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Resumo 

Com os desafios presentes na área da saúde, as Instituições de Educação Superior 

devem formar um profissional médico preparado para enfrentar os mais diversos 

cenários do mercado de trabalho. Assim, exige-se das faculdades e universidades 

soluções inovadoras para contemplar os desafios propostos, com investimentos 

contínuos nas mais diversas áreas do conhecimento, e em consonância com os 

contextos em que estão inseridas. O presente estudo teve como objetivo geral 

identificar os fatores determinantes na criatividade e inovação de uma Instituição de 

Educação Superior que podem ser replicados para uma outra mantida que também 

oferece o curso de medicina, instalada na cidade de Guanambi – BA, contemplada 

pelo Programa Mais Médicos do Ministério da Saúde para oferecer o curso. Para 

alcançar esse objetivo, a metodologia adotada foi a pesquisa descritiva com 

abordagem qualitativa. Quanto ao procedimento e método, foram realizadas 

entrevistas individuais com profissionais de setores estratégicos das FIPMoc. O 

procedimento de análise de dados adotado foi a análise de conteúdo e pesquisa 

documental. A partir dos resultados obtidos, foi possível identificar, nas FIPMoc, os 

fatores determinantes da criatividade e inovação, responsáveis pelo sucesso 

alcançado, que podem ser replicados para uma outra mantida. A pesquisa apontou, 

entre outros, os seguintes fatores: a metodologia ativa baseada na solução de 

problemas adotada pelo curso de Medicina, atualizada pela própria instituição para o 

contexto contemporâneo; o corpo docente qualificado; os investimentos em 

infraestrutura moderna e a inserção precoce do acadêmico nos ambientes de práticas 

profissionais, para formar um médico que tenha um perfil generalista e humanista, 

capacitado para resolver os principais problemas da população; e uma gestão voltada 

para o novo incentivando práticas inovadoras. Esses fatores tornam as FIPMoc 

referência na formação do profissional médico no Norte de Minas Gerais. 

Palavras-chave: Instituição de Educação Superior; Curso de Medicina; Ecossistemas 

de saúde; Fatores de criatividade; Fatores de Inovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

With the challenges present in the health area, the Institutions of Higher Education 

should train a medical professional prepared to face the most diverse scenarios of the 

job market. Thus, universities and colleges are required to innovate to meet the 

challenges posed, with continuous investments in the most diverse areas of 

knowledge, and in line with the contexts in which they are inserted. The present study 

had as general objective to identify the determinants factors in the creativity and 

innovation of an Institution of Higher Education that can be replicated for another 

maintained that also offers the medical course, installed in the city of Guanambi – BA, 

contemplated by the More Doctors Program of the Ministry of Health to offer the 

course. To achieve this goal, the methodology adopted was a descriptive research with 

a qualitative approach. Regarding the procedure and method, individual interviews 

were conducted with professionals from strategic sectors of the FIPMoc. The data 

analysis procedure adopted was content analysis and documentary research. From 

the results obtained, it was possible to identify, in the FIPMoc, the determinants of 

creativity and innovation, responsible for the success achieved, which can be 

replicated to another maintained. The research pointed to, among others, the following 

factors: the active methodology based on the solution of problems adopted by the 

Medicine course, updated by the institution itself to the contemporary context; the 

qualified faculty; investments in modern infrastructure and the early insertion of the 

academic in professional practice environments, to form a doctor who has a generalist 

and humanist profile, able to solve the main problems of the population; and a new 

management that encourages innovative practices. These factors make FIPMoc a 

reference in the training of the medical professional in the North of Minas Gerais. 

Keywords: Higher Education Institution; Medicine course; Health Ecosystems; 

Factors of creativity; Innovation Factors. 
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1 Introdução 

Atualmente, as Instituições de Educação Superior (IES) vivem um momento de 

grande desafio, com mudanças cada vez mais rápidas e de forma complexa, 

exigindo das organizações a procura por estratégias mais eficazes na solução 

de seus problemas, e por melhores resultados em suas políticas de gestão. Para 

Cerdeira (2012), os desafios do ensino superior surgem sob inúmeros/perfis: 

diversas formas de ensino (ensino virtual, educação a distância); competição 

para obter financiamento público e de outras fontes de receita e recursos 

financeiros; mudança de perfil da população estudantil que está emergindo, 

entre outros. Nas últimas décadas, o ensino superior vivenciou mudanças em 

diversos marcos regulatórios, os quais lançaram novas exigências no que tange 

à organização da arquitetura formativa dos cursos oferecidos, novos desafios, 

estabelecidos pelas repercussões das reconfigurações que emergem das novas 

organizações, em diversos âmbitos e setores das IES. Entendem-se essas 

mudanças como forma de qualificar e potencializar o processo de formação 

profissional dos futuros egressos, desenvolvendo, assim, atividades nas áreas 

de pesquisa, ensino e extensão, configurando um novo ambiente de formação 

de profissionais de diversas áreas (Dewes & Bolzan, 2018). 

No âmbito operacional, as instituições, junto com seus colaboradores, 

constantemente vêm tentando alinhar seu ambiente de trabalho com as novas 

exigências do segmento. Quando se trata de serviços prestados, o controle das 

atividades exercidas pelos colaboradores das organizações é fundamental para 

o resultado eficiente. Visando a uma possível contribuição dentro da 

organização, a busca pela inovação, via uniformização de processos e boas 

práticas de uma IES bem-sucedida, pode colaborar com a formação de seus 

futuros profissionais. Os serviços não apenas precisam ser ajustados à eficácia 

gerencial dos processos, como também devem estar comprometidos com a 

inovação constante, abrindo novas frentes de trabalho, a partir da área mestra 

da organização. As inovações tecnológicas trouxeram melhorias para a prática 

na área da saúde, entretanto as empresas do setor têm dificuldade em 

proporcionar melhorias, seja na prestação dos serviços, seja na divulgação deles 

(Almeida & Mello, 2004).  
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Se, por um lado, o estímulo à inovação é fundamental, como também o ingresso 

aos serviços de saúde para o cidadão brasileiro, por outro, a saúde passa por 

questões críticas. Gera expectativa, na sociedade civil e nos formuladores de 

política no Brasil, o conhecimento de que a inovação pode ajudar a dar respostas 

aos desafios, alguns dos quais: custos crescentes na área da saúde, 

envelhecimento da população e aumento da incidência de doenças crônicas 

(Pavani & Plonski, 2017). Além desses fatores, o Brasil apresenta grande 

desigualdade de renda e grandes diferenças regionais relacionadas à 

infraestrutura e à prestação de serviços de saúde. Pavani e Plonski (2017) 

também ressaltam que populações de baixa renda, em geral, vivem em 

localidades com condições habitacionais e saneamento básico inadequados, 

apresentando maior correlação com índices de violência mais altos e níveis 

educacionais mais baixos. Essas populações necessitam de abordagens 

específicas de saúde. 

Outro ponto relevante para esta pesquisa é a conceituação de inovação na visão 

dos autores contemporâneos, para dar sustentação à discussão do tema 

(Michels & Ferreira, 2013; Chibás et al., 2013; Sakamoto & Karache, 2014; 

Marque et al., 2012). Nesse sentido, pode-se tratar a inovação como uma atitude 

que consegue transformar o ambiente em que se está inserido, gerando valor 

que a IES poderá utilizar para vantagem competitiva em seu segmento de 

mercado, mediante a exploração de ideias internas, para gerar mudanças 

externas (Chibás et al., 2013). 

As estratégias empresariais inovadoras devem adequar-se ao sistema de gestão 

e, para isso, a utilização de ferramentas de gestão da inovação identifica 

dimensões a serem avaliadas para explorar o potencial inovador, podendo, 

assim, mapear os processos e realizar o diagnóstico dos potenciais de inovação 

da organização. 

Entendendo o contexto do processo da inovação (da geração da ideia ao uso) e 

do que acontece, é fundamental que se formulem políticas públicas que possam 

solucionar os gargalos e superar barreiras. Os idealizadores de políticas públicas 

em várias áreas, da saúde em especial, e as comunidades empresarial e 

acadêmica, vêm utilizando o conceito de “ecossistema de inovação”. O desejo é 

que a utilização desse conceito possibilite a identificação de barreiras, gargalos 

e ausências, embasando a formulação de alternativas para intervir, modificar 
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determinadas realidades e promover rearranjos mediante a formulação de 

políticas, programas e estabelecimento de prioridades (Pavani & Plonski, 2017). 

Por outro lado, a temática do ensino superior vem ganhando notoriedade. Em 

2001, o governo deu início ao Plano Nacional de Educação – PNE (2001-2010), 

responsável por fixar metas que exigiam o aumento considerável dos 

investimentos em educação e a ampliação do número de estudantes atendidos 

em todos os níveis da Educação Superior. Nesse contexto, foram estabelecidos 

programas de expansão que compreendem tanto as Universidades Públicas 

como as Universidades Particulares. Desses, destacam-se o Programa 

Universidade para Todos (ProUni), o programa de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior (FIES), o programa de apoio a planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), a criação de Institutos Federais 

da Educação Superior (IFES), além da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que 

auxilia a ampliação do acesso à educação superior a distância (Costa et al., 

2011).  

Nesse sentido, faz-se necessário um aprofundamento sobre o tema, realizando 

um estudo mais abrangente sobre as IES, que contribua para a formação 

profissional no Brasil. Para isso, é preciso caracterizar o ecossistema. A 

integração entre os elementos pode ser por fluxo de informações, matéria, 

autoridade etc.; e todo sistema tem um objetivo. O termo “ecossistema” tem raiz 

no grego e significa “sistema onde se vive”. É o conjunto de comunidades 

interdependentes, cujos organismos reciclam matéria enquanto a energia flui 

através deles (Pavani & Plonski, 2017). A partir desse conceito, podemos 

analisar a instituição de ensino inserida no ecossistema de saúde local, além de 

verificar suas funções estratégicas na educação e na formação dos futuros 

egressos. 

Esse tipo de abordagem poderá conduzir ao aumento da qualidade e 

produtividade, bem como manter e proporcionar melhoria contínua na instituição. 

Ademais, poderá servir de subsídio para gestores no processo de transferência 

de tecnologias entre mantidas da mesma organização. 
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1.1 Questão Norteadora 

No ano de 1999, o grupo Pitágoras, sediado em Belo Horizonte – MG, detentor 

de várias instituições de ensino em todo o território nacional, associou-se ao 

grupo Turano / Padrão, com expertise em educação básica na cidade de Montes 

Claros – MG. Os dois grupos, então, fundaram a mantenedora Faculdades 

Pitágoras de Montes Claros Ltda. Posteriormente, essas mantidas tornaram-se 

Faculdades Integradas Pitágoras. A mantenedora, em 2008, mudou de nome, 

passando a se chamar Sociedade Padrão de Educação Superior Ltda (FIPMoc, 

2014). 

As Faculdades Integradas Pitágoras foram criadas em Montes Claros com o 

objetivo de promover o desenvolvimento educacional da região norte do Estado 

de Minas Gerais, mediante a oferta de ensino superior de qualidade, sustentado 

na lógica da formação de competências para o mercado de trabalho e integrado 

à pesquisa e à extensão. Como centro de formação de recursos humanos, a 

Instituição se preocupa com a dinâmica do desenvolvimento regional em todas 

as áreas do conhecimento, comprometida com o progresso da região (FIPMoc, 

2014). 

As FIPMoc (2014) ainda ressaltam que a faculdade foi criada dentro de uma 

concepção pedagógica inovadora, apoiada em metodologias efetivas do 

processo ensino – aprendizagem que incorporam, necessariamente, a pesquisa 

e a extensão. Na ocasião, oferecia os cursos de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, Administração, Biomedicina, Design, Direito, Enfermagem, 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia de 

Energias Renováveis, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, 

Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e 

Propaganda, totalizando cerca de cinco mil alunos de graduação. 

No contexto do curso de Medicina, o curso enseja a habilitação de profissionais 

médicos para atuação generalista, de forma humanizada. O curso de Medicina 

das Faculdades Integradas Pitágoras busca proporcionar ao aluno uma visão 

interdisciplinar do profissional de saúde, capacitando-o para atuar em equipe 

multiprofissional, em uma infraestrutura ideal para a visualização prática dos 

assuntos abordados nos conteúdos básicos do curso, comuns a toda a área da 

saúde (FIPMoc, 2014). 
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Quanto a sua finalidade, o curso de Medicina da FIPMoc (2014) objetiva 

qualificar recursos humanos, a partir dos saberes da ciência médica, para que 

atuem na promoção de melhores condições de vida, de saúde e de bem-estar, 

especialmente da população norte-mineira. Nesse sentido, o curso oferece uma 

formação científica que contempla a diversidade das ciências da saúde e, ao 

mesmo tempo, atende às especificidades das demandas regionais e locais. 

Outro ponto que norteia a pesquisa é a transferência de tecnologias entre 

mantidas do mesmo grupo, em que a mantida – FIPMoc –, pertencente à 

mantenedora Sociedade Padrão de Educação Superior, possa identificar, em 

sua estrutura organizacional, fatores determinantes na criatividade e inovação 

na área da saúde, referente a seu curso de Medicina, que possam ser 

transferidos para a mantida, Faculdades Integradas Padrão – FIPGuanambi, 

pertencente ao mesmo grupo. Sendo geograficamente vizinhas e separadas por 

uma distância de 370 Km, as instituições possuem semelhanças por estarem 

localizadas no Semiárido Brasileiro, que é uma região caracterizada pelo clima 

seco, com poucas chuvas.  

Em 2016, por intermédio da Secretaria de Regulação do Ministério da Educação 

e da mantenedora Sociedade Padrão de Educação Superior, estabeleceram-se 

obrigações e deveres para implantação e funcionamento do curso de Medicina 

na cidade de Guanambi – BA, conforme previsto no edital 06/2014, por meio da 

chamada pública de mantenedoras de instituições de educação superior do 

Sistema Federal de Ensino, para seleção de propostas para autorização de 

funcionamento de cursos de Medicina em municípios selecionados no âmbito do 

edital nº 3, de 22 de outubro de 2013, do Programa Mais Médicos, com a 

finalidade de formar mais recursos humanos na área médica para o Sistema 

Único de Saúde – SUS (BRASIL, 2014; FIPMoc, 2018). 

Dito isso, a pergunta que norteia este trabalho é apresentada da seguinte 

maneira: Quais são os fatores determinantes na criatividade e inovação de um 

Instituição de Educação Superior que podem ser replicados para uma outra 

mantida que também oferece o curso de medicina, instalada na cidade de 

Guanambi – BA, contemplada pelo Programa Mais Médicos do Ministério da 

Saúde para oferecer o curso? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

identificar os fatores determinantes na criatividade e inovação de uma Instituição 

de Educação Superior que podem ser replicados para uma outra mantida que 

também oferece o curso de medicina, instalada na cidade de Guanambi – BA, 

contemplada pelo Programa Mais Médicos do Ministério da Saúde para oferecer 

o curso. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

I. Conhecer os fatores determinantes do sucesso das FIPMoc; 

II. Caracterizar o ecossistema de inovação da Instituição; 

III. Verificar a função estratégica da IES no ecossistema; 

IV. Analisar as melhores práticas no contexto de transferência de tecnologia. 

Para responder aos objetivos da pesquisa, foi realizada uma pesquisa descritiva, 

de abordagem qualitativa. Para a coleta dos dados foram utilizadas questionários 

semiestruturados e foi feita uma pesquisa documental ao PPC do curso de 

medicina das FIPMoc. Os dados recolhidos foram analisados por meio da técnica 

da análise de conteúdo. 

 

1.3 Justificativas 

O tema deste trabalho permeia as inovações no âmbito da educação privada na 

formação de profissionais médicos. De acordo com as FIPMoc (2014), os 

aspectos para a formação desses profissionais são: técnico, humanista e 

científico, contemplando uma proposta curricular voltada para a construção do 

conhecimento. Imprime-se destaque também para a metodologia e a integração 

disciplinar, um dos eixos norteadores do pensamento educacional moderno.  

No âmbito acadêmico, são raras as publicações que discutem as temáticas de 

inovação, seus conceitos e tipologias, o ecossistema da saúde em que as 

FIPMoc estão inseridas, além de práticas de transferência de tecnologias entre 
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instituições de ensino superior na área da saúde para a formação do profissional 

médico, tornando a dissertação um estudo relevante para a área.  

Do ponto de vista da inovação, este trabalho se justifica por estudar o que é a 

inovação, e como pode estar presente nos diversos segmentos da sociedade. 

No campo da educação superior, a inovação pode-se apresentar de diversas 

maneiras, desde a composição da grade curricular sendo estruturada de modo 

que os módulos educacionais integrem conteúdos de diversas disciplinas e 

sejam desenvolvidos de forma vertical, dentro de um mesmo período, ou de 

forma horizontal, incluindo vários períodos de formação acadêmica, práticas 

integradoras em centros de práticas, além de desenvolvimento cientifico 

mediante de projetos interdisciplinares (FIPMoc, 2014).  

Para a mantenedora Sociedade Padrão de Educação Superior, a pesquisa é de 

fundamental importância, pois é uma ferramenta para verificar a presença (ou 

não) e em que medida, da inovação em suas práticas pedagógicas e 

organizacionais, desde a concepção da grade curricular até sua maneira de gerir. 

