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ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA 

SAÚDE: EM FOCO, A CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS 

 

1 INTRODUÇÃO 

A área da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde lida com vários 

pontos sensíveis da gestão no Sistema Único de Saúde (SUS), considerando que o 

trabalhador é o protagonista dos objetivos das políticas dessa área e é fundamental para 

a efetividade e eficiência do sistema. A complexidade e a heterogeneidade da força de 

trabalho das instituições do SUS demandam uma convergência de esforços na busca de 

alternativas que melhorem e atualizem as estruturas de gestão existentes. Para que esse 

processo aconteça, faz-se necessária uma atuação no sentido de profissionalizar as 

equipes da área de gestão do trabalho e da educação na saúde, tendo em vista melhorar 

o desempenho dos setores responsáveis pelas políticas destinadas a valorizar o 

trabalhador da saúde e a melhorar suas condições de trabalho. 

Nessa perspectiva, o Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde (CGTES), desenvolvido pelo Observatório de Recursos Humanos 

em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em parceria com o 

Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde (DEGTS) do Ministério da Saúde, teve 

como propósito qualificar os processos de Gestão do Trabalho e da Educação no âmbito 

do setor público de saúde, através da capacitação dos trabalhadores que atuam nas 

dimensões política, técnica e administrativa. Com esse propósito o projeto procurou 

responder uma demanda do DEGTS que consistia em apoiar as equipes gestoras e 

fortalecer as ações de gestão do trabalho em saúde, criando a oportunidade de acesso a 

novos conhecimentos teóricos e práticos, contribuindo, assim, para qualificação da área 

da gestão do trabalho e da educação na saúde no SUS (CASTRO; VILAR; 

LIBERALINO, 2018). 

Este relatório de pesquisa apresenta o perfil do aluno da quarta etapa do 

citado curso. Essa etapa teve como clientela as secretarias de saúde estaduais e 

municipais das regiões Sul e Sudeste. Esclarece-se, que o CGTES foi ofertado em 2013 

para os trabalhadores do SUS da região Nordeste; em 2015, para os da região Centro-

Oeste; em 2016, na região Norte e, em 2018, foi ofertado para as regiões Sul e Sudeste 

do Brasil. O curso foi realizado na modalidade de Educação a Distância (EaD), visando 

à ampliação do número de profissionais capacitados e, consequentemente, maior 

abrangência da qualificação do processo de gestão.  
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Ressalta-se que o estudo do perfil dos alunos revela o alcance deste 

processo educativo – realizado na modalidade de ensino de educação a distância – uma 

vez que identifica a distribuição desses alunos que são trabalhadores da gestão do SUS, 

como também demonstra a diversidade dos trabalhadores da área de gestão do trabalho 

e da educação na saúde do setor público do SUS, aspecto importante que revela a 

complexidade da área e aponta alguns dos seus desafios que precisam ser enfrentados 

pela gestão do SUS. 

 

 

2 OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Caracterizar o perfil dos alunos da quarta etapa do Curso de Especialização 

em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, realizado na modalidade de educação a 

distância pela UFRN. 

Objetivos específicos 

 Identificar as instituições de saúde em que os alunos atuam; 

 Compreender as atribuições dos alunos em seus locais de trabalho, bem 

como as principais dificuldades para desempenhá-las; 

 Analisar o conhecimento dos alunos acerca das principais estratégias de 

gestão do trabalho e da educação na saúde.  

 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de pesquisa com abordagem quantitativa e qualitativa e de caráter 

descritivo. Os dados foram coletados a partir de questionários autoaplicáveis, 

constituídos por dezenove questões, englobando perguntas abertas e fechadas sobre a 

formação dos alunos, cargo e função que desempenham, tempo de experiência na área 

de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, participação em órgãos colegiados do 

SUS, vínculo empregatício, participação no movimento sindical etc. Os questionários 

autoaplicáveis foram apresentados aos sujeitos participantes da pesquisa nos primeiros 

momentos presenciais do CGTES, que iniciaram em julho de 2018. 

