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Com a missão de formar e qualificar profissionais em 
nível básico e técnico para o setor da saúde e executar a 
capacitação dos recursos humanos para atuarem nos 
serviços do SUS, a EFOS, nos últimos anos, 
particularmente neste ano de 2017, realizou diversas 
atividades que consolidaram definitivamente a sua 
excelência no ensino na área da saúde. 
 
Valendo-se da dinâmica do planejamento participativo, 
da metodologia ativa e respeitando a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) n.º 9394/96, a gestão 
atual tem buscado soluções alternativas para fortalecer 
o vínculo social da EFOS com a comunidade escolar, seus 
colaboradores e com a população que é atendida pelo 
SUS. 
 
E, por ser uma entidade ligada à Secretaria de Estado da 
Saúde, apresentamos, a seguir, alguns dados que nos 
permitem visualizar a importância da EFOS no cenário da 
Saúde catarinense, além de confirmar que tal atuação 
tem sido vitoriosa.  
 
Por tudo isso, a equipe e os parceiros da EFOS estão de 
parabéns! 
 

 

 

 
 
Ao longo de sua história, a EFOS vem confirmando a 
importância de sua existência, fortalecendo no cotidiano 
das suas ações uma educação em saúde de qualidade, 
formando profissionais para o cuidado em saúde.   
 

CURSOS OFERTADOS NOS ÚLTIMOS ANOS 
Nº DE 

ALUNOS 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 8.329 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (40h) 330 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS E AGENTES 
QUE ATUAM EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

111 

APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO 96 

APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL  43 

APERFEIÇOAMENTO EM URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA 

274 

ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS (CASMAD) 

86 

AUXILIAR EM ENFERMAGEM 2.955 

CAPACITAÇÕES 7.670 

ESPECIALIZAÇÃO PÓS-TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

84 

ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM NÍVEL MÉDIO EM 
SAÚDE DO IDOSO 

57 

ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE MENTAL 113 

FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL, CRACK, ÁLCOOL 
E OUTRAS DROGAS 

11.812 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 3.746 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 
COMPLEMENTAÇÃO 

535 

TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA 17 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 497 

TÉCNICO EM VIGILÂNCIA E SAÚDE 116 

TOTAL 36.871 
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No dia 07 de dezembro, os alunos do curso Técnico de 
Enfermagem (EFOS VI) apresentaram os trabalhos de 
conclusão de curso – TCC. 

 
A importância do evento foi traduzida nas palavras do 
Professor e Orientador da EFOS, Petrocelli Fabiano 
Marcelina:  
Na noite de ontem, encerramos mais uma etapa 

importante na vida de todos os nossos alunos. 

Inicialmente, todos tensos, com a apresentação do TCC, 

mas no decorrer da noite notamos que aquele misto de 

nervosismo, tensão e insegurança deu lugar à satisfação 

ao final dos trabalhos. Nesse momento, confirmei o que 

logicamente já sabia, que conseguimos formar 

profissionais e cidadãos conscientes de suas 

responsabilidades na sociedade e, principalmente, no 

SUS. Agradeço a todos que participaram desse processo 

de formação, aos alunos concluintes os nossos parabéns 

e minha particular satisfação por participar dessa equipe 

e dessa nobre caminhada. E que venha a formatura! 
 

 
A lista dos aprovados no último Processo Seletivo da SES 
comprova: a EFOS, além de oferecer educação de 
qualidade na área da Saúde, prepara os seus alunos para 
ingressar no mercado de trabalho.  
Dos aprovados, um número expressivo são alunos do 
Curso Técnico em Enfermagem da EFOS.  

Contente com o sucesso alcançado, o aluno Altieres 
Anilton Fernandes, recém-formado escreveu:  
 

“Muito obrigado pelo apoio que vocês da EFOS me 

deram, por terem corrido atrás das coisas para mim, 

para que tudo fosse resolvido o mais rápido possível, 

para que eu não perdesse a vaga. Só tenho a agradecer. 

Muito obrigado e que Deus possa dar sempre em dobro 

para todos vocês. Tudo de melhor em suas vidas.”  
 

A EFOS parabeniza seus alunos por esta grande 
conquista!  
 

FORMATURAS: 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Em Biguaçu, na sede da ASMUB, aconteceu a formatura 
dos alunos do curso Técnico em Enfermagem.  
 

 

ACS 

Os alunos do curso de Formação Inicial para Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) dos municípios de Garopaba 
e Içara também realizaram solenidade de formatura. 

 
A EFOS deseja a todos sucesso nessa nova caminhada!

´ 
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UFSC E PROJETO ITINERÁRIOS DO SABER 

REALIZAM PRIMEIRO ENCONTRO 

PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 

EM LINHA DO CUIDADO 
 

A EFOS, em parceria com a Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação da Saúde do Ministério da Saúde 
- SEGETS/MS e com o Instituto de Comunicação e 
Informação Científica e Tecnológica em Saúde da 
Fundação Oswaldo Cruz (ICICT/FIOCRUZ), iniciou o 
Projeto Itinerários do Saber. 