Outro ponto importante é analisar os fatores determinantes na criatividade das 

FIPMoc, e como eles podem ser transferidos para as FIPGuanambi, uma outra 

mantida do mesmo grupo. Nesse contexto, é importante conhecer os fatores 

determinantes de sucesso das FIPMoc, para que possam ser replicados, além 

de analisar as boas práticas da IES a serem transferidas para as FIPGuanambi. 

Para a sociedade, esse estudo é relevante pois estuda a formação do 

profissional médico, que é um dos profissionais que trabalham nas mais diversas 

frentes de atenção à saúde e bem estar da população.  

E, por fim, a pesquisa é de fundamental importância para o próprio pesquisador, 

pois norteia seu trabalho como Diretor de Expansão e Diretor das FIPGuanambi. 

Conhecendo práticas inovadoras de sucesso de uma mantida da Sociedade 

Padrão de Educação superior na cidade de Montes Claros – MG, a intenção é 

que essas práticas possam ser transferidas para a nova mantida na cidade de 

Guanambi – BA, com a finalidade de formar recursos humanos na área médica. 
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1.4 Estrutura da Dissertação 

A dissertação possui uma estrutura de cinco capítulos. No primeiro, é feita a 

introdução do trabalho; no segundo capítulo, relata-se o referencial teórico 

selecionado sobre os temas tratados; e no terceiro, descreve-se a metodologia 

que foi utilizada; no quarto capítulo, registram-se e analisam-se os resultados 

alcançados pela pesquisa; e, no quinto e último, são feitas as considerações 

finais.  
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2 Referencial Teórico 

Essa sessão contempla a fundamentação teórica acerca do tema estudado com 

base na literatura existente. Primeiramente, é feita uma abordagem a respeito 

da inovação, apresentando-se e discutindo sua base conceitual. Em seguida, 

são feitas discursões o senário das instituição de educação superior de saúde 

no Brasil, ecossistema de saúde e por fim a conceituação de transferência de 

tecnologia.   

 

2.1 Inovação: conceitos e tipologias 

Nos dias de hoje, é crescente a necessidade de acompanhar as mudanças no 

mundo do trabalho; e, com isso, aumentou a demanda por profissionais com 

capacidade de se adaptarem a diferentes condições do mercado e de 

trabalharem de forma flexível, multifuncional e em novos campos do saber, da 

prática social e organizacional (Oliveira et al., 2016). 

Para Miclhels e Ferreira (2013), o contexto atual do mercado exige cada vez 

mais produtos inovadores e disponíveis em um curto espaço de tempo. Além 

disso, o mercado também vem passando por evoluções tecnológicas e inúmeras 

inovações, fazendo com que produtos e serviços sejam cada vez mais 

adaptados a essas mudanças. Além das mudanças tecnológicas, o desejo 

popular se mostra muito importante, também passível de mudanças rápidas, o 

que demanda uma flexibilização do sistema de produção para atendê-las, 

gerando, assim, valor de forma oportuna a esses tipos de consumidores. 

Chibás et al. (2013) avalia que o cenário mundial vem mudando e, com ele, o 

jeito de produzir, implementar e gerir a inovação. Os conhecimentos com base 

na inovação demonstram cada vez mais suas virtudes de verificação e de 

descoberta em relação a todos os outros modos de conhecimento. Por causa 

dessas mudanças, empresas de vários portes e segmentos de negócios estão 

buscando alternativas de gestão devido a fatores exógenos, como a 

globalização, além da necessidade de administrar adequadamente o 

conhecimento para gerar inovação e competitividade, e a formação de redes 

empresariais. 
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Segundo Chibás et al. (2013), os países e empresas em desenvolvimento 

passaram a enxergar a inovação como fator que determina esse 

desenvolvimento e seu sucesso futuro. Esse entendimento envolve questões 

que preconizam o modo eficiente de produzir, oferecendo uma maior gama de 

produtos a qualidade, ofertando novidades e aperfeiçoamentos ou, então, 

características totalmente novas comparativamente aos produtos já existentes. 

Adotar inovações representa gerar, desenvolver e implantar ideias ou 

procedimentos novos – novos produtos ou serviços, novas tecnologias para 

procedimentos produtivos, novas estruturas ou sistemas administrativos. 

Sakamoto e Karache (2014) ressaltam que as empresas se preocupam em 

permanecer no mercado, introduzindo uma mudança de postura profissional com 

foco na realização de tarefas específicas para uma atitude frente o trabalho que 

promova colaboração e produtividade em equipe, e dê atenção preventiva aos 

problemas usuais e excepcionais, o que tem tornado relevante a valorização da 

criatividade e da inovação no cotidiano. 

Para Marque et al. (2012), o mercado apresenta vários fenômenos, como a 

formação de novos setores, concorrentes, instabilidade política, avanços da 

internet, alta competitividade e também uma maior preocupação com o ambiente 

nas empresas. As estratégias têm sofrido grandes transformações, o que 

representa uma evolução natural, na tentativa de se adaptarem às mudanças de 

um mercado cada vez mais competitivo e exigente. 

As estratégias competitivas estão inseridas no planejamento das empresas de 

sucesso, devido às inúmeras mudanças do mercado e da alta concorrência. O 

ambiente de negócios é dinâmico, e essas transformações têm um enorme 

impacto sobre as organizações, condicionando a sobrevivência do negócio à 

capacidade da empresa em se manter competitiva no mercado e crescer em 

relação a seus concorrentes. (Porter, 2009, como citado em Marque et al., 2012). 

Para conceituar inovação, Schumpeter (1961) é citado em Oliveira et al. (2016), 

e ressalta que a concepção da inovação foi vinculada ao conceito de 

empreendedorismo, definindo-a como uma atividade de transformação de um 

bem já criado e comercialmente útil, e que seja aceito pelo mercado. Para o 

autor, inovação pode ocorrer por meio um novo produto ou processo, pelo uso 

de novas matérias-primas, uma nova forma de organização, ou uma 
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reorganização de processos com novos produtos. Ao criar o termo “destruição 

criadora”, Schumpeter (1961) relacionou-o à evolução das ciências e tecnologias 

em busca de avanços, em que, às vezes, há necessidade de se destruir o velho 

para construir o novo e atingir um novo nicho de mercado, e, assim, manter o 

desenvolvimento econômico. 

“Inovação” é uma palavra derivada da palavra latina “innovātus” – “in”, 

significando “movimento para dentro”, agregado ao adjetivo “novus”, significando 

“novo”. Assim, “inovação” é o movimento em busca do novo (Manual de 

orientações gerais sobre inovação, 2011) citado em Chibás et al. (2013). 

Segundo Sakamoto e Karache (2014), entende-se como competência criativa a 

capacidade de agregar valor ao negócio. Isso só acontece se a empresa for 

capaz de oferecer a seus colaboradores autonomia para que possam explorar 

possibilidades e encontrar soluções inovadoras. Os autores ainda ressaltam que 

dois vetores se mostram úteis no enfrentamento das necessidades e busca de 

soluções de problemas: i) a Criatividade e ii) a Inovação – sendo a Criatividade 

um processo individual, e a Inovação um processo coletivo. Por isso, comumente 

se diz que “fulano é muito criativo… e ... aquela empresa é muito inovadora”.  

Para Gomes e Lapolli (2014), ambientes que admitem as diferenças estão mais 

propensos a serem estimulados pela criatividade, incentivando a aceitação de 

riscos que premiem a inovação, além de fomentarem a liberdade para criar e a 

autonomia dos funcionários. Por outro lado, os fatores apontados como barreiras 

à inovação são: a intolerância, o hábito, o formalismo e o apego a tradições, além 

da rigidez no tratamento interpessoal.  

Gomes e Lapolli (2014) ainda ressaltam que a quantidade de ideias geradas não 

assegura a qualidade, a efetividade e a aplicabilidade necessárias para constituir 

inovação. Sendo assim, é necessário que empresas e organizações estimulem 

a criatividade e criem ambientes que possam melhor aproveitar essas ideias, 

transformando-as realmente em inovação.  

Stefanovitza e Naganob (2014) apresentam abordagens que reconhecem que a 

inovação não deve ser vista como um evento isolado, mas, sim, como um 

processo. Esse caráter processual explicita a necessidade de se concatenarem 

de forma estruturada, as várias atividades e áreas envolvidas nesse desafio. 
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Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado; ou um processo, ou um novo método de, ou um 

novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local 

de trabalho ou nas relações externas (Manual de OSLO, 2005). 

Essa definição abrangente de uma inovação compreende um amplo 
conjunto de inovações possíveis. Uma inovação pode ser mais 
estreitamente categorizada em virtude da implementação de um ou mais 
tipos de inovação, por exemplo inovações de produto e de processo. Essa 
definição mais estreita de inovações de produto e de processo pode ser 
relacionada à definição de inovação de produto e de processo usada na 
segunda edição do Manual de Oslo (Manual de OSLO, p. 56, 2005). 

 

Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos 

previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras 

características funcionais (Manual de OSLO, 2005). 

Segundo o Manual de OSLO (2005), as inovações de produto podem utilizar 

novos conhecimentos ou tecnologias, ou podem basear-se em novos usos ou 

combinações para conhecimentos ou tecnologias existentes. O termo “produto” 

abrange tanto bens como serviços. As inovações de produto incluem a 

introdução de novos bens e serviços, e melhoramentos significativos nas 

características funcionais ou de uso dos bens e serviços existentes. 

Para o referido Manual, as inovações de processo podem visar reduzir custos de 

produção ou de distribuição, melhorar a qualidade, ou, ainda, produzir ou 

distribuir produtos novos, ou significativamente melhorados. 

Ainda sob as considerações do Manual de Oslo (2005), inovações de marketing 

são voltadas para melhor atender as necessidades dos consumidores, abrindo 

novos mercados, ou reposicionando o produto de uma empresa no mercado, 

com o objetivo de aumentar as vendas. Mediante a implementação de um novo 

método de marketing pode-se recorrer a mudanças significativas na concepção 

do produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua 

promoção ou na fixação de preços. 

As Inovações Organizacionais podem visar à melhoria do desempenho de uma 

empresa por meio da redução de custos administrativos ou de custos de 
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transação, estimulando a satisfação no local de trabalho (e, assim, a 

produtividade do trabalho), ganhando acesso a ativos não transacionáveis (como 

o conhecimento externo não codificado) ou reduzindo os custos de suprimentos 

(Manual de Oslo, 2005). 

A Figura 1 apresenta uma estrutura de mensuração da inovação, sob a 

perspectiva da empresa. Essa estrutura representa uma integração de visões de 

várias teorias da inovação baseadas na empresa com as abordagens que 

assumem a inovação como um sistema. As principais características dessa 

estrutura são: i) a inovação na empresa; ii) as interações com outras empresas 

e instituições de pesquisa; iii) a estrutura institucional nas quais as empresas 

operam; iv) o papel da demanda. 

 

 

Figura 1 
A estrutura de mensuração da inovação. 
Fonte: Manual de OLSO (2005). 
 

Segundo Silva et al. (2014), o processo de inovação refere-se às atividades 

multifuncionais que criam inovações por meio dos departamentos da empresa. 

Planejamento estratégico de tecnologia significa planejamento de tecnologia ou 
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projetos de competência, com o objetivo de manter uma carteira equilibrada de 

tecnologias ou competências. 

Um estudo com base em empresas inovadoras levou os pesquisadores Scherer 

e Carlomagno (2009) a criarem uma ferramenta chamada Octógono da 

Inovação, capaz de fazer um diagnóstico do potencial inovador, bem como para 

a gestão de empresas inovadoras. (Figura 2). 

 

Figura 2 
Octógono da Inovação. 
Fonte: Scherer e Carlomagno (2009). 

 

A ferramenta está estruturada em oito dimensões, apresentando os principais 

pontos a serem geridos para incrementar a produtividade inovadora, desde a 

estratégia até o processo de transformação de ideias em resultados (Scherer & 

Carlomagno, 2009) (Tabela 1).  

Tabela 1 
Dimensões do Octógono da Inovação. 

 

Fonte: Scherer e Carlomagno (2009). 
 

Octógono da Inovação é uma ferramenta de diagnóstico das práticas de 

inovação. Estruturada em de 8 dimensões, apresentando os principais pontos a 
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serem administrados para uma eficaz gestão da inovação. Desde a estratégia 

da inovação até o processo de transformação de ideias em resultados. 

 

2.1.1 As inovações na Educação 

A educação sempre foi considerada como ingrediente importantíssimo para o 

progresso de um país e das pessoas que o compõem, por isso muitos a têm 

como um bem precioso. É necessário investir nos estudos para ter chances de 

qualificação e crescimento na área de trabalho escolhida e vencer a competição 

do mercado de trabalho, que é cada vez mais acirrada. No contexto de 

mudanças do final do século XX e início do século XXI, muitas ações 

transformaram o cenário da economia e da educação. Assim como as 

organizações de forma geral ampliam seus horizontes em busca de novos 

mercados e de soluções para os novos e constantes desafios, as instituições de 

ensino também procuram meios de atender aos novos perfis de educação e 

redefinir sua missão e sua visão (Costa et al., 2015). 

De acordo com Costa et al. (2015), a possibilidade de fazer um curso de nível 

superior tornou-se possível para muitas pessoas que antes não podiam sequer 

sonhar com isso, dando-lhes condições de mudar não só seu futuro, mas o futuro 

da nação. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

avaliou os dados do desenvolvimento econômico do Brasil e atribuiu ao país o 

79º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Apesar de positiva, a 

avaliação foi contestada pelo Governo Federal; segundo ele, os resultados 

divulgados em 24 de julho de 2014 e referentes ao ano de 2013 consideraram 

informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) realizada 

em 2009 e 2010 e relatório da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) feito em 2012. Indicadores da PNAD de 

2012 e 2013 e da OCDE de 2013 teriam erigido o Brasil ao 67º lugar, indicando, 

conforme Sarres (2014), um desenvolvimento ainda maior do que o citado em 

Costa et al. (2015). Esse crescimento seria consequência dos investimentos em 

educação feitos nos últimos anos. O IDH não tem apenas esse critério de 

avaliação, mas, sem dúvida, tem seu diferencial.  

O Ensino Superior tem muito a oferecer a um país que deseja investir na 

educação como forma de crescimento. O Programa Nacional de Pós-Graduação 
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(PNPG) 2011-2020 discute a relação entre as inovações da ciência e tecnologia 

e o crescimento econômico. Segundo o documento, a inovação é responsável 

por mais da metade da riqueza dos países industrializados: empresas 

inovadoras crescem mais, remuneram melhor, elevam mais a educação; dada a 

estreita relação entre inovação e conhecimento, a educação, a informação e a 

pesquisa fazem-se mais presentes na vida das pessoas (BRASIL, 2010, p. 192), 

citado em Costa et al. (2015). 

Para Costa et al. (2015), o uso de metodologias ativas como ferramenta 

inovadora abarca todo um processo que visa principalmente à inserção do aluno 

como sujeito ou agente responsável pela construção de sua história no 

aprendizado. A velocidade e a necessidade de produção de conhecimento 

deixam espaço para outros métodos, e não somente para a transmissão de 

conhecimentos por parte do professor. 

Assim, as metodologias ativas pressupõem a participação de todos os 

envolvidos na busca por uma educação de qualidade e que reveja novos meios 

de avaliação em um processo de construção coletiva. Tudo isso é envolto na 

realidade na qual os alunos estão inseridos, colocando-se em uma posição de 

enfrentamento em relação ao modelo educacional vigente ao longo do tempo. 

As metodologias ativas preocupam-se com os problemas sociais atuais, aos 

quais dão bastante enfoque, fazendo com que o educando se capacite no 

processo reflexivo e possa intervir nas transformações sociais. Nesse modelo, o 

aluno é protagonista na técnica da construção do conhecimento, informação e 

ciência, sendo sujeito, e capaz de alcançar seu objetivo no autogerenciamento 

de sua formação (Costa et al., 2015). 

Ainda segundo Costa et al. (2015), a gestão das IES deve sempre buscar 

oferecer formação aos professores baseada em um currículo interdisciplinar, 

visando sempre à realidade na qual a IES e o aluno estão inseridos. Uma IES 

que busca a excelência no aprendizado de sua organização deve levar em 

consideração os seguintes elementos: aprendizagem individual, aprendizagem 

coletiva, e aprendizagem organizacional. Assim, ela terá foco para a mudança, 

em tempo real, na melhoria de qualidade de conhecimentos, habilidades e 

ações. Nisso, as competências são voltadas para a capacidade do profissional 

e enquadram-no nessa situação em que terá uma prática reflexiva, beneficiando 

a IES, uma vez que seu trabalho se irradia além-muros. Mas as metodologias 
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ativas somente se tornarão corpo da instituição se houver uma busca constante 

de mudanças no processo de consciência individual, se os atores mudarem 

interiormente para ajudar na caminhada da IES e dos alunos. 

Guimarães et al. (2012) ressaltam que o crescimento do setor de ensino passa 

necessariamente pela competividade entre as Instituições de Ensino Superior 

(IES), que buscam formas de se diferenciarem mediante o desenvolvimento de 

novos métodos de ensino, e processos de serviços mais eficazes, com qualidade 

superior a custos suportáveis para as IES. Nesse contexto competitivo, a 

inovação de processos ganha importância significativa, pois processos 

melhorados ou inéditos contribuem para a atração de novos alunos e retenção 

dos estudantes. 