Para participar do estudo, os sujeitos deveriam ser alunos do CGTES, cujos 

critérios de inclusão no curso foram:  
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 Ser gestor ou integrante da equipe responsável pela formulação e 

execução de políticas na área de gestão do trabalho e da educação na 

saúde do SUS nas regiões Sul e Sudeste;  

 Ser gestor ou integrante das equipes das Escolas Técnicas do SUS ou 

das Escolas de Saúde Pública do SUS nas regiões Sul e Sudeste;  

 Ser membro das Mesas de Negociação Permanente do SUS nas regiões 

Sul e Sudeste;  

 Ser secretário de saúde, ou gerente de regionais de saúde ou distritos 

sanitários nas regiões Sul e Sudeste;  

 Ser gestor ou equipe gestora em hospitais, unidades de referência e 

unidades básicas de saúde nas regiões Sul e Sudeste;  

 Ser integrante da equipe técnica do Conselho de Secretarias Municipais 

de Saúde (COSEMS) ou da Comissão Intergestora Bipartite(CIB) nas 

regiões Sul e Sudeste; 

 Ser integrante da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde da sede do Ministério da Saúde;  

 Ser integrante da equipe de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

dos escritórios de representação do Ministério da Saúde nos estados das 

regiões Sul e Sudeste;  

 Ser integrante da Secretaria de Gestão de Pessoas da sede do Ministério 

da Saúde.  

 Ser membro da Câmara Técnica de Recursos Humanos do Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).  

Quanto à análise dos dados, foram realizados dois tratamentos: para os 

dados objetivos foi utilizada a estatística descritiva, usando o software Statistic Package 

for Social Sciences (SPSS) for Windows versão 20.0, enquanto que a análise dos dados 

subjetivos foi realizada com o auxílio do Software Iramuteq.  

A análise quantitativa foi realizada de forma estratificada por região e 

estadospara permitir uma comparação entre os dados das regiões Sul e Sudeste, bem 

como entre os estados que possuíam alunos participando do curso. 

No que se refere à análise qualitativa, foi utilizado o software Iramuteq, 

software livre, que permite fazer análises estatísticas sobre corpus textuais e tabelas, 

indivíduos/palavras. Foram utilizados três tipos de análise com auxílio do software 

Iramuteq: a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), a Análise de Similitude e a 

Nuvem de Palavras. 
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O Iramuteq viabiliza diferentes tipos de análises de dados textuais, desde as 

mais simples, como a lexicografia básica, que abrange a lematização e o cálculo de 

frequência de palavras, até análises multivariadas, como a Classificação Hierárquica 

Descendente, Análise Pós-fatorial de Correspondências e Análises de Similitude e 

Nuvem de Palavras (CAMARGO; JUSTO, 2013). 

As análises lexicais se constituem de uma família de técnicas que permitem 

utilizar métodos estatísticos aos textos. Esse tipo de análise viabiliza a construção de 

categorias naturais a partir do uso de algumas técnicas estatísticas no campo dos dados 

qualitativos, propondo, portanto, a superação da dicotomia clássica entre quantitativo e 

qualitativo na análise de dados, na medida em que torna possível quantificar e empregar 

cálculos estatísticos sobre variáveis essencialmente qualitativas – os textos (LAHLOU, 

1994). 

No tocante à interpretação desses dados, as respostas dos alunos foram 

analisadas à luz da Análise de Conteúdo que, segundo Bardin (2011), consiste em um 

conjunto de técnicas e análise das comunicações que objetivam obter, por meio de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições e 

produção/recepção dessas mensagens. 

