e propondo questionamentos coerentes que contribuam com a 

qualidade do processo de ensino/aprendizagem; 

 Realize as atividades de autoaprendizagem propostas em cada aula para verificar o que conseguiu assimilar do conteúdo 

estudado.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

Para aprovação e certificação no Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Municipal do SUS você deverá: 

 Obter no mínimo, frequência de 75% (Setenta e cinco por cento), mensurada conforme acessos e participação/realização das 

atividades propostas. 

 Nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos no somatório das avaliações formativas e somativas realizadas durante o curso. 

 

FIQUE ATENTO(A): 

 Em caso de dúvidas relacionadas ao conteúdo entre em contato com seu tutor por meio do Fórum tira dúvidas. 

 Em caso de dúvidas tecnológicas para utilização do AVA entre em contato com o e-mail: suporte.ava@conasems.org.br (informe 

sua turma no assunto).   

Lembre-se de que você é parte fundamental neste processo, portanto, participe, critique e apresente suas considerações e dúvidas, 

sempre ao seu tutor por meio das ferramentas de interação do AVA (Fórum e mensagem). 

Bons Estudos e Sucesso!!! 

 

Núcleo de Educação a Distância/Suprema 