Ao conceituar inovação, Guimarães et al. (2012) demonstram que é uma 

eficiente maneira de as organizações melhorarem o desempenho, seja na 

otimização da utilização dos recursos, seja na conquista de melhores posições 

no mercado. As organizações de diferentes segmentos têm buscado, por meio 

da inovação, tornarem-se mais competitivas diante dos concorrentes 

(Damanpour, 1991; Drucker, 2002 citado por Guimarães et al., 2012). As 

inovações ocorrem nas organizações mediante mudanças capazes de criar 

melhorias de desempenho organizacional, podendo incidir sobre os processos, 

produtos/serviços, marketing ou, ainda, sobre a gestão organizacional (Manual 

de OSLO, 2005). 

No cenário contemporâneo, as IES devem viabilizar a produção e a socialização 

de conhecimentos capazes de atender as crescentes demandas por processos 

de inovação em todos os ramos da economia capitalista. Ao mesmo tempo, as 

IES requerem a constante introdução de processos de inovação em todos os 

âmbitos da gestão acadêmica, para não somente atenderem com melhor 

qualidade e eficiência as demandas sociais, mas também para melhorarem sua 

posição num mercado cada vez mais competitivo. Nesse sentido, a educação 

superior passa por mudanças em sua estruturação, com objetivos de melhoria 

para a sociedade. Com novos desafios, as IES devem provocar alterações em 

sua gestão, exercendo o repensar para melhor atender toda a sociedade, por 

meio da autoavaliação (Balzan & Sobrinho, 1995; Ribeiro,1999), citado em 

Guimarães et al. (2012). 
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No Brasil, as IES, embora regidas por leis e normas gerais comuns, não são 

fenômenos homogêneos, apresentando importantes diferenças econômicas, 

culturais, pedagógicas, de infraestrutura física e de recursos humanos. No 

entanto, uma distinção básica entre as IES são as universidades e as faculdades. 

As universidades caracterizam-se pela tríade ensino, pesquisa e extensão, 

enquanto que as faculdades estão centradas no ensino. Além de produzir 

conhecimento, as IES proporcionam formação humana e profissional às 

pessoas, em um processo sistemático e em permanente transformação (Ribeiro, 

1999; Frizzo, 2004),  citados em Guimarães et al. (2012). 

 

2.2 Instituições de Educação Superior 

Nos últimos anos, o ensino superior vem alçando projeção nos meios de 

comunicação, na mídia, como tema em revistas de grande circulação 

internacional e em jornais brasileiros de destaque. Isso sinaliza para um ganho 

de notoriedade pelo ensino, na sociedade. De acordo com Barbosa (2015), para 

as famílias, e não apenas aquelas da classe média tradicional, o possível 

ingresso de seus filhos na universidade tornou-se assunto de interesse. Para os 

analistas, o funcionamento adequado das IES tem-se tornado o elemento central 

dessa afirmação dos princípios democráticos e da igualdade de oportunidades 

nas sociedades modernas. Sob seu ponto de vista, a educação escolar, 

particularmente a das instituições de ensino superior seria a principal e grande 

matriz da organização da vida social. 

Se os processos históricos e sociais envolvidos no desenvolvimento do 
SES1 são bastante diversos, a pergunta comum indaga sobre a 
capacidade que esse sistema teria de oferecer um efetivo aumento da 
igualdade de oportunidades sociais. Em outras palavras, nos termos da 
pergunta clássica das teorias da estratificação social: em que medida o 
SES consegue suplantar o peso da origem social na definição dos 
Destinos Ocupacionais dos indivíduos? (Barbosa, 2015, p. 258). 

 

No meio acadêmico, a responsabilidade social está voltada para o engajamento 

do ensino, da pesquisa e da extensão, em atendimento às questões sociais 

emergentes e ao desenvolvimento da sociedade (Salminen & Ikola-Norrbacka, 

                                                           
1 Sistema de Ensino Superior (SES). 
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2009; Tetřevová, 2010; Aldeanueva Fernández, 2011; Saran, Coşkunb, Zorel, & 

Aksoy, 2011; Maistry & Thakrar, 2012; Ray, 2013), citado em De Marchi et al. 

(2017). Os estudos nacionais reforçam a discussão sobre o papel das IES como 

agentes sociais no processo de desenvolvimento local e regional, destacando-

se a sociedade, o ambiente e a economia, que são integrados e se reforçam 

mutuamente (Pinto, 2008, 2013; Reis & Bandos, 2012; Berto, 2013; Sousa, 

Bortolotti, Pinho & Bilich, 2013; Da Cunha Ribeiro, 2013a, 2013b; Ribeiro & 

Magalhães, 2014), citados em De Marchi (2017). 

O entendimento do cenário da educação superior no Brasil emerge como base 

fundamental para o estabelecimento de estratégias e estruturas voltadas à 

identificação do melhor posicionamento de políticas públicas e desenvolvimento 

empresarial. Nesse contexto, as IES têm três opções de credenciamento: 

faculdades, centros universitários e universidades. Esses credenciamentos são 

diferenciados pela organização que as instituições venham a deter, assim como 

por suas respectivas prerrogativas acadêmicas, respaldadas pelo Decreto n. 

5.773/06 (BRASIL, 2006, art. 12) citado em Reis et al. (2014). 

A princípio, as IES são credenciadas como faculdade, podendo, no decorrer do 

tempo obter o credenciamento de centro universitário ou universidade, desde 

que estejam funcionando regularmente e adquiram a qualidade exigida pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

Para Reis et al. (2014), as universidades possuem características múltiplas 

indissociáveis, como atividades de ensino, pesquisa e extensão, sendo 

consideradas como instituições multidisciplinares na formação profissional de 

nível superior. Os centros universitários são instituições pluricurriculares, que 

atuam em uma ou mais áreas do conhecimento, sendo diferenciadas devido a 

sua alta qualidade de ensino e corpo docente. 

Além dos credenciamentos citados, existem os Institutos Federais, instituídos 

pela Lei n. 11.892 (BRASIL, 2008), que são configurados como instituições de 

educação superior em que pode haver educação básica, profissional, 

pluricurricular e multicampi. Esses institutos são especializados na oferta de 

educação profissional e tecnológica, nas diferentes modalidades de ensino, 

conjugando conhecimentos técnicos e tecnológicos com base em seus 

procedimentos pedagógicos. 
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No contexto societário e quantitativo das IES no Brasil, segundo o Ministério da 

Educação (2011), citado em Reis et al. (2014), existiam 2.640 IES no Brasil e 

conforme as tipologias de credenciamento, possíveis faculdades, centros 

universitários, instituições federais e universidades, as IES encontravam-se 

distribuídas conforme a Tabela 2. 

Tabela 2 
Organizações acadêmicas das IES no Brasil. 

 

Fonte: Reis (2014). 

 

Verifica-se que as faculdades detinham o maior número de credenciamentos, e 

as instituições federais, ainda pouco utilizadas. É importante salientar, também, 

a distribuição dos quatro tipos de instituições nas regiões brasileiras, por onde 

se observa a concentração das IES, e o acesso ao ensino, conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 
Organizações acadêmicas das IES por região, no Brasil. 

 

Fonte: Reis (2014). 
 

Segundo Reis et al. (2014), Verifica-se que as faculdades concentravam-se na 

Região Sudeste, perfazendo o número total de 1.154, enquanto que a Região 

Norte detinha apenas 129 faculdades, o que ocorre, também, em relação aos 

centros universitários, com diferentes números. No que tange às instituições 

federais, a Região Nordeste possuía o maior número, 11, ao passo que a Região 

Centro-Oeste se encontrava com cinco instituições federais. Em relação às 

universidades, novamente a Região Sudeste comportava maior número, 80, 

contra 15 da Região Norte. 



34 
 

Essas instituições mapeadas atuam no ensino superior em duas modalidades: 

presencial e a distância. A educação presencial exige presença do aluno em 

75% das aulas e em todas as avaliações. Por outro lado, a educação a distância 

ocorre por meio de ferramentas diversas e sem intensa relação professor/aluno. 

As ferramentas normalmente utilizadas são: internet, televisão, telefone, 

atendimento tutorial etc. Destaca-se o crescimento da educação a distância ao 

longo dos anos, bastante relevante, conforme entendimento da Portaria 

CNE/CP, de nº 10 (Reis et al., 2014). 

Por fim, constata-se maior centralidade estrutural da educação superior 

brasileira nas regiões Sudeste e Sul, além de se identificar nelas maior 

distribuição de bolsas do Programa Universidade para Todos (PROUNI), o maior 

programa de inclusão ao ensino universitário da história do Brasil, segundo o 

Ministério da Educação (2011), citado em Reis et al. (2014). 

 

2.2.1. As IES Privadas da Saúde  

De acordo com Guimarães et al. (2005), a velocidade dos avanços da ciência e 

tecnologia nas últimas décadas é considerada a maior que a humanidade já 

presenciou. No entanto, ainda não foi possível aos homens estabelecerem uma 

correlação direta entre desenvolvimento científico e tecnológico e o nível de 

desenvolvimento humano e social. Se entre os avanços tecnológicos e 

científicos e o acesso a eles por parte dos indivíduos e coletividades existe uma 

distância, esta é uma questão que merece atenção não só em relação às 

repercussões que traz para as práticas em saúde, como também em relação à 

formação em saúde. 

Segundo Guimarães et al. (2005), a proposta de repensar a formação em 

ciências da saúde parte do princípio de que todo movimento que coloca os 

processos de saúde/adoecimento como mercadorias deve ser rechaçado. A 

compreensão que o Estado brasileiro tem de saúde é como um direito, e não 

como mercadoria. Sendo assim, a responsabilidade sobre a saúde deve ser 

entendida de forma coletiva, e não como um bem de apropriação privada, 

dependente das diferentes condições econômicas que se colocam para sua 

compra e venda. Assim, tornam-se necessárias as ações de fortalecimento da 
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Saúde Pública, especialmente considerando-se a complexidade de conceitos e 

ações contidos na ideia de Saúde Coletiva. 

De acordo com Guimarães et al. (2005), são considerados prioritariamente como 

cursos de formação em ciências da saúde alguns dos cursos circunscritos aos 

blocos de carreiras definidos pelo Ministério da Educação como pertencentes à 

área da saúde (ciências biológicas, enfermagem, farmácia, fisioterapia, 

fonoaudiologia, medicina, nutrição, odontologia e terapia ocupacional), e 

também alguns dos cursos que fazem a interface entre as áreas de ciências 

humanas e saúde (psicologia e ciências sociais). Esse critério de definição dos 

cursos que compõem a área de formação em discussão se justifica por 

representarem, no momento atual, a possibilidade mais imediata de incremento 

nas discussões e práticas que visam a uma mudança na formação e atuação 

profissional na área de saúde. Nesse sentido, as mudanças na formação e 

atuação devem ser estruturadas com vistas a uma aproximação entre a atuação 

profissional e a atenção integral e humanizada à população brasileira. 

Considerando o desafio de atender não só às exigências específicas de cada 

uma das áreas de conhecimento, mas também à necessidade imediata de 

atenção humanizada, faz-se necessário pensar na articulação entre os cursos 

específicos da saúde e os que fazem a interface saúde - ciências humanas. 

A questão da formação em saúde e do papel das IES não é estranha à dinâmica 

dos segmentos produtivos de saúde. Para Poz et al. (2016), o complexo médico-

industrial é configurado pela articulação entre a assistência médica, as 

instituições de formação profissional em saúde (escolas, universidades), a 

indústria farmacêutica, a indústria produtora de equipamentos médicos e 

instrumentos de diagnóstico. 

Os cursos da área da saúde, de forma geral, acompanharam as tendências do 

Ensino Superior brasileiro, tanto em relação à ampliação significativa do número 

de instituições, vagas e matrículas, quanto ao aumento da participação das 

instituições privadas na formação desses profissionais, como pode ser 

observado na Figura 3. (Poz et al., 2016). 
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Figura 3 
Evolução do número de matrículas em cursos de graduação em saúde por 
natureza jurídica. Brasil, 1991-2013. 
Fonte: Poz et al. (2016). 

 

Segundo Poz et al.  (2016), em termos percentuais, no período de 1991 a 2013, 

o número de matrículas públicas e privadas em cursos da saúde registrou um 

acréscimo de 372%, aumento proporcionalmente maior do que o observado no 

Ensino Superior brasileiro em geral, que, no mesmo período, foi de 286%. E, 

apesar de o número de matrículas em instituições de Ensino Superior públicas 

ter aumentado no período, a expansão de matrículas ocorreu majoritariamente 

pelo crescimento da oferta de cursos e vagas privadas. A participação de 

instituições privadas na formação em saúde passou de 55%, em 1991, para 73%, 

em 2013, sendo que, no período de 2006 a 2008, alcançou um pico de 78% das 

matrículas em cursos da saúde. 

A distribuição dos cursos da área de saúde privados é consideravelmente 

concentrada na Região Sudeste, como demonstrado na Figura 4. Porém, apesar 

da manutenção de importantes distorções entre as regiões, no período de 1993 

a 2013, observa-se uma tendência à desconcentração da oferta de cursos 

privados, caracterizada por um aumento da participação relativa das regiões 

Norte e Nordeste no total de cursos. Em 1993, a Região Sudeste concentrava 

66% dos cursos da saúde; em 2013, passou para 53%. Nesse mesmo período, 

as maiores taxas de crescimento proporcional de cursos foram observadas nas 

regiões Norte (5,060%), Nordeste (2,170%) e Centro-oeste (1,894%), fato que 
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pode, em parte, ser explicado pelos baixos níveis de oferta de cursos superiores 

nessas três regiões, no início do período analisado. No início da década de 1990, 

o setor privado era predominante apenas nas regiões Sul e Sudeste, que 

representavam, respectivamente, 51% e 64% dos cursos de saúde. Desde 2013, 

o percentual de cursos privados nas graduações da saúde é maior do que o 

público, em todas as regiões (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, 2015), citado em Poz et al. (2016). 

 

 

Figura 4 
Distribuição de cursos da saúde em instituições de Ensino Superior privadas 
por região. Brasil, 2013. 
Fonte: Poz et al. (2016). 

 

Nas últimas décadas, as políticas de incentivo às IES privadas prosseguiram 

facilitadas pela instituição de mecanismos diretos e indiretos de financiamento, 

incentivo e subsídio estatal ao setor privado. Associado às políticas sociais e aos 

subsídios financeiros, o Ensino Superior privado no país expandiu-se entre nos 

anos de1995 a 2012, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), em 1996, a qual permitiu a flexibilização das modalidades de 

cursos, criação de centros universitários e substituição do vestibular por 

seleções simplificadas, concedendo autonomia às IES privadas para mudanças 

curriculares; e favoreceu o descumprimento da premissa constitucional de 1988 

sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão: 

O financiamento das instituições de Ensino Superior privadas depende, 
em grande parte, da cobrança de mensalidades, contudo, a demanda pelo 
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Ensino Superior tem sido incentivada por programas federais por meio de 
fontes indiretas e diretas de recursos públicos, tais como programas de 
recuperação, ampliação e melhoria das instituições de Ensino Superior e 
o fundo de financiamento ao estudante do Ensino Superior (POZ et al., 
2016, p. 07). 

 

Segundo Poz et al. (2016), as mudanças mais significativas do FIES ocorreram 

em 2010, com a transferência da gestão do fundo, antes sob a responsabilidade 

da Caixa Econômica Federal, para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE); a redução da taxa de juros de 6,5% para 3,4% a.a.; e o 

abatimento do saldo devedor do FIES pelos professores da rede pública e 

médicos das equipes de saúde da família de áreas prioritárias definidas pelo 

Ministério da Saúde. Além disso, a exigência de fiador foi relativizada, e o prazo 

de quitação, prolongado. Com essas mudanças, houve um aumento significativo 

do número de contratos, como pode ser observado na Figura 5. 

 

Figura 5 
Contratos Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) por ano. 
Fonte: Poz et al. (2016). 

 

De acordo com Poz et al. (2016) no período entre 2010 e 2014, houve um 

aumento de 735% no número de contratos, e o custo do governo com o 

programa foi multiplicado em 17 vezes, de R$ 810 milhões em 2010 para R$ 

13,75 bilhões em 2014. Porém, o crédito educativo oferecido por meio do FIES 

é uma forma, indireta, de subsídio às IES privadas porque reduz os riscos de 

inadimplência para elas. Em 2009, o risco de crédito foi atenuado mais ainda 
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quando o Governo criou o Fundo de Garantia de Operações de Crédito 

Educativo e passou a assumir as funções de avalista e garantidor final das 

dívidas pessoais. 

 

2.3 Ecossistemas da saúde 

O setor da saúde no Brasil vem sendo submetido a um significativo processo de 

reforma de Estado, protagonizado por importantes segmentos sociais e políticos, 

cuja ação é fundamental à continuidade e ao avanço do movimento pela Reforma 

Sanitária, bem como para a concretização do SUS. Por essa razão, as várias 

instâncias do SUS devem cumprir um papel indutor no sentido da mudança, tanto 

no campo das práticas de saúde, como no campo da formação profissional 

(Ceccim & Feuerwerker, 2004). 

Para Ceccim e Feuerwerker (2004), o papel de constatar a realidade e de 

produzir sentidos, no caso da saúde, pertence tanto ao SUS como às instituições 

formadoras de suas profissões. Cabe ao SUS e às instituições formadoras 

coletar, sistematizar, analisar e interpretar permanentemente informações da 

realidade, problematizar o trabalho e as organizações de saúde e de ensino, e 

construir significados e práticas com orientação social, mediante participação 

ativa dos gestores setoriais, formadores, usuários e estudantes. 