Segundo a análise de conteúdo de Bardin (2011), as diferentes fases da 

análise de conteúdo se organizam em torno de três polos cronológicos: a pré-análise; a 

exploração do material; e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Durante a coleta dos dados, os sujeitos receberam informações sobre a 

pesquisa e sobre os pesquisadores e, por livre e espontânea vontade, concordaram ou 

não em participar da pesquisa através da assinatura eletrônica do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) preenchido eletronicamente. O estudo foi 

realizado com base nos princípios da bioética e submetido à análise do Comitê de Ética 

e Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), em cumprimento à 

Resolução nº 466/2012, sendo aprovado com número de Parecer: 2.725.291 e CAAE: 

90696718.4.0000.5292. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Resultados das Questões Objetivas 

O CGTES foi ofertado de junho de 2018 a julho de 2019, na modalidade de 

Educação a Distância (EaD), para os trabalhadores do SUS das regiões Sul e Sudeste do 

Brasil, do Ministério da Saúde (Distrito Federal) e da UFRN (Rio Grande do Norte).  

O número de alunos que responderam o questionário foi 995, sendo 507 da 

região Sudeste, 385 da região Sul, 56 do Ministério da Saúde e 47 da UFRN, conforme 

a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Distribuição do quantitativo de alunos do Curso de Especialização em 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde que responderam a pesquisa por turma, 

estado e região geográfica, Natal, 2019. 

 

REGIÃO ESTADOS TURMAS 

TOTAL DE 

ALUNOS 

POR 

TURMA 

TOTAL DE 

ALUNOS 

POR 

ESTADO 

TOTAL DE 

ALUNOS 

POR 

REGIÃO 

SUDESTE 

MG 

MG-01 34 

167 

507 

MG-02 34 

MG- 03 33 

MG-04 34 

MG-05 32 

ES 

ES-1 31 

130 
ES-2 33 

ES-3 33 

ES-4 33 

RJ 

RJ-01 28 

86 RJ-02 31 

RJ-03 27 

SP 

SP-01 33 

124 
SP-02 28 

SP-03 32 

SP-04 31 

SUL 

PR 

PR-01 34 

137 

385 

PR-02 33 

PR-03 37 

PR-04 33 

RS 

RS-01 24 

113 
RS- 02 30 

RS-03 29 

RS-04 30 

SC 

SC-01 33 

135 
SC-02 35 

SC-03 33 

SC-04 34 

CENTRO-OESTE DF 
MS-01 32 

56 56 
MS-02  24 

NORDESTE RN 
UFRN-01 24 

47 47 
UFRN-02 23 

TOTAL 995 

Fonte: a pesquisa 
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O curso teve maior número de alunos oriundos da região Sudeste, dado 

esperado uma vez que a região concentra maior número de estados. Coerente com a 

maior concentração de alunos na região Sudeste, o Gráfico 1 revela que o maior número 

de respondentes se concentrou nessa região. Quanto à distribuição por estado, Minas 

Gerais e Paraná foram os estados que apresentaram maior número de alunos que 

responderam a pesquisa, conforme se observa no Gráfico 2. 

Gráfico 1 - Distribuição percentual dos alunos do Curso de Especialização em Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde que responderam a pesquisa por região geográfica. 

Natal, 2019. 

 

 
Fonte: a pesquisa 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos alunos, por estado, que responderam a pesquisa. Natal, 

2019. 

 

 
Fonte: a pesquisa 

 

51% 

39% 

5% 

5% 

DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR REGIÃO GEOGRÁFICA 

SULDESTE

SUL

UFRN

MINISTÉRIO DA SAÚDE

MG SP SC PR ES RS RJ MS UFRN

167 

124 
135 137 130 

113 

86 

56 
47 

QUANTITATIVO DE ALUNOS POR ESTADO 



11 
 

A maioria dos participantes da pesquisa estava na faixa etária de 31 a 40 

anos (47,7%), seguida das faixas etárias de 41 a 50 anos (25,9%), até 30 anos (14,8%), 

51 a 60 anos (10,1%) e acima de 61 anos (1,4%), respectivamente. Conforme mostra a 

Tabela 2, a maior concentração de profissionais está na faixa etária de 31 a 40 anos em 

todas as regiões, exceto na turma da UFRN, onde a maior parte dos alunos possui até 30 

anos (37,8%). 

 

Tabela 2 - Distribuição, por região geográfica, da faixa etária dos alunos do Curso de 

Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Natal, 2019. 

