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Despacho Orientador nº 001/2018 – COREMU/FAMED/UFU 
ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS TEÓRICO PRÁTICAS 

 

Referência: Definição da carga horária das Estratégias Educacionais Teórico-Práticas, inseridas em 80% da 
carga horária total sob a forma de Estratégias Educacionais Práticas. 

 
Interessados: Coordenadores e Vices das Áreas de Concentração; Profissionais de Saúde Residentes (R1 e 
R2); Tutores e Preceptores da Residência em Área Profissional da Saúde (Uniprofissional e Multiprofissional) 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia – PRAPS/FAMED/UFU. 
 
Conforme decisão colegiada da 5ª Reunião Ordinária COREMU, realizada em 04/outubro de 2016, referente 
a definição do valor percentual mínimo e máximo para o desenvolvimento de Atividades Teórico Práticas 
inseridas nos 80% da carga horária total, sob a forma de Estratégias Educacionais Práticas, aprovou-se:  

 

Mínimo de 10% e máximo de 20%  
de carga horária das Estratégias Educacionais Teórico-Práticas, 

inserida nos 80% da carga horária total, sob a forma de Estratégias Educacionais Práticas. 

 
Quadro 1: Estratégias Educacionais conforme a carga horária. 

Estratégias Educacionais Carga horária 

Semanal Mensal Total anual Total bianual 

10% 20% 10% 20% 10% 20% 10% 20% 

Práticas 43h 39h 172h 156h 2073h 1843h 4.147h 3.687h 

Teórico-Práticas 5h 9h 20h 36h 231h 461h 461 921 

Teóricas 12h 48h 576 1.152h 

Total 60h 240 2.880 5.760h 

 
Para desenvolvimento das estratégias educacionais teórico-práticas deve-se atender aos seguintes 
requisitos: 
 

DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA 
As atividades do PRAPS-FAMED-UFU, seja nas modalidades multiprofissional e uniprofissional, serão 
desenvolvidas com 80% (oitenta por cento) da carga horária total sob a forma de estratégias educacionais 
práticas e teórico-práticas, com garantia das ações de integração, educação, gestão, atenção e participação 
social e 20% (vinte por cento) sob forma de estratégias educacionais teóricas. 
 

 Estratégias educacionais práticas são aquelas relacionadas ao treinamento em serviço para a prática 
profissional, de acordo com as especificidades das áreas de concentração e das categorias 
profissionais da saúde, obrigatoriamente sob supervisão do Núcleo Docentes Assistencial 
Estruturante. 

 Estratégias educacionais teóricas são aquelas cuja aprendizagem se desenvolve por meio de estudos 
individuais e em grupo, em que o Profissional da Saúde Residente conta, formalmente, com 
orientação do Núcleo Docentes Assistencial Estruturante e convidados. 

 As estratégias educacionais teórico-práticas são aquelas que se fazem por meio de simulação em 
laboratórios, ações em territórios de saúde e em instâncias de controle social, em ambientes virtuais 
de aprendizagem, análise de casos clínicos e ações de saúde coletiva, entre outras, sob orientação do 
Núcleo Docentes Assistencial Estruturante. 