O SUS vem conseguindo superar obstáculos importantes em seu processo de 

implantação. Em tempos de políticas de redução do Estado e de 

desfinanciamento dos setores sociais, os serviços públicos de saúde foram 

ampliados, cresceu o número de trabalhadores no setor, a saúde chegou a 

praticamente todos os municípios do país e se conseguiu assegurar recursos 

mínimos para o setor. Além disso, há um sistema descentralizado, que conta 

com mecanismos democráticos de funcionamento, que incluem instâncias de 

pactuação entre os gestores e mecanismos de controle social (Feuerwerker, 

2005). 

Segundo Feuerwerker (2005), vale destacar, entretanto, que, ao mesmo tempo 

em que houve avanços na implementação do sistema público, também o 

subsistema privado, designado constitucionalmente como complementar, 

avançou em sua organização e na conquista de legitimidade; reforça, na 
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sociedade e junto aos profissionais de saúde, valores que o SUS procura 

desconstruir; o direito à saúde é traduzido como direito a consumir serviços 

médicos, procedimentos e medicamentos. 

Durante os primeiros anos de organização do sistema, em suas instâncias de 

gestão, os principais debates e as polêmicas giraram em torno dos mecanismos 

de financiamento e de gestão. Havia consenso em relação à necessidade de se 

estabelecerem fontes fixas e investimento mínimo indispensável para o 

financiamento da saúde (luta que acabou desaguando na proposta de Emenda 

Constitucional 29, que estabelece investimentos mínimos em saúde para cada 

uma das três esferas de gestão). Há desacordos, entretanto, em relação às 

modalidades de organização do financiamento: críticas do Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS –, em relação ao repasse 

fragmentado de recursos por parte do Ministério da Saúde, muitos deles 

vinculados a programas e ações específicos, o que reduz a possibilidade de o 

gestor municipal organizar os serviços de acordo com políticas municipais de 

saúde e diferentes realidades locais (Santos, 2004), citado em Feuerwerker 

(2005). 

Para Escorel et al. (2007), a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no 

Brasil, a partir da década de 1990, representou uma importante inflexão no 

padrão historicamente consolidado de organização dos serviços de saúde no 

país. Financiado com recursos fiscais, o SUS fundamentou-se em três princípios 

básicos: i) universalidade do acesso aos serviços em todos os níveis de 

assistência para todos os cidadãos brasileiros, independentemente de renda, 

classe social, etnia, ocupação e contribuição; ii) descentralização em direção aos 

estados e municípios, com redefinição das atribuições e responsabilidades dos 

três níveis de governo; e iii) participação popular na definição da política de 

saúde em cada nível de governo, bem como no acompanhamento de sua 

execução.  

Escorel et al. (2007), ainda ressalta que na segunda metade da década de 1990, 

o processo de implantação do SUS caminhou para a adoção de uma série de 

medidas governamentais voltadas para o fortalecimento da atenção básica de 

saúde, entendida pelo Ministério da Saúde como "um conjunto de ações, de 

caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas 
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de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o 

tratamento e a reabilitação".  

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de 
descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida 
das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 
porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção 
à Saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da 
universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, 
da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da 
equidade e da participação social (Ministério da Saúde, 2012, p. 09).  

 

As primeiras iniciativas no campo da Atenção Primária à Saúde (APS) ocorreram 

em 1991, com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), que, 

ampliado em 1994, sob incentivo do Ministério da Saúde, possibilitou a 

implantação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) nos mais diversos 

municípios do território nacional. A ESF visa atender o indivíduo e a família de 

modo integral, realizando ações de promoção e manutenção da saúde, além da 

prevenção de doenças (BRASIL, 2011), é citado em Oliveira et al. (2014). Assim, 

um dos maiores desafios da formação em saúde é preparar profissionais para 

atuar nessas equipes. O atual modelo de atenção à saúde requer mudanças na 

formação. 

As Unidades Básicas de Saúde – instaladas perto de onde as pessoas 
moram, trabalham, estudam e vivem – desempenham um papel central 
na garantia à população de acesso a uma atenção à saúde de qualidade. 
Dotar estas unidades da infraestrutura necessária a este atendimento é 
um desafio que o Brasil - único país do mundo com mais de 100 milhões 
de habitantes com um sistema de saúde público, universal, integral e 
gratuito – está enfrentando com os investimentos do Ministério da Saúde. 
Essa missão faz parte da estratégia Saúde Mais Perto de Você, que 
enfrenta os entraves à expansão e ao desenvolvimento da Atenção 
Básica no País (Ministério da Saúde, 2012, p. 09). 

 

Outro ponto importante é a implantação do PSF, que é um marco na 

incorporação da estratégia de atenção primária na política de saúde brasileira. A 

doutrina de cuidados primários de saúde da Conferência de Alma-Ata, que é a 

Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde reunida em Alma-

Ata, na República do Cazaquistão, de 6 a 12 de setembro de 1978, dirigindo-se 

a todos os governos, na busca da promoção de saúde a todos os povos do 
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mundo, já havia, anteriormente, influenciado a formulação das políticas de saúde 

no Brasil, e seus princípios foram traduzidos no novo modelo de proteção social 

em saúde instituído com o SUS. Contudo, uma política específica, nacional, de 

atenção primária para todo o país nunca havia sido formulada, ainda que 

diversas experiências localizadas tenham sido implementadas, de modo 

disperso (Escorel et al., 2007).  

Para Gil (2005), o Programa Saúde da Família (PSF) nasceu no ano de 1994, 

proposto como um programa do governo federal para ser implementado nos 

municípios, contemplando a atenção básica. Após dez anos de sua criação, o 

programa é tido como uma das principais estratégias de reorganização dos 

serviços e de reorientação das práticas profissionais nesse nível de assistência. 

Portanto, tem trazido desafios complexos a serem vencidos para consolidar-se 

como programa. 

De acordo com Escorel et al. (2007), após décadas de privilégio à atenção 

hospitalar, herança da medicina previdenciária, em que a alocação de recursos 

federais em estados e municípios se dava com base principalmente na produção 

de serviços e na capacidade instalada, os esforços, programas e investimentos 

públicos passaram a se concentrar na atenção básica, com a adoção do 

Programa de Saúde da Família (PSF), por meio de incentivos financeiros 

específicos e da criação de mecanismos de transferência de recursos federais 

calculados com base no número de habitantes de cada município (per capita). 

No âmbito da reorganização dos serviços de saúde, a estratégia da saúde 
da família vai ao encontro dos debates e análises referentes ao processo 
de mudança do paradigma que orienta o modelo de atenção à saúde 
vigente e que vem sendo enfrentada, desde a década de 1970, pelo 
conjunto de atores e sujeitos sociais comprometidos com um novo modelo 
que valorize as ações de promoção e proteção da saúde, prevenção das 
doenças e atenção integral às pessoas (Gil, 2005, p. 490).  

 

No que se refere a perfil profissional, Gil (2005) constata que o perfil dos 

profissionais formados não é adequado o suficiente para prepará-los para uma 

atuação na perspectiva da atenção integral à saúde e de práticas que 

contemplem ações de promoção, proteção, prevenção, atenção precoce, cura e 

reabilitação. 
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2.4 Fatores de sucesso para as organizações 

A sobrevivência, o crescimento e – por que não mencionar? – a boa reputação 

e a imagem positiva no desempenho das atividades-fim dependem das 

habilidades dos administradores em reconhecerem os desafios organizacionais 

que enfrentam, desvendarem novas oportunidades e escolherem a resposta 

administrativa correta para promoverem as mudanças internas necessárias para 

o cumprimento da missão previamente formulada para determinada organização 

(Paim et al., 2011).  

Dentro da mesma perspectiva, Paim et al. (2011) ressaltam que a forma 

consagrada de incentivo à avaliação qualitativa contínua do desempenho 

organizacional é a promoção periódica de premiações às boas práticas de 

gestão, conferidas por meio da inspeção in loco por parte de avaliadores 

credenciados nas organizações que se candidatam aos prêmios. É, também, 

pela institucionalização do registro de indicadores de desempenho 

organizacional, cuja comparação, tanto entre diferentes pessoas jurídicas, 

quanto ao longo do tempo em uma mesma organização, atestando o sucesso ou 

insucesso na implementação de práticas de gestão que validem (ou não) o bom 

desempenho organizacional e reforcem (ou não) a imagem de competência para 

determinada entidade. 

Segundo Paim et al. (2011), o sucesso ou o insucesso corporativo das 

instituições de pesquisas tecnológicas brasileiras referem-se ao fato de elas, 

independentemente da área de conhecimento em que atuem, apresentarem ao 

público especializado externo um desempenho perceptivelmente diferenciado 

(superior, ou inferior) em suas atividades-fim, isto é, aquelas diretamente 

relacionadas com o desenvolvimento de estudos que permitam a criação e o 

oferecimento contínuo de produtos e serviços tecnológicos que atendam aos 

propósitos do governo, do mercado e da sociedade em geral. 

Identificar quais competências uma empresa precisa construir para ganhar e 

manter uma vantagem competitiva num mercado em constante mutação é uma 

tarefa árdua. Contudo, a capacidade de inovação e a de gestão do conhecimento 

parecem ser habilidades relevantes no cenário competitivo que se avizinha 

(Júnior et al., 2002). 
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No cenário competitivo atual, a sobrevivência das organizações depende da 

interação com seu meio por intermédio do atendimento ideal a seu cliente e 

posicionamento adequado em seu mercado, frente a seus concorrentes. Para 

isso, é necessário que as organizações estejam sempre buscando a inovação, 

seja em seus produtos, em seus processos ou em seus serviços. A inovação 

como elemento crucial de vantagem competitiva ocorre, por exemplo, mediante 

lançamentos de novos produtos, que, por sua vez, garantem a captura de 

parcelas de mercado, bem como da manutenção de clientes ávidos por 

novidades, gerando, com isso, retornos de investimento às empresas. Alguns 

exemplos, que já são clássicos, mostram que empresas conseguem vantagens 

significativas ao se dedicarem à inovação – Citibank, pioneiro dos serviços por 

caixas eletrônicos; Benetton, pelo uso de sofisticados sistemas de tecnologia de 

informação; entre outros (Avison et al., 1996), (Duhan et al., 2001) apud (Júnior 

et al., 2002). 

 

2.5 Transferência de Tecnologia: conceitos  

De acordo com Roman e Lopez (2012), o desenvolvimento e o poder das nações 

estão intimamente ligados à capacidade de inovação tecnológica, transferência 

e aplicação das tecnologias em empresas. As universidades desempenham um 

importante papel nesse contexto, uma vez que atuam como agentes 

privilegiados capazes de alavancar a inovação. A relação universidade - 

empresa torna-se um instrumento essencial para o desenvolvimento mútuo entre 

as partes e vem sendo incentivada pela política de inovação em curso no país. 

Segundo Roman e Lopez (2012), a transferência de tecnologia representa um 

fator de notável relevância, atuando como um elo entre a empresa, que necessita 

de ser subsidiada para manter a competitividade global, e a universidade (ou 

instituição de pesquisa), detentora do conhecimento, permitindo um 

desenvolvimento tecnológico sustentável, que valoriza os conhecimentos 

desenvolvidos. 

De acordo com a Association of University Technology Managers (AUTM), a 

transferência de tecnologia é o processo de transferência de descobertas 

científicas de uma organização para outra, com a finalidade de desenvolvimento 

e comercialização. Rogers (2001), citado em Roman e Lopez (2012), define a 
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transferência de tecnologia como “a movimentação da inovação tecnológica de 

uma organização de P&D para uma organização receptora”. Pode-se dizer que 

esse processo corresponde ao desenvolvimento de aplicações práticas a partir 

dos resultados da pesquisa científica. 

A transferência de tecnologia pode ser entendida como o conjunto de etapas que 

descrevem a transferência formal de invenções resultantes das pesquisas 

científicas realizadas pelas universidades ao setor produtivo (Stevens, 

Toneguzzo, & Bostrom, 2005, citado em Dias e Porto, 2013). Assim, a aquisição 

externa de tecnologia por meio de transferência permite que as empresas 

possam adquirir novos produtos, processos ou tecnologia, sem a necessidade 

de participar dos estágios iniciais, caros e arriscados, de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) (Hung & Tang, 2008), possibilitando o compartilhamento 

de riscos e custos com outras instituições. Isso pressupõe a passagem de 

tecnologia e conhecimento de uma organização para outra (Bozeman, 2000), 

citado em Dias e Porto (2013). 

Em continuidade, “duas são as condições mínimas para que ocorra uma efetiva 

transferência de tecnologia: o transferidor precisa estar disposto a transferir, e o 

receptor precisa ter condições de absorver o conhecimento transferido” 

(Takahashi, 2005, p. 256), citado em Dias e Porto (2013). Somente com a 

absorção do conhecimento e seu domínio pelo receptor, o processo de 

transferência de tecnologia se completa. 

Esse processo envolve a definição dos mecanismos de transferência, os quais 

são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 
Canais Formais de Transferência de Conhecimento Tecnológico. 
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Fonte: Dias e Porto (2013). 

 

A escolha do mecanismo de transferência deve levar em consideração 

elementos como o horizonte do tempo e o objetivo da aquisição. Uma empresa 

pode motivar-se a transferir tecnologia para: (a) alavancar competência técnica; 

(b) realizar atividades inovativas incrementais; (c) construir competência técnica; 

e (d) realizar atividades inovativas descontínuas. Enquanto os dois primeiros 

objetivos podem ser atingidos num horizonte de tempo menor, os dois últimos 

requerem maiores investimentos, incorrem em maiores riscos e consomem mais 

tempo. Dessa forma, os contratos de P&D e os licenciamentos são 

recomendados para alavancar competência técnica e viabilizar inovações 

incrementais. E os mecanismos mais adequados para construir competência 

técnica e realizar atividades de inovação descontínuas são os consórcios, os 

fundos de pesquisa e os joint ventures (Gils, Vissers, & Wit, 2009), citado em 

Dias e Porto (2013). 

Por fim, a partir do referencial teórico foi possível aprofundar nos conceitos e 

tipologias da inovação, onde foi percebido que o processo inovador ocorre ao 

explorar ideias de sucesso, que consegue alterar o ambiente, gerando valor. Já 

no âmbito da educação, a inovação ganha destaque a partir do uso de 

metodologias de ensino ativas, onde o aluno torna-se responsável pela 

construção do seu aprendizado. Quando se trata de educação superior em 

saúde, a partir do embasamento teórico foi possível levantar números de 
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crescimento de alunos matriculados em cursos na área da saúde, sendo que de 

do ano de 1991 até 2013 teve um aumento de 372%. 

Foi possível conhecer também de forma geral os agentes que compunham o 

ecossistema de saúde numa escala mais generalizado, onde a parir da criação 

do SUS e das primeiras iniciativas de atenção a saúde com a criação das APS, 

PACS, ESFs e por fim as UBSs, foi desenhado o ecossistema de saúde pública 

atual. Dando base para a elaboração do instrumento de coleta de dados, que 

teve como finalidade caracterizar o ecossistema de saúde em que as FIPMoc 

estão inseridas, suas inovações no curso de medicina e o que poderia ser 

replicados em uma nova mantida. 
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3 Procedimentos Metodológicos  

Neste capítulo, serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

para desenvolver a pesquisa e contemplar os objetivos. 

Gil (2008) define a metodologia de pesquisa como sendo “um procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos”. O autor também relata que ela possui diversas 

fases, que começam com a formulação do problema e continuam até a 

apresentação dos resultados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

A principal metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa descritiva, que tem 

por objetivo descrever as características de uma população, de um fenômeno ou 

de uma experiência. Esse tipo de pesquisa estabelece relação entre as variáveis 

no objeto de estudo analisado, relacionadas à classificação, medida e/ou 

quantidade, que podem alterar-se mediante o processo realizado (Gil, 2008). 

De acordo com Gil (2008), algumas pesquisas descritivas vão além da simples 

identificação da existência de relações entre variáveis, pretendendo determinar 

a natureza dessa relação. Nesse caso, tem-se uma pesquisa descritiva que se 

aproxima da explicativa. Por outro lado, há pesquisas que, embora definidas 

como descritivas a partir de seus objetivos, prestam-se mais para proporcionar 

uma nova visão do problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias. 

Vergara (2000, p. 47) argumenta que a pesquisa descritiva expõe as 

características de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações 

entre variáveis e define sua natureza. "Não têm o compromisso de explicar os 

fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação". Cita, como 

exemplo, a pesquisa de opinião. 

Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa. Marconi e Lakatos (1999) 

explicam que a abordagem qualitativa constitui uma pesquisa que tem como 

premissa analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano, e ainda fornecendo análises mais 

detalhadas sobre as investigações, atitudes e tendências de comportamento. 
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Assim, o que percebemos é que a ênfase da pesquisa qualitativa é nos 

processos e nos significados. 

Quanto aos meios e procedimentos, a pesquisa foi de campo, com utilização da 

entrevista individual em profundidade, utilizando-se de um roteiro de entrevista 

semiestruturado (Apêndice A), além da observação participante e da 

complementação de pesquisa a documentos, configurando uma pesquisa por 

meio de técnica de triangulação de coleta de dados. 

A pesquisa documental, segundo Gil (2008), é muito semelhante à pesquisa 

bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes: 

enquanto a bibliográfica utiliza fundamentalmente as contribuições de diversos 

autores, a documental vale-se de materiais que não receberam, ainda, um 

tratamento analítico, podendo ser reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa. 