 

FAIXA ETÁRIA SUL SUDESTE MS UFRN TOTAL 

Até 30 anos 
58 64 7 17 146 

15,2% 12,6% 13,0% 37,8% 14,8% 

31 a 40 anos 
201 232 23 15 471 

52,6% 45,8% 42,6% 33,3% 47,7% 

41 a 50 anos 
94 135 17 10 256 

24,6% 26,7% 31,5% 22,2% 25,9% 

51 a 60 anos 
25 67 6 2 100 

6,5% 13,2% 11,1% 4,4% 10,1% 

Acima de 61 anos 
4 8 1 1 14 

1,0% 1,6% 1,9% 2,2% 1,4% 

TOTAL 
382 506 54 45 987 

100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: a pesquisa 

 

 

A Tabela 3 apresenta outras informações que compõem o perfil dos alunos 

do CGTES: predomínio de casados (43%) e da raça branca (84,5%). O estado civil 

casado predominou em todas as regiões, exceto na turma do Ministério da Saúde, onde 

a maioria dos alunos era solteira (47,2%).  Em todas as regiões, a maior parte se 

declarou branca, exceto nas turmas da UFRN, onde predominou a raça parda (47,8%). 

Em relação à identidade de gênero, em todas as regiões, a maioria dos alunos se 

considera mulher cisgênero. 
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Tabela 3 - Descrição do perfil dos alunos do Curso de Especialização em Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por 

região Geográfica. Natal, 2019. 
 

 SUL SUDESTE MS UFRN TOTAL 

Estado Civil      

Solteiro 128 148 25 20 321 

33,6% 30,5% 47,2% 43,5% 33,2% 

Casado 164 252 16 21 453 

43,0% 51,9% 30,2% 45,7% 46,9% 

Divorciado 32 43 7 2 84 

8,4% 8,8% 13,2% 4,3% 8,7% 

Viúvo 3 8 - 1 12 

0,8% 1,6% 2,2% 1,2% 

Vive com 

companheiro 

54 35 5 2 96 

14,2% 7,2% 9,4% 4,3% 9,9% 

Total 381 486 53 46 966 

100% 100% 100% 100% 100% 

Raça      

Branca 321 278 32 17 648 

84,5% 57,1% 62,7% 37,0% 67,2% 

Preta 20 36 7 6 69 

5,3% 7,4% 13,7% 13,0% 7,2% 

Parda 39 171 10 22 242 

10,3% 35,1% 19,6% 47,8% 25,1% 

Amarela - 2 2 1 5 

0,5% 0,4% 3,9% 2,2% 

TOTAL 380 487 51 46 964 

100% 100% 100% 100% 100% 

Identidade de 

Gênero 

     

Homem cisgênero 63 97 6 9 175 

18,1% 21,9% 13,3% 21,4% 19,9% 

Mulher cisgênero 278 335 39 33 685 

79,7% 75,8% 86,7% 78,6% 78,0% 

Homem transexual 1 1 - - 2 

0,3% 0,2% 0,2% 

Mulher transexual - 1 0 0 1 

0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 

Não binário 7 8 - - 15 

2,0% 1,8%  1,7% 

Total 349 442 45 42 878 

100% 100% 100% 100% 100% 

        Fonte: a pesquisa 

 

Considerando a distribuição dos alunos por estado civil e por estado, 

observa-se predominância de concentração de alunos casados em todos os estados, 

exceto nas turmas do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, onde a maior parte dos 

alunos era solteira, conforme mostra o Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Distribuição do estado civil dos alunos do CGTES por estado. Natal, 2019.  

 

 

Fonte: a pesquisa 

 

No tocante à raça, o Gráfico 4 demonstra que nos diversos estados a maioria 

dos alunos se considera de cor branca, exceto nas turmas da UFRN, onde a maior parte 

se declarou parda. No que se refere à identidade de gênero, em todos os estados 

predominaram os alunos que se identificam como mulher cisgênero, conforme mostra o 

Gráfico 5. Evidenciando, mais uma vez, a presença majoritária da mulher nos serviços 

de saúde. 

