
NOTA DE ESCARECIMENTO 

  

  

Em nome de todos os envolvidos no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

- PET-GraduaSUS, venho através prestar esclarecimentos referente a quantidade de 

preceptores bolsistas após a apreciação e aprovação do Edital do PET-

SAÚDE/GRADUASUAS – 2016/2017 que foi avaliado pelo Ministério da Saúde. 

O PET é desenvolvido através de parceria das universidades com a gestão municipal, 

regulamentado pela Portaria Interministerial nº 421, de 03 de março de 2010, 

disponibilizando bolsas para tutores, preceptores (profissionais dos serviços) e estudantes 

de graduação da área da saúde. Suas ações intersetoriais são direcionadas para o 

fortalecimento de áreas estratégicas para o Sistema Único de Saúde - SUS, de acordo com 

seus princípios e necessidades, o Programa tem como pressuposto a educação pelo 

trabalho, sendo uma das estratégias do Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde, o PRÓ-SAÚDE, em implementação no país desde 2005. 

Todo o processo é regulamentado por edital e publicado na página do Ministério da 

Saúde, podendo ser acessado por todos os cidadãos. No edital em que foi submetida a 

atual proposta, estiveram envolvidos a elaboração do projeto professores dos cursos de 

Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia da FACISA, além do curso de medicina 

da Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM/UFRN) de Caicó. 

Ocorre que, após a submissão da proposta e apreciação de avaliadores do Ministério da 

Saúde, por motivos desconhecidos aos professores envolvidos, no resultado final o grupo 

formado por professores, profissionais e alunos da Nutrição não foi contemplado na 

aprovação, e a Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM/UFRN) que tem como 

sede administrativa Caicó/RN e que os discentes realizam a maior parte  de suas 

atividades acadêmicas nos serviços de saúde do referente município, entende-se para um 

melhor desenvolvimento do PET-Saúde GraduaSus  que a  seleção dos seus   preceptores 

será dos serviços de saúde do município de  Caicó/RN, diante das situações expostas a  

implementação da quantidade de bolsas dos Preceptores que a princípio seriam de Vinte 

e Cinco  bolsas houve uma redução no quantitativo da aprovação da proposta submetida 

e da liberação dos recursos orçamentários finalizando um total de dezesseis bolsas para 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN) e três bolsas para Escola 

Multicampi de Ciências Médicas (EMCM/UFRN) de Caicó . 

Contudo, a seleção realizada pela a Universidade Federal do Rio Grande do Norte por 

meio da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – FACISA e da Escola Multicampi de 

Ciências Médicas do Rio Grande do Norte – EMCM para preceptores será considerada 

até a vigência do PET-SAÚDE/GRADUASUAS – 2016/2017 caso ocorra desistência ou 

necessite substituição de preceptor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PARA PRECEPTORIA REMUNERADA 

 

 

Preceptores 
Categoria 

Profissional 

Adriana Vitória dos 

Santos 
Enfermagem 

Andrei Gomes Franco 

Fernandes Lopes 
Psicologia 

Camila Fabiane Macedo 

Miranda 
Nutrição 

Franklin Henrique de 

Lima Bulhões  
Educador Físico 

Greycielle Dayane de 

Oliveira Borges 
Enfermagem 

Izabela Priscila Benicio 

Araújo 
Psicologia 

Luana Augusta Pimenta 

Bezerra 
Fisioterapia 

Sabrina Gabrielle Gomes 

Fernandes 
Fisioterapia 

Zacarias Ramalho 

Silvério 
Psicologia 

  

 

 

Os seguintes documentos deve ser enviados para realizarmos os cadastros.  

Enviar cópia RG, CPF e comprovante de residência para o e-mail:  

petgraduasus @yahoo.com 

Até sexta dia 19/05 

 

Os demais candidatos poderão integrar o projeto como preceptores voluntários com 

certificação oficial. 

Os interessados enviem os mesmos dados por email 