Segundo Lakatos e Marconi (2004), a pesquisa documental é a coleta de dados 

em fontes primárias, como documentos, escritos ou não, pertencentes a arquivos 

públicos; arquivos particulares de instituições e domicílios, e fontes estatísticas. 

Para Gil (2008), esse tipo de pesquisa torna-se particularmente importante 

quando o problema requer muitos dados dispersos pelo espaço. Porém, deve-

se ter atenção à qualidade das fontes utilizadas, pois a utilização de dados 

equivocados reproduz ou, mesmo, amplia seus erros. 

A pesquisa documental é bastante utilizada em pesquisas puramente teóricas e 

naquelas em que o delineamento principal é o estudo de caso, pois esse tipo de 

delineamento exige, em boa parte dos casos, a coleta de documentos para 

análise (MARCONI & LAKATOS, 1999). 

 

3.2 Unidade de análise e observação 

As unidades de análise constituíram-se por uma IES, pelo Núcleo de Atenção à 

Saúde e Práticas Profissionalizantes (NASPP) da própria IES e Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) que mantêm parceria com a instituição de ensino, 

caracterizando o ecossistema de inovação considerado neste trabalho. 
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As unidades de observação foram os gestores e preceptores que compõem a 

alta direção da IES, sendo realizadas 18 entrevistas em profundidade, no total, 

distribuídas nos 3 grupos principais que compõem o ecossistema estudado: 7 

gestores das FIPMoc, 2 gestores do NASPP e 9 preceptores das UBS. 

Para a operacionalização desta pesquisa, foi considerada uma amostra não 

probabilística intencional. De acordo com Martins (2006), uma amostragem 

intencional deve ser utilizada quando os elementos que irão compor a amostra 

são escolhidos intencionalmente. 

A característica principal das técnicas de amostragem não probabilística é a de 

que, não fazendo uso de formas aleatórias e seleção, torna-se impossível a 

aplicação de fórmulas estatísticas para o cálculo, por exemplo, entre outros, de 

erros de amostra. Dito de outro modo, não podem ser objetos de certos tipos de 

tratamentos estatísticos. (MARCONI e LAKATOS, 2002). 

 

3.3 Coleta de dados 

Para contemplar esta pesquisa, foram feitas entrevistas individuais em 

profundidade (Malhotra, 2001), que tiveram como instrumento orientador um 

roteiro semiestruturado (Apêndice A). As entrevistas foram gravadas para 

realização da análise de todo o conteúdo, detalhadamente. 

As entrevistas foram agendadas previamente, em conjunto com a gestão das 

FIPMoc. Aconteceram nos dias 18 a 20 de setembro 2018, na cidade de Montes 

Claros – MG, nas unidades de observação. IES, NASPP e UBS’s parceiras da 

faculdade, que representam um recorte do ecossistema de saúde local, 

escolhido intencionalmente por contemplar níveis diferentes de interação com a 

sociedade. A IES tem como objetivo formar profissionais capacitados para 

ingressar no mercado de trabalho; o NASPP funciona como uma clínica-escola, 

que oferece serviços para a comunidade em 25 especialidades diferentes; e, por 

fim, as UBS’s parceiras, participam mediante os acadêmicos do curso de 

medicina tendo contato com a atenção básica de saúde. A receptividade dos 

entrevistados foi positiva, acolhendo bem os questionamentos feitos por meio do 

roteiro semiestruturado (Apêndice A); nenhuma questão ficou em aberto. Foi 

possível, também, cumprir o cronograma de entrevista. Em três dias de 
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entrevistas, foram gravadas 9 horas e 37 minutos de conversa, perfazendo 72 

páginas de transcrição.  

 

3.4 Análise dos dados 

Quanto ao procedimento de análise dos dados, foi utilizada a análise de 

conteúdo para descrever e interpretar os dados obtidos mediante as entrevistas 

realizadas. Para Bardin (2011), o termo “análise de conteúdo” designa um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens.  

Bardin (2011) indica que a utilização da análise de conteúdo prevê três fases 

fundamentais: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados.  

A primeira fase, a pré-análise, pode ser identificada como uma fase de 

organização. Envolve a leitura “flutuante”, ou seja, um primeiro contato com os 

documentos que serão submetidos à análise, a escolha deles, a formulação das 

hipóteses e objetivos, a elaboração dos indicadores que orientarão a 

interpretação e a preparação formal do material (Bardin, 2011). 

Na segunda fase, ou fase de exploração do material, são escolhidas as unidades 

de codificação, adotando-se os procedimentos de codificação, classificação e 

categorização. Para a categorização, devem-se observar certos aspectos, como: 

exclusão mútua – cada elemento só pode existir em uma categoria; 

homogeneidade – para definir uma categoria, é preciso haver só uma dimensão 

na análise. Se existem diferentes níveis de análise, eles devem ser separados 

em diferentes categorias.  

A terceira fase do processo de análise do conteúdo, o tratamento dos resultados, 

pressupõe a inferência e a interpretação. A inferência, na análise de conteúdo, 

orienta-se por diversos polos de atenção, que são os polos de atração da 

comunicação. É um instrumento de indução para se investigarem as causas a 

partir dos efeitos. Durante a interpretação dos dados, é preciso voltar 

atentamente aos marcos teóricos, pertinentes à investigação, pois eles dão o 
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embasamento e as perspectivas significativas para o estudo. A relação entre os 

dados obtidos e a fundamentação teórica é que dará sentido à interpretação 

(Bardin, 2011). 

 

3.5 Síntese  

A Tabela 5 representa a síntese da metodologia, organizada para melhor 

compreender as etapas propostas para a execução da pesquisa. 

 

Tabela 5 
Quadro síntese dos procedimentos metodológicos 
 
 

SÍNTESE  

Quanto aos fins/ objetivos Pesquisa descritiva 

Quanto à abordagem Qualitativa 

Quanto ao meio/procedimento e método Entrevistas individuais, 
observação e pesquisa 
documental 

Unidades de análise e unidade de observação A IES, NASPP e UBS 

Quanto à técnica de amostragem Não probabilística intencional 

Quanto os procedimentos de coleta de dados Entrevistas individuais  

Quanto ao instrumento de coleta de dados Roteiro semiestruturado 

Quanto aos procedimentos de análise de 
dados  

Análise do conteúdo  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

3.6 Estratégia de análise e tratamento dos dados   

A Tabela 6 apresenta a síntese da metodologia utilizada, e correlaciona os 

objetivos específicos propostos nesta pesquisa com os autores que dão 

sustentação teórica para o assunto abordado, o tipo de pesquisa a ser realizada 

e os instrumentos de coleta de dados correspondentes.   
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Tabela 6 
Estratégia de Análise de Dados. 
 

 
Objetivos específicos Autores (#) Tipo de Pesquisa 

Fonte/ 
Instrumento de 
coleta de dados 

Conhecer os fatores 
críticos de sucesso na IES 

 Paim et al. (2011); 
Júnior et al. (2002). 

Pesquisa de campo Roteiro de 
entrevista  
Pesquisa 
documental 

Caracterizar o 
ecossistema de inovação 

Miclhels e Ferreira (2013); 
Chibás et al. (2013); 
Sakamoto et al. (2014); 
Marque et al. (2012). 

Pesquisa 
bibliográfica 
Pesquisa de campo 

Site e canais 
digitais  
Pesquisa 
documental 
Roteiro de 
entrevista 

Verificar a função 
estratégica da IES no 
ecossistema 

POZ et al. (2016); 
Guimarães et al. (2005); 
Costa et al. (2015). 

Pesquisa de campo Roteiro de 
entrevista 
Pesquisa 
documental 

Analisar as melhores 
práticas no contexto de 
transferência de tecnologia 

Roman e Lopes (2012); 
Dias e Porto (2013). 

Pesquisa de campo Roteiro de 
entrevista  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

A região norte do Estado de Minas Gerais congrega 92 municípios, dos quais 

Montes Claros é centro polarizador. A região é conhecida por suas 

características climáticas, com baixa pluviosidade anual e também por ser uma 

área de transição entre o Sudeste e o Nordeste brasileiros. Durante muitos anos, 

a região sofreu com a falta de incentivos governamentais e falta de alternativas 

de produção de riquezas, o que resultou em baixos indicadores socioeconômicos 

(FIPMoc, 2014). 

De acordo com a FIPMoc (2014) a cidade de Montes Claros é, no contexto norte-

mineiro, o polo da região. Possui uma extensão territorial de 3.576,76 Km2 e 

uma população de aproximadamente 400 mil habitantes, distribuídos 

predominantemente em zona urbana. A cidade é referência para toda a região e 

ainda para a regiões Sul e Sudoeste da Bahia, com a quais possui afinidades 

sociais e culturais.  A faixa etária predominante da população, segundo o último 

censo, é de 20 a 29 anos, o que representa uma população ainda jovem; e a 

esperança de vida ao nascer é de 72,2 anos. A mortalidade infantil, importante 

marcador das condições de vida da população na cidade é da ordem de 14/1000 

nascidos vivos, mas essa taxa alcança, na região, níveis superiores a 25/1000 

nascidos vivos, ou seja, muito acima da média nacional. 

Na área da saúde, a rede hospitalar conta com seis hospitais, todos conveniados 

com o Sistema Único de Saúde. Quatro hospitais oferecem serviços de alta 

complexidade, com ênfase nas áreas de neurologia, cardiologia, ortopedia, 

oncologia e terapia intensiva. Esses hospitais são responsáveis por cerca de mil 

leitos exclusivamente destinados às admissões pelo Sistema Único de Saúde e 

possuem, ainda, leitos destinados aos convênios e internações particulares. Na 

rede pública municipal, existem em funcionamento quase cem equipes da 

Estratégia Saúde da Família, vários Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), 03 policlínicas e um grande pronto atendimento público municipal, além 

de equipes do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Três dos 

hospitais gerais da cidade mantêm unidade de Pronto-Socorro, que se mantêm 

abertas 24 horas para atendimento à população por meio de convênio com a 

Prefeitura Municipal/Sistema Único de Saúde. A rede particular inclui dezenas 

de clínicas e consultórios particulares. Diante da escassez de profissionais na 
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cidade, ainda prevalecem as instituições privadas de estabelecimentos de saúde 

(FIPMoc, 2014).  

 

4.1 Caracterização dos entrevistados 

Esta etapa do trabalho apresenta informações coletadas em Montes Claros – 

MG, nos dias 18 a 20 de setembro de 2018. Foram entrevistadas 18 pessoas 

que atuam em diferentes setores das FIPMoc: a alta gestão da instituição, 

Gerentes do NASPP, centro de práticas das FIPMoc, e, por fim, Preceptores do 

curso de medicina das FIPMoc que atuam diretamente nas Unidades Básicas de 

Saúde – UBS com as quais a instituição mantém parcerias, possibilitando aos 

acadêmicos que realizem os estágios e internatos na rede pública de saúde. 

A Tabela 7 apresenta a síntese caracterização de todos os entrevistados, com 

suas respetivas ocupações, nível de instrução, setor em que atuam e seu tempo 

de organização. Seus nomes foram substituídos por siglas, com o objetivo de 

proteger a identidade dos entrevistados e assegurar o sigilo das entrevistas 

realizadas. 

Tabela 7 
Síntese dos dados dos entrevistados. 

Sigla Gênero Cargo Idade 
Nível de 

Instrução 
Área de 

Formação 
Setor em 
que atua 

Tempo 
de 

FIPMoc 

FIP 1 Feminino 
Diretora de 

Ensino 41 Doutora Educação Diretoria 17 anos 

FIP 2 Masculino 
Diretor 

Acadêmico 51 Mestre Direito Diretoria 17 anos 

FIP 3 Masculino 
Coordenad
or de Curso 52 Doutor Medicina Coordenação 9 anos 

FIP 4 Feminino 

Coordenad
ora de 

Práticas 56 Mestre Medicina Coordenação 10 anos 

FIP 5 Feminino 
Diretora 

Executiva 60 Mestre Pedagogia Diretoria 17 anos 

FIP 6 Feminino 

Coordenad
ora de 
Estágio 33 Mestre Enfermagem Coordenação 11 anos 

FIP 7 Feminino 
Diretora de 
Avaliação 70 Mestre Geografia Diretoria 17 anos 

NSP 
1 Masculino 

Gerente 
Geral 37 Doutor Biomedicina NASPP 12 anos 
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NSP 
2 Masculino 

Gerente de 
Enfermage

m 35 Mestre Enfermagem NASPP 11 anos 

PR 1 Feminino Preceptora 37 Mestre Medicina UBS 4 anos 

PR 2 Masculino Preceptor 47 Especialista Medicina UBS 3 anos 

PR 3 Feminino Preceptora 40 Especialista Medicina UBS 2 anos 

PR 4 Feminino Preceptora 38 Especialista Medicina UBS 3 anos 

PR 5 Feminino Preceptora 58 Especialista Medicina UBS 9 anos 

PR 6 Feminino Preceptora 36 Superior Medicina UBS 2 anos 

PR 7 Feminino Preceptora 33 Especialista Medicina UBS 5 anos 

PR 8 Feminino Preceptora 49 Especialista Medicina UBS 3 anos 

PR 9 Feminino Preceptora 42 Especialista Medicina UBS 9 anos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Verifica-se na Tabela 7, que há predominância de mulheres ocupando cargos 

nos setores pesquisados em relação a homens. Foi verificado, também, que o 

tempo de organização e o número de Mestres e Doutores é maior nos setores 

estratégicos das FIPMoc (Diretorias, Coordenações e Gerências), e que os 

preceptores, em sua ampla maioria, são especialistas e estão, em média, 4 anos 

na organização, enquanto os colaboradores dos setores estratégicos estão há 

mais de 9 anos de empresa; alguns profissionais estão desde a fundação das 

FIPMoc, com 17 anos de trabalho. 

 

4.2 Análise dos resultados 

4.2.1 Fatores determinantes do sucesso das FIPMoc 

Para conhecer os fatores críticos de sucesso da instituição pesquisada, foram 

abordados alguns questionamentos. O primeiro foi quanto ao perfil esperado dos 

egressos do curso de Medicina das FIPMoc. De acordo com a maioria dos 

preceptores e gestores dos núcleos estratégicos, o perfil esperado dos egressos 

do curso de medicina das FIPMoc é o de médico com uma formação generalista, 

humanística e que tenha a capacidade de solucionar os principais problemas da 

população. As citações transcritas a seguir comprovam isso. 

Profissional médico com a formação generalista, humanística e capaz 
de resolver os principais problemas (PR 1-Preceptora). 

Um profissional preparado para atuar como médico generalista e com 
um desempenho satisfatório em várias áreas (PR 5-Preceptora). 
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Profissional generalista, com a capacidade de resolver os problemas 
prevalecentes da população e com um perfil profissional humano (FIP 
3-Coordenador de Curso). 

 

Consultando o Projeto Pedagógico do curso de Medicina (PPC), constatou-se 

que o perfil esperado do egresso, segundo as FIPMoc (2014), configura-se no 

médico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a 

atuar pautado em princípios éticos, no processo de saúde - doença em seus 

diferentes níveis de atenção, como promotor da saúde integral do ser humano. 

Ao serem comparadas as respostas com o PPC do curso de Medicina das 

FIPMoc, verifica-se que as falas dos entrevistados estão alinhadas com o Projeto 

Pedagógico. 

Na sequência dos questionamentos, indagou-se acerca de qual estratégia foi 

adotada para a composição da grade curricular do curso de Medicina das 

FIPMoc. Os entrevistados afirmaram que a inserção dos acadêmicos, desde os 

primeiros períodos, nos ambientes de práticas, possibilita-lhes vivenciar a 

realidade em vários aspectos, integrando as práticas com as teorias. Destacam 

a utilização da aprendizagem baseada em problema, mediante o  Problem Based 

Learning – PBL, que contribui para a busca e aprofundamento do conhecimento. 

As seguintes reproduções de falas confirmam isso. 

A metodologia ativa na concepção da grade, leva ao aluno buscar o 
aprendizado constante, além da inserção do acadêmico desde os 
primeiros semestres nas práticas, possibilitando um contato direto com 
pacientes da atenção primária (FIP 4-Coordenadora de Prática). 

O contato do acadêmico com as ciências básicas desde os primeiros 
períodos do curso, associados com as práticas, possibilita a 
experimentação do exercício da medicina junto à comunidade desde o 
início do curso, através do núcleo de práticas das FIPMoc, o NASPP (NSP 
1-Gerente Geral). 

A utilização da metodologia PBL na formação acadêmica, contribui para 
buscar e aprofundar o conhecimento, possibilitando discussão problemas 
práticos no ambiente acadêmico (PR 5-Preceptora). 

 

Outro ponto ressaltado sobre a estratégia adotada na grade do curso, de acordo 

com a visão dos Diretores das FIPMoc, é a integralização da grade curricular, 

em que os módulos inter-relacionam os conteúdos, as práticas e promovem 

integração com a comunidade.  
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Isso pode ser observado nas falas transcritas a seguir: 

Matriz curricular integrada, contemplando a integralização curricular 
contemplando os eixos tanto na horizontal quanto na vertical tanto nos 
módulos, nas partes de práticas interdisciplinares, nas atividades 
complementares e científicas e também no módulo de integração com a 
comunidade, permitindo que o currículo converse em todos os sentidos, 
além da utilização de tecnologias pedagógicas inovadoras como o PBL, 
mas modificado para a realidade atual, pois esse método já tem mais de 
50 anos (FIP 1-Diretora de Ensino). 