 

Gráfico 4 - Distribuição, por estado, dos alunos do CGTES, no que se refere à raça. 

Natal, 2019. 

 

 

Fonte: a pesquisa 
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Gráfico 5 - Distribuição, por estado, dos alunos do CGTES no que se refere à 

identidade de gênero. Natal, 2019. 

 

 
Fonte: a pesquisa 

 

Quanto a ser portador de alguma deficiência, 38 alunos, do total dos 

respondentes, afirmaram possuir algum tipo de deficiência, sendo 18 alunos da região 

Sudeste, 15 da região Sul, 04 das turmas da UFRN e 01 do Ministério da Saúde. No 

tocante à distribuição por estado, das 38 respostas afirmativas, observa-se que as turmas 

do Rio Grande do Sul apresentaram maior número de alunos (7 alunos) portadores de 

deficiência. 

Em relação à formação, a pesquisa evidenciou 77 graduações diferentes, 

evidenciando, assim, a heterogeneidade da composição da força de trabalho que atua na 

gestão do SUS, como pode ser observado no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Relação das graduações dos alunos do CGTES. Natal, 2019. 

 

   

Administração 
Tecnólogo em Gestão 

Ambiental 
Ciências Biológicas 

Administração de Empresas Artes Administração Pública 

Administração Financeira Engenharia Agrônoma Tecnólogo em Marketing 

Arquitetura / Urbanismo Tecnologia em Processos Serviço Social 

Ciências Contábeis 
Gestão Desportiva e de 

Lazer 
Relações Internacionais 

Ciências Econômicas Engenharia Civil Psicologia 

Engenharia Engenharia Mecânica Engenheira Geológica 

Engenharia Ambiental 
Tecnólogo em Gestão 

Pública 

Tecnólogo em 

Normalização e 

Qualidade Industrial 

Engenharia de Alimentos Farmácia Nutrição 

Engenharia financeira Educação Especial Comunicação Social 

Estatística Enfermagem Sistema de Informação 
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Fisioterapia Letras Terapia Ocupacional 

Fonoaudiologia Odontologia Direito 

Gestão de Recursos 

Humanos 

Automação de Escritórios e 

Secretariado 
Educação Física 

Jornalismo 
Tecnólogo em Gestão da 

Produção Industrial 
Gestão Financeira 

Matemática Ciências Sociais Química 

Medicina 
Tecnólogo em Prevenção e 

Risco 
Médico Veterinário 

Naturologia 
Tecnólogo em Gestão da 

Qualidade 
Administração Hospitalar 

Pedagogia Economia Engenharia Química 

Processos Gerenciais 
Gestão de Serviços de 

Saúde 

Publicidade e 

Propaganda 

Relações Públicas Biomedicina Gestão Pública 

Saúde Coletiva / Saúde 

Pública 

Secretariado Executivo 

Bilingui 
Geografia 

Tecnologia em Gestão 

Financeira 
Biologia Engenharia de Produção 

Tecnólogo em Segurança 

no Trabalho 

Tecnologia em Lazer e 

Qualidade de Vida 

Tecnólogo em Processos 

Gerenciais 

Tecnólogo em sistema para 

internet  
Secretariado Executivo Gestão Hospitalar 

Turismo História - 
Fonte: a pesquisa 

 

Em relação à escolaridade, a pesquisa demonstrou que grande parte dos 

alunos da 4ª turma do CGTES/UFRN já tinha cursado outra especialização. Em todos os 

estados predominaram alunos com especialização, exceto nas turmas da UFRN e do 

Ministério da Saúde, onde a maior parte dos alunos tinha apenas graduação. 

No que se refere à qualificação acadêmica direcionada à área de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde / Recursos Humanos, a pesquisa demonstrou que um 

percentual muito pequeno (4,5%) do conjunto dos respondentes da pesquisa já tinha 

cursado outro curso de pós-graduação na área de gestão do trabalho e da educação na 

saúde. Considerando esse baixo percentual, ressalta-se a importância do atual processo 

de capacitação realizado pela UFRN com o financiamento do Ministério da Saúde, por 

meio do Fundo Nacional de Saúde. Importante ainda ressaltar que não foram 

identificados alunos nas turmas do Ministério da Saúde que tenham informado cursos 

na área da gestão do trabalho e da educação na saúde.   