 

Através dessa parceria, foi realizado, na sede da EFOS, o 
primeiro Encontro Presencial do “Curso de Capacitação 
para implantação de Cursos de Especialização Técnica de 
Nível Médio de Enfermagem em Linha do Cuidado e de 
Capacitação em Linha do Cuidado para os Agentes 
Comunitários de Saúde”. 
 
O objetivo da formação, na qual a EFOS é piloto no país, 
foi capacitar os alunos para a construção dos “Projetos 
Pedagógicos de Cursos (PPC)”, baseados na Diretriz para 
Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) 
em Linhas de Cuidado e em quatro Diretrizes para 
Especializações Técnicas em Enfermagem em Linhas do 
Cuidado, nas seguintes temáticas: Saúde Materna, 
Neonatal e do Lactente; Atenção Psicossocial; Urgência e 
Emergência; Doenças Crônicas. 

 

 

O encontro contou com a participação da coordenadora 
do Projeto Itinerários do Saber, Maria Cristina 
Guimarães, juntamente com a articuladora do projeto, 
Cristina Ruas e das professoras da UFSC Kenya Reibnitze 
e Rosani Ramos.  

 

OFICINA DE PLANEJAMENTO 
A gerente da EFOS, Andiara Sopelsa, e as colaboradoras 
Alessandra Dias da Silva e Juliana Camargo Momm 
Athayde participaram da “Oficina de Planejamento do 
Projeto Itinerários do Saber”. 
 
A oficina, uma parceria entre a FIOTEC e o Ministério da 
Saúde, aconteceu no Rio de Janeiro, nos dias 28 e 29 de 
novembro, com algumas das Escolas RETSUS. 
 

 
 
A Escola de Formação em Saúde (EFOS) destacou-se, por 
ser uma das poucas escolas que já deu início ao projeto. 
Até o momento, através do “Curso de Formação em 
Saúde Mental” já foram formados quatrocentos (400) 
alunos e no CASMAD (Curso de Atualização de Álcool e 
outras Drogas) oitenta e seis alunos (86) alunos. 
 
Para o ano de 2018, novos cursos já foram aprovados e 
novas solicitações foram feitas pela gerente da escola, 
que, sobre a Oficina, destacou: "Voltamos muito 
satisfeitas com esses dois dias de trabalho no Rio. Foi um 
momento que conseguimos colocar pontos fortes e 
fracos das turmas já concluídas e pudemos trabalhar em 
cima de um novo desenho para o que não deu certo. 
2018 está chegando com muitas novidades, novos cursos 
e novas turmas de Formação em Saúde". 
 
 



 
 
 

4 
 

BOLETIM INFORMATIVO Nº 05 – NOVEMBRO e DEZEMBRO/201 7 

CURSO DE FORMAÇÃO EM 

SAÚDE MENTAL: CRACK, 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 
Realizado na modalidade semipresencial e com duração 
de 60 horas/aula, o curso contribuiu para a formação de 
profissionais de nível médio para atuarem como agentes 
de mudança nas práticas de cuidado em saúde mental, 
com ênfase nos problemas relacionados ao uso de crack, 
álcool e outras drogas. 
 

 
 

Neste ano, foram concluídas 18 turmas nas diversas 
Regiões de Saúde do Estado de Santa Catarina, a saber: 
Planalto Norte, Alto Uruguai, Grande Florianópolis, 
Laguna, Carbonífera, Nordeste, Extremo Oeste e Alto 
Vale do Rio do Peixe.  
 

OFICINA 

REGIONAL DE 

ATUALIZAÇÃO 

DA PNEPS  
 
Nos dias 04 e 05 de 
dezembro, em Florianópolis, 
foi realizada a Oficina Regional de Atualização da Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 
que contou com a participação dos representantes que 
conduzem a política de Educação Permanente em nível 
estadual e regional. 
 
Durante a Oficina, que teve como objetivo identificar e 
discutir elementos que contribuam para a atualização da 

PNEPS, os participantes realizaram uma revisão do 
conceito de Educação Permanente, apresentaram 
propostas para o aperfeiçoamento e consolidação da 
PNEPS, identificando o papel do Ministério da Saúde, 
CONASS e CONASMES.  
 

A EFOS foi representada pela Assistente de Direção 
Alessandra Dias da Silva. 

 

ENCONTRO REGIONAL 

RETSUS E  

REDE FEDERAL DE EPCT 
Nos dias 06 e 07 de dezembro, em Florianópolis, foi 
realizado o Encontro Regional RETSUS e Rede Federal de 
Educação Profissional Científica e Tecnológica – EPCT. 

 
Com o objetivo de estabelecer uma parceria entre as 
escolas públicas que oferecem cursos na área da Saúde, 
o Encontro fortaleceu a atuação da RETSUS com a 
capilaridade Nacional da Rede EPCT.  
 
A EFOS foi representada pela Gerente da Escola Andiara 
Sopelsa e pela Assistente de Direção Alessandra Dias da 
Silva. 
 
 
 
 
 
 
 

Informações de contato 

Rua das Tulipas, 236 - Bela Vista III - São José – SC 
contatoefos@saude.sc.gov.br 

         efos.saude.sc.gov.br 

Alessandra Dias da Silva 

Andiara Sopelsa 

Andréa Ap. de Moraes C. de Carvalho 

Juliana Camargo Momm Athayde 

Marcos A. Meira 

 

 