O curso de medicina das FIPMoc trabalha dentro de uma perspectiva 
diferenciada, que é a integração de conteúdo com temas inter-
relacionados, com o conteúdo dado como uma cadeia de conhecimento 
para que o aluno possa ter uma visão holística da medicina e nada é 
estudado separadamente (FIP 5-Diretora Executiva). 

 

Consultado novamente o PPC do curso de Medicina, constata-se que, nas 

FIPMoc (2014), a estrutura do curso de graduação é diferenciada por: 

 Utilizar metodologias que privilegiam a participação ativa do aluno na 

construção do conhecimento e a integração entre os conteúdos, além de 

estimular a interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência; 

 Incluir dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno atitudes 

e valores orientados para a cidadania; 

 Promover a integração e a interdisciplinaridade, em coerência com o eixo 

de desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões 

biológicas, psicológicas, sociais e ambientais; 

 Inserir o estudante precocemente em atividades práticas relevantes para 

sua futura vida profissional, respeitando seu nível de desenvolvimento 

cognitivo e de habilidades na área médica; 

 Utilizar diferentes cenários de ensino - aprendizagem, permitindo ao aluno 

conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização da 

prática e do trabalho em equipe multiprofissional, em distintos níveis de 

atenção à saúde; 

 Propiciar a interação ativa do estudante com usuários e profissionais de 

saúde desde o início de sua formação, proporcionando-lhe lidar com 

problemas reais, assumindo responsabilidades crescentes como agente 

prestador de cuidados e atenção, compatíveis com seu grau de 

autonomia, que se consolida na graduação com o internato; 
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 Vincular, mediante a integração ensino - serviço (Interação Comunitária), 

a formação médico-acadêmica voltada às necessidades sociais da saúde, 

com ênfase no SUS. 

A partir das informações contidas no PPC, verificou-se que a estratégia adotada 

na estrutura da graduação do curso de Medicina é percebida não apenas pelos 

setores estratégicos como Diretorias e Coordenação, mas também pelos 

preceptores que atuam nas Unidades Básicas de Saúde, que são profissionais 

responsáveis por conduzir e supervisionar os acadêmicos, diante dos problemas 

reais dessas unidades, por meio de orientações e acompanhamento. Ao se 

confrontarem as informações contidas no PPC com as falas dos entrevistados, 

ficou evidente que a aprendizagem baseada em problemas, a inserção dos 

acadêmicos precocemente nos ambientes de práticas e a integração da grade 

curricular, em que os conteúdos se inter-relacionam, estão presentes tanto nas 

falas dos entrevistados quanto no PPC do curso de Medicina, mostrando o 

alinhamento dos profissionais envolvidos no processo com o Projeto Pedagógico 

do curso de Medicina das FIPMoc.  

Por último, questionou-se acerca de que fatores são essenciais para o sucesso 

de um curso de Medicina. Mais uma vez, foi consenso entre os entrevistados 

que, para ter sucesso, um curso de Medicina deve contar com um corpo docente 

bem capacitado, que esteja comprometido com a educação continuada de sua 

formação como professor. Outro ponto relevante é o investimento, por parte da 

IES, em laboratórios modernos e gestores, capazes de enfrentar os obstáculos 

da área da saúde e gerir pensando no novo. As citações a seguir expressam 

essas ideias. 

Para o sucesso do curso de Medicina, a IES deve possuir um corpo 
docente qualificado, com uma infraestrutura de laboratórios e campos de 
práticas organizados. Por fim, a direção, com todos os seus gestores 
capazes de enfrentar desafios e gerenciar pensando no novo (FIP 6-
Coordenadora de Estágio). 

Boa construção de uma proposta pedagógica, boa formação de um corpo 
docente, com perfil de educador e que tenha uma capacitação que saiba 
ensinar, e que seja gerido por um bom gestor da área da saúde. Outro 
ponto é a infraestrutura, pois, sem ela, nada funciona, com um alto 
investimentos do ponto de vista tecnológico, porque a medicina se 
transformou numa atividade profissional muito tecnológica, e esses 
profissionais precisam estar preparados para a inovação como elemento 
para enfrentar a evolução digital (FIP 2-Diretor Acadêmico). 
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Um corpo docente qualificado e com formação continuada, uma estrutura 
física atualizada para realização das práticas do curso de Medicina (PR 
7-Preceptora).  

 

As FIPMoc (2014), conforme o PPC do curso de Medicina, procuram ter sempre 

em seus quadros um corpo docente formado por profissionais capacitados, 

tendo como objetivo constante e permanente a qualificação e o aperfeiçoamento 

de seu corpo docente. O PPC ainda faz menção às práticas laboratoriais do 

curso em diversas disciplinas, como Anatomia, Citologia, Histologia Médica, 

Fisiologia/Imunologia, dentre muitas outras. Mais uma vez, ao se fazer um 

paralelo entre o que foi dito pelos entrevistados e o que está presente no PPC, 

comprova-se que os fatores de sucesso que foram apontados estão presentes 

no Projeto Pedagógico do curso de Medicina das FIPMoc. 

Ao serem respondidos esses primeiros questionamentos, foi possível conhecer 

os fatores críticos de sucesso do curso de Medicina das FIPMoc. São eles: i) 

egressos capacitados para solucionar os problemas da população e que tenham 

um perfil generalista e humanista; ii)  utilização de metodologias ativas 

inovadoras, baseadas em problemas como tecnologia pedagógica; iii)  inserção 

dos acadêmicos nos ambientes de práticas desde os primeiros períodos do curso 

de Medicina, permitindo-lhes conhecer e vivenciar situações variadas de vida, 

da organização da prática e do trabalho em equipe multiprofissional, em distintos 

níveis de atenção à saúde; iv) corpo docente capacitado para o processo 

pedagógico; v) e boa estrutura física, com laboratórios atualizados para as 

práticas do curso.  

 

4.2.2 Caracterização do ecossistema de inovação das FIPMoc 

Para caracterizar o ecossistema de inovação em que se encontram inseridas as 

FIPMoc, foram feitos alguns questionamentos aos entrevistados. Primeiramente, 

foi indagado quanto aos agentes que compõem o ambiente de prestação de 

serviço de saúde onde estão inseridas as FIPMoc. Foi respondido pela cúpula 

da IES e Preceptores que a rede pública de saúde é um agente de destaque, 

pois vem firmando convênios com a IES, tendo como exemplos as parcerias com 

as Unidades Básicas de Saúde – UBS onde atuam os preceptores das FIPMoc. 
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Outros agentes são os hospitais de referência parceiros da faculdade, sendo 

destacado também o NASPP, que é o centro de práticas profissionalizantes da 

IES. Outro ponto mencionado por uma parte dos entrevistados é a participação 

de agentes sociais como líderes comunitários, presidentes de associações e até 

a própria Igreja atuando junto com os profissionais de saúde na promoção da 

saúde e bem-estar da população. As citações a seguir comprovam o exposto. 

A Secretaria Pública de Saúde é um agente importante, ligada 
diretamente as Unidades Básicas de Saúde – UBS na promoção da 
saúde. A IES também atua de forma ativa com suas parcerias com as 
UBS, hospitais de referência e seu cetro de práticas profissionalizantes o 
NASPP, onde os alunos, junto com seus supervisionados por nós, 
preceptores, realizam atendimentos na comunidade e suas práticas para 
formação acadêmica. A Igreja também é um agente importante para 
ajudar na divulgação das campanhas de saúde (PR 7-Preceptora). 

É de fundamental importância a participação dos líderes comunitários 
possam aprender e promover a saúde em diversos setores da 
comunidade, atuando como um agente promotor da saúde, articulando 
junto com as IES, Secretaria Pública de Saúde buscando a integração 
entre os setores para que efetive essa promoção pois nenhum desses 
citados vão conseguir a promoção da saúde de forma isolada (NSP 2-
Gerente de Enfermagem). 

Os agentes que compõe o ambiente de prestação de serviço onde estou 
inserida, são a IES com parcerias com hospitais de referência e a Rede 
Municipal de Saúde com as UBS (FIP 4-Coordenadora de Práticas). 

 

Outro destaque importante é do Coordenador do Curso de Medicina das FIPMoc, 

que ressalta: 

Todos profissionais da saúde que atuam nos mais diversos níveis de 
atenção à saúde junto com todas as instituições nos mais diversos níveis 
começando pela atenção primária, nos postinhos e unidades básicas de 
saúde, depois com os atendimentos especializados sendo realizados no 
NASPP e por fim os hospitais com seus diversos níveis de complexidade 
nos atendimentos e permear todo este contexto dá acesso ao profissional 
a esse ecossistema de saúde como todo (FIP 3-Coordenador de Curso).  

 

Ao ser consultado, o PPC do curso de Medicina das FIPMoc fornece seguintes 

informações que confirmam as citações quanto aos agentes que compõem a 

prestação de serviço de saúde onde está inserida a IES. A instituição tem-se 

inserido ativamente na comunidade por meio das unidades de apoio a seus 

cursos, promovendo intercâmbio de saberes e oportunidades reais de 
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aprendizagem e aprimoramento aos seus estudantes. Na área de saúde, as 

FIPMoc criaram o Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas Profissionalizantes 

(NASPP), onde atuam Ambulatórios de Especialidades Médicas, para 

atendimento à população carente de área periférica da cidade. Inseridos também 

no mesmo ecossistema, estão a rede hospitalar, que conta com seis hospitais, 

todos conveniados com o Sistema Único de Saúde, rede pública municipal com 

quase cem equipes da Estratégia Saúde da Família; três dos hospitais gerais da 

cidade contam com unidades de Pronto-Socorro, que se mantêm abertas 24 

horas para atendimento à população por meio de convênio com a Prefeitura 

Municipal/Sistema Único de Saúde, e a rede particular, que inclui dezenas de 

clínicas e consultórios particulares. Diante da escassez de profissionais na 

cidade, ainda prevalecem as instituições privadas de estabelecimentos de saúde 

(FIPMoc, 2014).  

Fazendo um paralelo entre o PPC e o que foi dito entre os entrevistados, 

evidencia-se uma percepção de agentes distintos que fazem parte do 

ecossistema de saúde local. Tanto no PPC, quanto pelo que foi levantado nas 

entrevistas, foi destacado o sistema público de saúde local com suas Unidades 

Básicas de Saúde – UBS, a rede local de hospitais e também a importância do 

NASPP com seu ambulatório de especialidades médicas com práticas 

profissionalizantes para os alunos e atendimento para a população carente. 

Apesar de não aparecer de uma forma clara no PPC, foram feitas várias 

menções, pelos preceptores entrevistados, sobre a importância da participação 

de líderes comunitários, e até mesmo a própria Igreja, no processo da promoção 

da saúde e bem-estar da população.  

Outra questão suscitada foi se as FIPMoc são percebidas como uma instituição 

inovadora. Os entrevistados foram unânimes em afirmar que as FIPMoc são 

inovadoras em vários aspectos (na estratégia de composição da grade curricular 

integrada, na utilização de uma metodologia ativa baseada em problemas, como 

o PBL, modificada para os dias atuais, além de investimentos em laboratórios 

modernos e uma política de educação continuada de seu corpo docente. As 

transcrições a seguir referendam essas ideias. 

Toda proposta das FIPMoc é baseada em inovação, tanto em suas 
metodologias de ensino quanto nos seus laboratórios de simulação que 
recebem investimentos contínuo, buscando sempre o que é de mais novo 
(FIP 1-Diretora de Ensino). 
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As FIPMoc são uma instituição inovadora, desde seus aspectos 
metodológicos da grade do curso (processo de ensino - aprendizagem de 
forma integrada), como na utilização de recursos de simulação realística 
e semirrealística em seus laboratórios, além do processo de educação 
continuada dos docentes (FIP 4- Coordenador de Curso). 

A Instituição é comprometida, querendo sempre mais no campo da 
inovação, buscando novas formas do saber. As FIPMoc incentivam a 
formação continuada do seu corpo docente na busca pelo conhecimento, 
alinhando com metodologias ativa baseada em problemas presentes no 
curso de Medicina. (PR 9-Preceptora).   

Tenho convicção; nosso modelo pedagógico é baseado em problemas 
como o PBL, com modificações para adequar as necessidades modernas. 
Além disso, a IES busca inserir as modernidades no contexto da formação 
acadêmica, buscando sempre o aperfeiçoamento dos processos 
educacionais (FIP 5-Diretora Executiva).  

 

Consultando novamente o PPC acerca do questionamento, consta no projeto 

pedagógico a busca pela formação integral e adequada do estudante por meio 

de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. As 

atividades desenvolvidas deverão contribuir para a postura de contínua busca 

pela inovação e qualidade do projeto pedagógico, tendo, como exemplo, a 

metodologia baseada em problemas, o PBL. Estão presentes, também, as 

práticas dos acadêmicos em laboratórios de simulação, em diversas matérias da 

grade do curso. Por fim, a Instituição desenvolve um programa de 

desenvolvimento docente e proporciona a seus especialistas e mestres a 

oportunidade de realizarem cursos de mestrado e doutorado, mediante incentivo 

financeiro e convênios com instituição de ensino com consolidada experiência 

na pós-graduação (FIPMoc, 2014).  

Para encerrar os questionamentos que contemplam o segundo objetivo da 

pesquisa, foi abordado se há entendimento das lideranças quanto à necessidade 

e relevância da inovação e de que forma as lideranças apoiam o ambiente de 

inovação. Nesse ponto, há visões diferentes entre os entrevistados. Para os 

preceptores, o entendimento acerca da inovação pelas lideranças está presente 

nas reuniões permanentes, em que são explicitados os problemas e propostas 

de melhoria para contribuir com os processos internos da Instituição, sendo as 

lideranças modelos a serem seguidos. Os coordenadores ressaltam que os 

aspectos inovadores na formação do curso muitas vezes partem da alta gestão 

por essa busca pela inovação, além de dar suporte aos coordenadores na busca 
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pelo novo.  Os diretores da Instituição entendem que a inovação está no DNA 

das FIPMoc, com uma gestão aberta, buscando sempre o que há de melhor para 

atender as demandas do mercado de educação, incentivando práticas 

inovadoras, além de ter a mudança como algo contínuo na Instituição e, por fim, 

uma gestão preparada para promover a inovação.  

O entendimento das lideranças quanto à inovação é clara, pois a 
instituição promove avaliações com o corpo docente, com objetivo de 
identificar problemas, solucioná-los e propor melhorias para os processos 
internos da Instituição, buscando a melhoria contínua (PR 4-Preceptora).  

As lideranças são bem preparadas e atentas com os aspectos 
pedagógicos do curso, fazendo reuniões permanentes entre lideranças e 
docentes para ouvir problemas e propostas de melhorias (PR-5, 
Preceptora).  

É bem claro o entendimento das lideranças quanto à necessidade de 
inovar, compreendendo a relevância da inovação, apoiando os aspectos 
inovadores na formação do curso além de dar suporte aos coordenadores 
na busca pelo novo e incitam não só a coordenação do curso de Medicina, 
mas também as outras coordenações a buscarem a inovação, apoiando 
deliberadamente todos os aspectos inovadores que são 
reconhecidamente importantes para o processo de formação do 
estudante (FIP 3-Coordenador de Curso). 

É bem claro esse entendimento, sendo uma gestão aberta para o novo, 
que busca sempre o que há de melhor, partindo muitas vezes da gestão 
essa busca pela inovação. A instituição ainda busca sempre tecnologias 
de última geração para dar suporte ao curso (FIP 4-Coordenadora de 
Práticas).  

O entendimento de inovar das lideranças está presente no DNA das 
FIPMoc, através das práticas cotidianas. Outro ponto que deve ser 
ressaltado é que a Instituição sai sempre da sua zona de conforto 
buscando mudanças para atender as demandas do mercado (FIP 2-
Diretor Acadêmico).  

A inovação está presente nos centros de práticas das FIPMoc e também 
numa gestão atual para promover a inovação (FIP 5-Diretora Executiva).  

A clareza das lideranças quanto à necessidade de inovar é absoluta, a 
partir das experiências profissionais da Diretora Executiva da FIPMoc e a 
preocupação em inovar e trazer de todo o mundo experiências 
inovadoras, sendo fonte de inovação, replicando para a IES seus 
conhecimentos, além de investir e estimular práticas inovadoras (NSP 1-
Gerente Geral).  

 

A partir do que foi dito pelos entrevistados foi possível caracterizar o ecossistema 

de inovação em que estão inseridos. O ecossistema é caraterizado por uma IES 

que tem uma gestão atual, voltada para o novo, tendo, em seu modelo 
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pedagógico para o curso de Medicina, uma metodologia ativa baseada na 

resolução de problemas como o PBL, modificado para a realidade atual. A IES 

também conta com laboratórios de ponta de simulações realísticas, para que os 

estudantes realizem as práticas antes de serem inseridos em situações reais. 

Existe, ainda, por parte da IES o incentivo da formação continuada de seu corpo 

docente, aperfeiçoando suas práticas docentes e a busca pelo novo. A Instituição 

ainda realiza reuniões constantes com seus colaboradores para tratar os 

problemas relatados e para buscarem, juntos, soluções inovadoras, melhorando, 

de forma contínua, seus processos.  