Dentre os cursos citados pelos alunos, estão: Especialização em Educação 

Permanente, Gestão em Saúde Pública, Educação em Saúde, Micropolítica da Gestão e 

do Trabalho em Saúde, Capacitação em Desenvolvimento de Recursos Humanos 

(CADRHU), Gestão de Pessoas, Gestão do Trabalho e da Educação no SUS, 
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Administração em Serviços de Saúde, Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho, 

Segurança do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Gestão de Recursos Humanos, 

Mestrado em Ensino na Saúde, Gestão em Negócios da Saúde, Curso de Preceptoria, 

ProgeSUS, Especialização em Saúde Pública e Gestão de Serviços de Saúde. Os cursos 

citados foram realizados entre os anos 2104 e 2018, a maioria, 65,1% por instituição 

pública. 

Como dito anteriormente, esta quarta versão do CGTES/UFRN teve como 

clientela os gestores e as equipes gestoras das secretarias estaduais e municipais de 

saúde das regiões Sul e Sudeste. Todavia, a exemplo das versões anteriores (que 

contemplaram as outras regiões do Brasil), também foram ofertadas vagas para a sede 

do Ministério da Saúde e para a UFRN. Essa distribuição de vagas explica a maior 

concentração de alunos com vínculos na esfera municipal, tanto na região Sul (61,5%), 

quanto na região Sudeste (67,9%). 

O CGTES/UFRN tem como propósito qualificar a área da Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde e utiliza como uma das estratégias a capacitação dos 

gestores e equipes gestoras de todos os níveis hierárquicos do SUS, na perspectiva de 

ampliar conhecimento sobre os problemas da citada área e seus mecanismos de 

enfrentamento. Nesse sentido, foram ofertadas vagas para os diversos setores das 

secretarias de saúde. Coerente com esse encaminhamento, o perfil dos alunos revela a 

inserção de profissionais de diversos setores das instituições que participaram do curso, 

como por exemplo, os setores de: Atenção Básica, Recursos Humanos, Gestão da 

Educação na Saúde, Vigilância em Saúde, Gestão de Pessoas e Estratégia de Saúde da 

Família. 

Quanto à função exercida pelos alunos nas suas instituições, a Tabela 4 

mostra que predomina a função de gestão (54,3%) entre os alunos do CGTES/UFRN 

em todas as regiões. Isso revela a coerência da seleção realizada e os propósitos do 

curso. 
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Tabela 4 - Concentração dos alunos dos Cursos de Especialização em Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por 

cargo e ou função, nas secretarias de saúde das regiões Sul e Sudeste, Natal, 2019. 

 

CARGO/FUNÇÃO SUL SUDESTE MS UFRN TOTAL 

GESTÃO 
190 297 6 15 508 

53,1% 62,4% 10,9% 31,9% 54,3% 

GTES 
73 93 48 4 218 

20,4% 19,5% 87,3% 8,5% 23,3% 

ASSISTÊNCIA 
91 83 1 6 181 

25,4% 17,4% 1,8% 12,8% 19,3% 

DOCENTE 
3 2 - 3 8 

0,8% 0,4% - 6,4% 0,9% 

PESQUISADOR 
1 - - - 1 

0,3% - - - 0,1% 

SANITARISTA 
- - - 13 13 

- - - 27,7% 1,4% 

RESIDENTE, 

ESTAGIÁGIO OU 

BOLSISTA 

- 1 - 4 5 

- 0,2% - 8,5% 0,5% 

SEM VÍNCULO 
- - - 2 2 

- - - 4,3% 0,2% 

TOTAL 
358 476 55 47 936 

100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: a pesquisa 

 

Em relação ao tempo de trabalho na instituição, a maioria dos alunos 

(51,1%) estava no atual cargo/função, aproximadamente, de 1 a 5 anos. Em todas as 

regiões, predominaram alunos com esse tempo de permanência no atual cargo/função, 

conforme exibe a Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Distribuição percentual do tempo no atual cargo/função dos alunos dos 

Cursos de Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte por região, Natal, 2019. 