As FIPMoc estão inseridas em diversos níveis da promoção de saúde, 

destacando-se a parceria com a rede pública de saúde por intermédio das UBS, 

onde os estudantes são inseridos num contexto da saúde da família, retratando 

uma realidade social em que o futuro egresso poderá atuar. A IES também conta 

com um Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas Profissionalizantes (NASPP), 

onde os acadêmicos realizam suas práticas e atendimentos, sob a supervisão 

de professores da Instituição, em vinte e cinco especialidades diferentes, sendo 

o NASPP um importante agente promotor da saúde local, que compõe o 

ecossistema, levando atendimento especializado à população carente e às áreas 

periféricas da cidade. Por fim, parcerias com hospitais de referências para o 

tratamento de complexidades possibilitam que os acadêmicos vivenciem, dentro 

de uma realidade local, mediante as das práticas profissionalizantes, o que 

enfrentarão futuramente, como médicos que irão compor esse ecossistema. 

 

4.2.3 A função estratégica da IES no ecossistema 

Para verificar a função estratégica das FIPMoc no ecossistema em que se 

encontram inseridas, foram feitos alguns questionamentos. Primeiramente, foi 

questionado aos entrevistados quais critérios definiriam uma IES bem-sucedida 

dentro do ecossistema de saúde. Foram observados, nesse quesito, pontos de 

vista diferentes, sendo que os entrevistados, em maioria, relataram que o 

sucesso de uma IES deve-se, primeiramente, a uma boa formação de seus 

egressos, com um bom desempenho no atendimento da comunidade e uma 

grande aprovação nos processos seletivos de residências médicas. Mas, para 

que isso aconteça, a instituição de ensino deve contar com um corpo docente 
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bem preparado e que tenha uma formação continuada, estando atualizado, 

sempre, para exercer a docência. Foi acrescentado por parte dos entrevistados 

que o investimento em inovação, capacitação, treinamento, valorização dos 

colaboradores, infraestrutura moderna e uma gestão eficaz são essenciais para 

o sucesso de uma IES. Os comentários transcritos a seguir demostram isso. 

O sucesso de uma IES se dá através de profissionais qualificados atuando 
em nos mais diversos setores da instituição, com destaque para um corpo 
docente bem formado e que tenha sua formação continuada. O 
investimento em tecnologias de ensino prepara o aluno para sua futura 
atuação como profissional que consiga lidar com as dificuldades do dia a 
dia (PR 4- Preceptora). 

O perfil do egresso é um indicador de sucesso para a IES. Ressalto, 
também, que a aprovação em residências de renome é outo fator de 
sucesso, mas isso só é possível se o profissional for bem capacitado e 
esteja apto para atuar junto com a população em diversos cenários, com 
ética, e aberto para o novo (NSP 1- Gerente Geral). 

O sucesso parte de uma IES com gestão eficaz, que conte com 
profissionais qualificados e seus processos organizacionais bem 
alinhados, além de uma infraestrutura moderna, colhendo seus resultados 
através da formação de qualidade dos seus egressos para atuar no 
mercado (FIP 6- Coordenadora de Estágio). 

 

Com uma visão mais institucional, o Diretor Acadêmico afirma que: 

O sucesso de uma IES está relacionado a uma missão clara, traduzida de 
maneira clara para todos os que estão ligados nas práticas de ensino. É 
indispensável para o sucesso de uma instituição também a capacitação, 
investimento e a valorização profissional (FIP 2- Diretor Acadêmico).  

 

Outro questionamento abordou sobre as mudanças recentes a partir da inserção 

de novas tecnologias como o acesso integrado a informação a partir do uso de 

computadores e softwares para modernizar o ecossistema de saúde, quais 

desafios são impostos às FIPMoc, nesse sentido. Nesse ponto, os entrevistados 

tiveram visões distintas acerca do assunto, mas, apesar disso, destaque-se o 

fundamento que permeou, no sentido de que, para enfrentar essas mudanças, é 

essencial formar um profissional inovador, ético e humanizado, que esteja atento 

às mudanças na área da saúde, com competência para atender as necessidades 

atuais e futuras. Essas informações sobre o perfil profissional do egresso estão 
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contidas tanto nas falas dos entrevistados quanto no PPC, conforme foi citado 

anteriormente, no item 4.2.1 desta dissertação.  

A IES também deve estar atenta às novas tecnologias que estão sendo inseridas 

no mercado, como a substituição dos relatórios impresso em papel para 

prontuário eletrônico, adequando-se às tendências, que se impõem mediante as  

novas tecnologias, como as ferramentas de business intelligence (BI), aplicativos 

em nuvem, informações de Big Data, tendo uma interlocução com a Internet das 

Coisas, com o objetivo de promover a saúde de forma mais eficaz e preparar os 

futuros médicos para trabalhar com essa inovação do setor de saúde. Outro 

ponto que merece ser ressaltado é o grande número de profissionais médicos 

sendo formados pelas faculdades e universidades, aumentando a concorrência 

e reduzindo os salários nesse setor. Muitas vezes, estão ganhando um valor 

inferior ao que pagavam nas mensalidades do curso, e a absorção reduzida, dos 

recém-formados, pelo mercado, possivelmente frustrará expectativas desses 

profissionais, depois de formados. Nas citações a seguir, ratificam-se esses 

aspectos. 

Estar atento às mudanças e às demandas do mercado de saúde, para 
que a IES possa se adequar e oferecer aos alunos uma bagagem de 
conhecimento para torná-los aptos a atuarem nesses novos cenários 
enquanto egressos da FIPMoc. Citando como exemplo, a tecnologia de 
prontuário eletrônico, que já está sento implantada no sistema de saúde 
(PR 5-Preceptora).  

A discussão de sustentabilidade do atual modelo de saúde é de 
fundamental importância, pois, a partir dessa discussão, será possível 
promover melhorias desse modelo para torná-lo mais eficaz na promoção 
da saúde e do bem-estar da população, buscando profissionais médicos 
cada vez mais gestores do que somente técnicos. Outro ponto 
fundamental é a inserção de novas tecnologias para aprimorar nosso 
sistema de saúde, como a substituição dos relatórios do tempo do papel 
para relatórios eletrônicos e utilização de ferramenta de BI, aplicativos em 
nuvem e informações de Big Date, promovendo a internet das coisas, com 
o objetivo de modernizar o ambiente de prestação de saúde (FIP 2-Diretor 
Acadêmico). 

As mudanças que vêm acontecendo no mercado médico, associadas a 
um grande número de profissionais ingressando no sistema de saúde que 
vêm se formando por meio do grande número de cursos de medicina na 
cidade, vem restringindo a absorção desses profissionais recém-
formados, que estão ganhando muitas vezes salários inferiores ao valor 
que pagavam na mensalidade da faculdade, por causa da concorrência, 
frustrando expectativas (FIP 7-Diretora de Avaliação).    

 



68 
 

Com uma visão mais voltada para a Instituição, que dá o primeiro passo, o 

Gerente Geral do NASPP comenta: 

O interno das FIPMoc está sendo transportado para o ecossistema de 
promoção de saúde local, inserindo profissionais inovadores, éticos e 
humanizados para atender a população, dando acessos a uma saúde de 
qualidade (NSP 1-Gerente Geral).  

 

Com uma visão voltada mais para a promoção da saúde, uma preceptora 

ressalta o seguinte cenário, que já começa a ser percebido em seu campo de 

atuação como uma profissional médica: 

As FIPMoc devem estar atentas à mudança demográfica do nosso país 
com o envelhecimento da população, preparando seus egressos para 
serem inseridos nesse contexto. Estamos vivenciando também a 
valorização da pessoa humana com o respeito à diversidade de gêneros, 
devendo ser trabalhado por parte da IES, incrementando, em suas bases 
filosóficas, essas mudanças, para atender as demandas atuais e futuras 
(PR 9-Preceptora).  

 

Por fim, os entrevistados avaliaram a atual relação entre as FIPMoc e o 

ecossistema em que está inserida. A IES tem uma relação positiva com o 

ecossistema em que se encontra, preparando seus alunos para se tornarem 

egressos capacitados para o mercado de trabalho, atendendo as exigências e 

mudanças que acontecem no ecossistema. Parcerias também são firmadas com 

hospitais de referências e sistema público de saúde mediante das UBS que 

compõem o ecossistema de saúde local. A Instituição ainda conta com o NASPP 

para práticas dos acadêmicos e promoção da saúde, aliando a teoria à prática, 

propiciando uma bagagem de conhecimento aos acadêmicos bastante 

consistente. Essas informações sobre as parcerias com o ecossistema estão 

contidas tanto nas falas dos entrevistados quanto no PPC conforme foi citado 

anteriormente no item 4.2.2 dessa pesquisa. Confirmando isso as citações a 

seguir. 

As FIPMoc estão buscando se adaptar às novas mudanças na área da 
saúde, ampliando seu campo de práticas através de parcerias firmadas 
com o sistema público de saúde e hospitais de renome, norteadas por sua 
proposta inovadora, incentivando a busca pelo conhecimento e o saber 
servir (PR 9-Preceptora). 
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As FIPMoc têm uma boa relação com o ecossistema de saúde local, e 
isso é explicitado através das parcerias firmadas com o sistema de saúde 
público e privado, permitindo que os estudantes possam passar por vários 
espaços para desempenhar suas práticas (FIP 3-Coordenador de Curso). 

A ótima relação com o sistema de saúde local ocorre através de convênios 
firmados com hospitais de referência, sendo utilizados como hospitais 
escola pela faculdade. Outro convênio importante que foi firmado é com a 
prefeitura e o SUS. Através dessas parcerias, podemos prover os 
acadêmicos das práticas em diversos níveis para sua formação (FIP 5-
Diretora Executiva).  

 

A partir dos pontos de vista dos entrevistados, foi possível conhecer a função 

estratégica da IES no ecossistema em que se encontra inserida. Pode ser 

destacada a capacidade da Instituição de formar um egresso de Medicina 

inovador, ético e humanizado, que seja capaz de atender as necessidades e 

mudanças do mercado de saúde com a inserção de novas tecnologias de gestão 

e tratamento de doenças na área medica. 

É importante que a IES esteja atenta às mudanças no setor da saúde, como a 

chegada de novas tecnologias que estão sendo inseridas, como o prontuário 

eletrônico, para preparar os futuros profissionais, tornando-os aptos para 

atuarem nesse ambiente de mudanças, o que só é possível mediante as 

parcerias firmadas entre a IES e o sistema público e privado de saúde, por meio 

dos hospitais de referência e Unidades Básicas de Saúde – UBS, 

proporcionando aos acadêmicos uma inserção em diversos níveis, para 

vivenciarem e realizarem as práticas necessárias para a formação médica. Outro 

destaque a ser feito é ao NASPP. Segundo o Gerente Geral, representa um 

ambiente controlado pelas FIPMoc para a vivência ideal dos acadêmicos, a fim 

de terem o contato com as práticas profissionalizantes e equipamentos médicos 

modernos que ainda não estão presentes no ecossistema de saúde em que 

estão inseridos.  

 

4.2.4 Melhores práticas no contexto de transferência de tecnologia 

Para analisar as melhores práticas no contexto de transferência de tecnologia, 

foram feitos alguns questionamentos. Primeiramente, o tema suscitado foi como 

a Instituição absorve as tecnologias disponíveis no ambiente de negócio para 
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suas melhores práticas. Nesse contexto, é consenso entre os preceptores 

entrevistados que a Instituição busca absorver essas tecnologias dos próprios 

preceptores mediante reuniões realizadas regularmente para discutir o semestre 

e trocarem experiências que possam contribuir para a melhoria do curso de 

Medicina. Com uma visão diferente, os gestores do NASPP ressaltam que a 

própria IES estimula a busca por novas tecnologias e investe em ferramentas 

gerenciais para otimizar seus processos.  

Mais alinhada com o que é percebido tanto pela gestão do NASPP quanto pelos 

preceptores, a alta gestão das FIPMoc afirma que todos estão sempre buscando 

por inovações, traduzidas em tecnologias e ferramentas de gestão modernas 

que possibilitem alcançarem objetivos, aprimorarem suas práticas de gestão e 

educação. Por fim, comenta, ainda sobre as reuniões e sistemas de avaliação e 

instrumentos formais como a Comissão Própria de Avaliação – CPA, por meio 

da qual são obtidos feedback dos docentes e discentes, com sugestões e 

melhorias para aprimorarem o curso e seus processos organizacionais. As 

citações a seguir expressam isso. 

A instituição está aberta para receber críticas e sugestões, através de 
reuniões contínuas entre o corpo docente entre coordenadores e 
gestores da instituição desde os primeiros semestres (PR 8-
Preceptora). 

A direção é criteriosa e ao mesmo tempo estimula a absorção de 
tecnologia, investindo em ferramentas gerenciais para otimizar o 
serviço, além de fomentar pesquisas para desenvolver e aprimorar 
seus processos, buscando sempre o que há de melhor e mais 
moderno para ser implantado (NSP 1-Gerente Geral). 

A busca por novas tecnologias é um processo contínuo por parte da 
IES, identificando recursos disponíveis no mercado de educação em 
saúde e trazendo para sala de aula, com intuito de aprimorar as 
práticas e aprendizagem dos acadêmicos de medicina. A IES também 
incentiva a atualização do seu corpo docente através da educação 
continuada, e realiza reuniões com o corpo docente e avaliações 
periódicas do curso pelos discentes, com objetivo de promover a 
melhoria contínua do curso de Medicina das FIPMoc (FIP 3-
Coordenador de Curso).  

A Instituição busca continuamente por ferramentas que propiciem 
resultados de maneira dinâmica e moderna, estando sempre um 
passo à frente na modernização e otimização dos seus processos 
organizacionais e educacionais (FIP 02-Diretor Acadêmico).  

As FIPMoc buscam o que há de mais moderno em sistemas 
gerenciais para se amparar. A IES conta também com instrumentos 
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formais como a CPA, bem estruturada e fortalecida, e sistemas 
próprios para avaliarem o curso, os egressos e a própria Instituição, 
gerando relatórios gerenciais para tomada de decisão e melhorias de 
processos (FIP 1-Diretora de Ensino). 

 

Foi questionado também acerca da maneira como as FIPMoc contribuem para a 

melhoria da sociedade com suas práticas tecnológicas. Nesse ponto, é consenso 

entre os entrevistados que as FIPMoc contribuem para a melhoria da sociedade 

por meio de ações de promoção da saúde, atendimentos realizados por 

acadêmicos sob supervisão; por meio da rede pública de saúde e parcerias com 

hospitais da região; e, por fim, o atendimento de mais de 12.000 pessoas por 

mês em seu Núcleo de Assistência à Saúde e Práticas Profissionalizantes – 

NASPP, por um valor simbólico de R$ 10,00 para a comunidade. O atendimento 

abrange múltiplas áreas da saúde, com vinte e cinco especialidades diferentes, 

em um ambiente controlado pela IES, e com tecnologia de ponta, para realizarem 

os atendimentos e as práticas necessárias, em um ambiente ideal para a 

formação do profissional médico. Todas essas referências são expressas nas 

citações a seguir. 

As FIPMoc contribuem, através da prestação de serviços, para a 
sociedade, através do seu núcleo de práticas (NASPP), com atendimento 
de baixo custo realizado por especialistas de renome, além de promover 
para sociedade ações de extensão e promoção da saúde (PR 1-
Preceptora). 

As FIPMoc contribuem, em especial, com o atendimento de 12.000 
pacientes por mês no NASPP, em vinte e cinco especialidades diferentes 
e com profissionais de renome na medicina, sendo cobrado apenas um 
valor simbólico de R$ 10,00 da população para ter acesso a um serviço 
de alta qualidade, com profissionais capacitados e com o que há de mais 
novo no campo da saúde. Tudo isso é feito, valorizando seus profissionais 
e incentivando a educação continuada (NSP 1-Gerente Geral).  

A IES vem contribuindo para a melhoria da sociedade, desde a prestação 
de serviços nas Unidades Básicas de Saúde – UBS e hospitais parceiros, 
através dos atendimentos realizados pelos acadêmicos sob supervisão 
dos preceptores, e também na prestação de serviços especializados no 
seu centro de práticas, o NASPP, um ambiente controlado e ideal para as 
práticas acadêmicas. Ao inserir os acadêmicos em múltiplas realidades, a 
IES formará um profissional preparado para atuar nos mais diferentes 
tipos de cenário, contribuindo, através dos seus egressos, para a melhoria 
da promoção da saúde em que poderão atuar (FIP 3-Coordenador de 
Curso).  
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Finalizando os questionamentos acerca do último objetivo da pesquisa, foi 

perguntado aos entrevistados quais práticas tecnológicas podem ser transferidas 

entre as mantidas da Sociedade Padrão de Educação Superior. Nesse aspecto, 

os entrevistados tiveram pontos de vista que se assemelham e se 

complementam. Exemplificando quais práticas poderiam ser transferidas, foi 

citado o investimento em estrutura física de ponta, com bibliotecas e laboratórios 

modernos, parcerias e convênios firmados com a rede pública de saúde, 

construção de um centro de práticas especializadas, como o NASPP das 

FIPMoc.  

Destacam-se, também, para serem replicadas práticas educacionais como a 

utilização da metodologia ativa baseada em problemas, o PBL, atualizado, e o 

investimento na formação continuada do corpo docente. Foram mencionadas, 

também, as reuniões periódicas entre gestores e professores e a avaliação do 

curso feita pelos discentes semestralmente. Por fim, a contribuição da IES, 

realizando mutirões de atendimento comunitário, promovendo a saúde local da 

população. As citações dos preceptores foram bem direcionadas para isso. 

Poderão ser reproduzidos na nova unidade FIP os investimentos em 
infraestrutura, biblioteca moderna e que contemple as teorias necessárias 
para formação médica, laboratórios de simulações para a realização das 
práticas do curso e a criação de um centro de práticas especializadas 
como o NASPP (PR 6-Preceptora). 

A aprendizagem orientada por problema, atualizada para a realidade atual 
dentro do currículo do curso de Medicina, a inserção precoce do 
acadêmico nos ambientes de práticas e a formação continuada do corpo 
docente, são exemplos de sucesso que podem ser transferidos (PR 9-
Preceptora). 

 

Explicitado pelos Coordenadores, o tema foi assim comentado. 

Podem ser transferidas para uma nova instituição as metodologias ativas 
para a formação dos acadêmicos, o incentivo à capacitação contínua dos 
professores, acadêmicos com acesso a laboratórios de última geração, 
além de uma gestão ativa que busque sempre a melhoria dos processos 
internos da Instituição” (FIP 3-Coordenador de Curso).    

A capacitação dos docentes e profissionais envolvidos através de um 
programa de educação continuada, faz uma instituição de sucesso e isso 
deve ser tomado como exemplo. Outro ponto é que a nova IES tenha uma 
gestão com expertise e com uma boa relação com a rede pública. Deve 
ser oferecido, também, por essa nova instituição, um serviço de qualidade 
para a população, através de uma infraestrutura moderna, como o centro 
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de práticas como o NASPP das FIPMoc; e a autoavaliação dos seus 
processos internos deve ser feita, continuamente” (FIP 4-Coordenadora 
de Práticas). 

 

Quanto aos Diretores, o assunto direcionou-se em linha similar. 

Deve ser compartilhado entre instituições as boas práticas, apostando nas 
diretrizes de sucesso para serem replicadas. Fazendo uma gestão com o 
olhar para o futuro e dando condições para docentes e alunos, 
progredirem no curso e na formação do profissional médico (FIP 2-Diretor 
Acadêmico). 

Parcerias devem ser formadas entre a instituição e o sistema público de 
saúde, além de propiciarem as práticas necessárias para a formação do 
estudante de medicina e atendimentos da comunidade. É necessário, 
também, o investimento na produção científica com estudos locais e 
propostas de melhoria do sistema. Outro exemplo de sucesso que deve 
ser implantado é um centro de práticas como o NASPP, para servir a 
comunidade e inserir os acadêmicos num ambiente de práticas 
especializadas (FIP 7-Diretora de Ensino). 

 

As respostas aos questionamentos acerca das melhores práticas no contexto de 

transferência de tecnologia, permitem analisar os diversos pontos de vista dos 

entrevistados. A instituição pesquisada absorve tanto de seus colaboradores 

mediante reuniões contínuas, propostas de melhorias para a instituição e o curso 

de medicina. A IES ainda estimula seus gestores na busca por novas tecnologias 

para otimizarem seus processos educacionais e organizacionais. 

As FIPMoc contribuem para a melhoria da sociedade por meio de suas ações 

comunitárias de promoção da saúde, seu Núcleo de Assistência à Saúde e 

Práticas Profissionalizantes – NASPP, realizando atendimentos de baixo custo. 

Isso resulta num egresso preparado e capacitado para atuar nos mais diversos 

ambientes de saúde, além de prestar serviços de excelência a comunidade.  

As FIPMoc também podem ter seus processos organizacionais, metodologia de 

ensino e infraestrutura moderna replicados em uma nova mantida da Sociedade 

Padrão de Educação Superior, pela excelência e expertise de uma instituição de 

ensino de referência no Norte de Minas Gerais, levando para FIPGuanambi toda 

a experiência e sucesso que tem na formação do profissional médico.  
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5 Considerações finais 

O presente estudo investigou quais fatores determinantes na criatividade e 

inovação do curso de Medicina das FIPMoc, uma mantida pertencente à 

mantenedora Sociedade Padrão de Educação Superior, devem ser replicados 

numa outra mantida recém-inaugurada na cidade de Guanambi – BA, as 

FIPGuanambi, que, por meio do edital nº 3, de 22 de outubro de 2013, do 

programa Mais Médicos, estabeleceram obrigações e deveres para o 

funcionamento do curso de Medicina.  

Para a realização do estudo proposto, inicialmente foi feita uma revisão de 

literatura abordando a inovação e seus conceitos, ecossistema de saúde, fatores 

críticos de sucesso e transferência de tecnologia. Após o estudo conceitual, com 

base na metodologia apresentada, objetivando obter dados para responder o 

questionamento do estudo, foi realizada pesquisa descritiva, com abordagem 

qualitativa. Procedeu-se a entrevistas com profissionais da IES que integram o 

ecossistema de saúde local e pesquisa documental ao Projeto Pedagógico do 

Curso de Medicina das FIPMoc, para averiguar se os questionamentos feitos 

eram previstos no PPC, percebidos e colocados em prática nos mais diversos 

níveis das Instituição. 

Na análise dos resultados, foi contemplado o objetivo da pesquisa, sendo 

possível identificar os fatores determinantes na criatividade e inovação das 

FIPMoc que podem ser replicados para as FIPGuanambi, mantidas das 

Sociedade Padrão de Educação Superior. A metodologia ativa PBL é atualizada 

pela Instituição para a realidade atual. Os acadêmicos são preparados para 

solucionar problemas nas mais diversas situações, condição favorecida com a 

inserção precoce do estudante nos ambientes de práticas. Isso possibilita 

múltiplas vivências, contemplando a atenção básica, atendimento especializado 

e de múltiplas complexidades, necessários para formar um médico que tenha um 

perfil generalista e humanista, capacitado para solucionar os principais 

problemas da população. Outro ponto a ser destacado é a gestão voltada para 

o novo da instituição pesquisada, que incentiva práticas inovadoras e investe na 

formação contínua de seus profissionais. A IES também mantém a NASPP como 

uma estrutura modelo onde se realizam atendimentos à população carente, nas 

mais diversas especialidades, em um ambiente moderno e controlado, além das 



75 
 

parcerias firmados com a rede pública de saúde e hospitais de referências, 

propiciando aos acadêmicos de Medicina a inserção em diferentes níveis de 

promoção da saúde. Esses fatores tornam as FIPMoc referência na formação do 

profissional médico. 

 

5.1 Conclusões do estudo 

As mudanças dinâmicas do mercado e a competitividade acirrada do setor de 

educação, fazem com que as IES que ofertam o curso de Medicina invistam cada 

vez mais na melhoria contínua de seus processos organizacionais e 

educacionais. O surgimento de novas faculdades de Medicina, motivado pelo 

programa Mais Médicos, reforça o desafio de formação profissional alinhada à 

realidade brasileira. 

Torna-se necessário assegurar a qualidade do ensino superior com 

metodologias ativas de ensino atualizadas, com grupos multidisciplinares 

orientados para a formação docente e sua instrumentalização dos mesmos com 

práticas pedagógicas adequadas. A tecnologia educacional é a principal matriz 

na diferenciação da formação médica. Essa prática requer formação constante 

de professores e criação de grupos pedagógicos especializados no 

acompanhamento do desenvolvimento docente, proporcionando aos 

profissionais assessoramento constante nas atividades em classe e extraclasse. 

A matriz curricular deve possibilitar integração do conhecimento, promovendo 

significância aos conteúdos oferecidos e permitindo uma evolução articulada da 

formação do saber, sempre alinhada com as demandas da localidade. 

É desenvolvendo a capacidade analítica e crítica do acadêmico que se oferece 

ao futuro profissional a capacidade de lidar com problemas diversos, não 

consolidados ou mesmo inexistentes. Diante de novos ambientes e cenários de 

ação, o profissional estará apto para processar e sistematizar respostas.   

Os laboratórios e espaços de aprendizagem devem ser modernos, mas 

especialmente voltados para suportar as conduções pedagógicas propostas à 

formação, e devem estar plenamente alinhados aos desafios pedagógicos. 

Também devem contemplar desde espaços tradicionais até espaços de 

simulações realísticas, que oferecem à formação a possibilidade de testar as 



76 
 

habilidades e competências desenvolvida, antes mesmo de elas serem 

executadas em ambientes reais.  

Nesse modelo que privilegia a prática como meio de vivenciar os conceitos, tem 

relevância a inserção precoce do acadêmico nos ambientes de atividades. No 

ambiente primário, o contato do acadêmico com a rede pública oferece um 

diferencial a sua futura vida profissional. Nela, ele vivenciará a realidade cada 

vez mais cedo, reforçando seu contato mais próximo com as famílias atendidas, 

bem como a integração com grupos de atendimento multifuncionais. Conjugada 

com a metodologia do PBL, essa integração do ambiente externo 

problematizado reforça os conceitos de aprendizagem e de integração da IES 

com a comunidade. Essa característica é fundamental dentro dos objetivos 

esperados de humanização e de atendimento básico, proposta no Programa 

Mais Médicos. Nesse aspecto, a boa articulação com o município é fator 

determinante de sucesso. É no atendimento primário que o acadêmico 

perceberá a importância de outros atores sociais na promoção da saúde, sendo 

aliados de seu exercício profissional. 

Utilizar um método PBL que seja alinhado aos problemas da localidade é um 

fator determinante no aprendizado. Um suporte pedagógico que sistematize os 

passos do PBL, criando ferramentas de apoio docente, bem como estimulando 

seu desenvolvimento contínuo através da integração dos tutores é outro 

elemento importante nesse formato atualizado do método. Também é favorável 

que este modelo seja conjugado com métodos tradicionais em algumas 

disciplinas. 

A IES deve criar e administrar seu espaço de práticas profissionalizantes. É 

mediante esse fundamento que conseguirá dotar o espaço da situação ideal e 

desejada, muitas vezes não percebida nos ambientes externos. É também por 

meio desses ambientes que a IES oferece à comunidade uma grande 

contribuição social. Ao manter pleno controle de seu espaço de prática, a IES 

proporciona tanto o acesso às tecnologias de ponta, muitas vezes inexistente no 

mercado de atuação, como também a capacidade de gestão de espaços de 

saúde. É importante para o discente a formação técnica para execução de 

práticas médicas, quanto de competências gerenciais. Isso envolve utilizar seus 

conhecimentos para organizar processos, liderar equipes, planejar atividades e 

mensurar e gerenciar resultados. A decisão de terceirizar esse ambiente pode 
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incorrer em redução de custos, mas pode também comprometer muitos dos 

resultados esperados para esses espaços. 

Na vivência de ambientes de práticas médicas complexas, os convênios com os 

hospitais são importantes. É neles que os acadêmicos aprofundarão os 

conhecimentos de alta complexidade; e suas variações de casos proporcionarão 

aprofundamentos dos estudos dos futuros profissionais. Nesse aspecto, é 

fundamental a vivência proporcionada nas etapas anteriores, propiciando ao 

acadêmico segurança e prática suficientes para acessar novas fases do saber.  

Além da atenção aos conceitos já consolidados, a IES deve estar atenta ao novo 

perfil médico advindo das novas tecnologias. Nesse aspecto, inserir a vivência 

da informatização dos processos médicos e suas otimizações reforça a 

experiência gerencial do profissional da saúde. De forma análoga, o contato com 

a telemedicina e suas possibilidades oferece ao acadêmico uma visão 

vanguardista na utilização das tecnologias, superando desafios atuais do 

mercado de trabalho, especialmente no atendimento a regiões menos assistidas 

e menos acessíveis, características do ambiente brasileiro.  

A abordagem das novas realidades sociais brasileiras também pode subsidiar os 

acadêmicos em suas futuras escolhas profissionais. Entender a dinâmica da 

inversão da pirâmide etária nacional, e suas consequências no ambiente médico, 

darão consciência para possíveis novas escolhas, até então não aventadas.  

Os propósitos citados como fatores de sucesso devem estar claros a toda a IES. 

Devem estar contemplados em seus instrumentos de planejamento, tal como o 

PPC, mas devem ser percebidos e praticados por todos os níveis da organização 

– liderança, controle e execução. As ferramentas de acompanhamento 

pedagógico devem funcionar com painéis gerenciais, capazes de verificar as 

inconformidades e oferecer respostas rápidas às melhorias.  

Espera-se de uma IES de Medicina a organicidade análoga ao organismo. Com 

fluxos desobstruídos de informações e decisões, e com cada área cumprindo 

bem suas tarefas. Para corroborar a perspectiva de que a medicina não deve ter 

foco na doença, mas, sim, no paciente, é importante que a IES incorpore, dentro 

de suas práticas administrativas cotidianas, práticas de conceitos amplos de 

promoção de saúde e respeito à pessoa, desenvolvendo cultura de hábitos 

saudáveis e de respeito à vida.  
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O presente trabalho busca contribuir com a Direção da FIP e para o ecossistema 

de saúde da região onde está inserida na medida em que aponta princípios a 

serem observados no sucesso do seu curso de medicina. A melhoria da 

formação médica e sua melhor integração como o ambiente onde está inserida 

otimiza a função social da IES. Entender seus aspectos relevantes pode nortear 

uma nova unidade de educação a ser implantada e oferece maior relevância ao 

projeto resultando de um Mestrado Profissional em Administração, com ênfase 

em Instituições de Educação Superior.  

Planejar com base em conhecimento de ecossistemas já consolidados é uma 

prática comum em gestão de organizações. Entretanto, a partir da 

implementação, o ecossistema que receberá o novo projeto, FIPGuanambi, 

precisa ser testado para perceber seu nível de semelhança com o de Montes 

Claros. 

 

5.2 Limitações do estudo 

A limitação deste estudo está relacionada ao público escolhido, por ser apenas 

um recorte do ecossistema local de saúde e em unidades específicas ligadas à 

Instituição de Ensino, não contemplando os egressos formados pelas FIPMoc e 

outros agentes que compõem a rede de saúde local, que poderiam ser alvo de 

estudos futuros. 

 

5.3 Sugestões para pesquisas futuras  

Tendo em vista a relevância do tema abordado, sugere-se que sejam realizados 

estudos futuros para analisar a transferência de tecnologia entre mantidas e a 

partir dos resultados obtidos, verificar se a instituição que recebeu essas práticas 

tecnológicas obteve os mesmos resultados de sucesso que tornaram as FIPMoc 

referência no ensino superior no norte de Minas Gerais. Para tanto, devem-se 

analisar pontos estratégicos na concepção do curso, como matriz curricular, 

infraestrutura compatível a proposta pedagógica, corpo docente qualificado e a 

adequação das metodologias de ensino para a realidade em que a nova IES está 

inserida. É possível também estudar os elementos determinantes no processo 

pedagógico que contribuem na formação humanizada necessária ao futuro 
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profissional. Por fim, investigar se o perfil do egresso é compatível com o 

esperado.  
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Apêndice 

Apêndice A - Roteiro de Entrevistas 

 

 

Atualmente as Instituições de Ensino Superior (IES) vivem um momento de 

grande desafio com mudanças acontecendo cada vez mais rápidas e de forma 

complexa, exigindo das organizações a procura por estratégias inovadoras e 

mais eficazes na solução de seus problemas, e buscam por melhores 

resultados de suas políticas de gestão. 

 

A proposta desta pesquisa consiste em avaliar o perfil do egresso de Medicina 

das FIP, conhecer o ecossistema de saúde local em que as FIP e unidades de 

saúde estão inseridas, além de conhecer os fatores de sucesso da IES 

pesquisada e analisar as melhores práticas no contexto de transferência de 

tecnologia. 

 

Conceitos: 

Estratégia: Meios desenvolvidos para conseguir alguma coisa; 

Ecossistema de saúde: Meio em que se encontram inseridas as unidades de 

saúdes, hospitais, secretaria de saúde e faculdades. 

 

 

Caracterização do entrevistado: 

Nome: __________________________________________________________ 

Sexo: _________________ Cargo: ___________________________________ 

Idade: _________________ Nível de instrução: _________________________ 

Área de formação: ________________________________________________ 

Setor na empresa em que atua: _______________Tempo de 
organização________ 

 

Objetivo I - Conhecer os fatores determinantes do sucesso na IES. 

1. Qual é o perfil esperado do egresso do curso de Medicina das FIPMoc? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Qual estratégia foi adotada para a composição da grade curricular do curso 

de Medicina das FIPMoc? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Quais fatores são essenciais para o sucesso de um curso de Medicina?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Objetivo II - Caracterizar o ecossistema de inovação. 

4. Quais agentes compõem o ambiente de prestação de serviço de saúde onde 

você atua? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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5. As FIPMoc são percebidas como uma instituição inovadora? (Percebida por 

Gestores/ Preceptores) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. O quão claro é o entendimento das lideranças quanto à necessidade e 

relevância da inovação? E de que forma as lideranças apoiam o ambiente de 

inovação? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Objetivo III - Verificar a função estratégica da IES no ecossistema. 

7. Quais critérios definem uma IES bem-sucedida dentro do ecossistema de 

saúde? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. Com as mudanças recentes no ecossistema de saúde, quais desafios são 

impostos às FIPMoc? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Avalie a atual relação entre as FIPMoc e o ecossistema em que está inserida. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Objetivo IV - Analisar as melhores práticas no contexto de transferência de 

tecnologia. 

10. Quais práticas tecnológicas podem ser transferidas entre mantidas da 

Sociedade Padrão de Educação Superior? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11. De que maneira as FIPMoc contribuem para a melhoria da sociedade, com 

suas práticas tecnológicas?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12. Quais práticas tecnológicas podem ser transferidas entre as mantidas da 

Sociedade Padrão de Educação Superior? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Anexo  

 