 

TEMPO NO 

CARGO/FUNÇÃO 
SUL SUDESTE MS UFRN 

TOTAL 

 

Menos de 1 ano 
71 71 12 10 164 

19,0% 15,0% 23,5% 22,2% 17,4% 

De 1 a 5 anos 
175 252 27 27 481 

46,9% 53,3% 52,9% 60,0% 51,1% 

De 6 a 10 anos 
77 87 9 3 176 

20,6% 18,4% 17,6% 6,7% 18,7% 

Mais de 10 anos 
50 63 3 5 121 

13,4% 13,3% 5,9% 11,1% 12,8% 

TOTAL 
373 473 51 45 942 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: a pesquisa 
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Sobre o tempo de experiência no Setor de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde e ou de Recursos Humanos em Saúde, a maior parte dos alunos 

(44,9%) respondeu ter entre 01 a 05 anos de atuação no setor. Essa faixa de tempo 

predominou em todas as regiões, como exibe a Tabela 6. Ademais, se considerada a 

distribuição dos alunos por estados, a pesquisa revela que essa faixa predominou em 

todos os estados. 

 

Tabela 6 - Distribuição percentual do tempo de experiência no Setor/ Departamento/ 

Coordenação de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde/ Recursos Humanos em 

Saúde cargo/função dos alunos dos CGTES da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte por região, Natal, 2019. 

 

TEMPO NO 

CARGO/FUNÇÃO 
SUL SUDESTE MS UFRN TOTAL 

Menos de 1 ano 
91 96 13 14 214 

25,5% 20,9% 26,5% 35,9% 23,6% 

De 1 a 5 anos 
160 203 25 18 406 

44,8% 44,1% 51,0% 46,2% 44,9% 

De 6 a 10 anos 
67 103 7 4 181 

18,8% 22,4% 14,3% 10,3% 20,0% 

Mais de 10 anos 
39 58 4 3 104 

10,9% 12,6% 8,2% 7,7% 11,5% 

TOTAL 
357 460 49 39 905 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: a pesquisa 

 

No tocante ao vínculo empregatício, observou-se que 53,5% dos alunos do 

CGTES/UFRN têm vínculo estatutário com o serviço público (Tabela 7). Destaca-se 

que esse tipo de vínculo foi encontrado nas secretarias estaduais e municipais de saúde, 

todavia, nas turmas do Ministério da Saúde, predominou a contratação dos profissionais 

por meio de bolsa trabalho. As turmas da UFRN, por serem constituídas por muitos 

estudantes, não foram consideradas nessa resposta. 
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Tabela 7 - Distribuição do percentual do vínculo empregatício dos alunos dos CGTES 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte por região, Natal, 2019. 

 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO 
SUL SUDESTE MS UFRN TOTAL 

Cargo Público 

estatutário com função 

gratificada 

123 127 10 6 266 

33,6% 27,1% 19,6% 14,6% 28,7% 

Cargo público 

estatutário sem função 

gratificada 

117 102 2 9 230 

32,0% 21,8% 3,9% 22,0% 24,8% 

Cargo comissionado 
31 105 1 4 141 

8,5% 22,4% 2,0% 9,8% 15,2% 

Emprego público 

celetista 

53 54 6 7 120 

14,5% 11,5% 11,8% 17,1% 13,0% 

Emprego privado 

celetista 

21 11 7 0 39 

5,7% 2,4% 13,7% 0,0% 4,2% 

Cedido 
4 2 1 0 7 

1,1% 0,4% 2,0% 0,0% 0,8% 

Contrato temporário ou 

por tempo/prazo 

determinado 

12 66 6 4 88 

3,3% 14,1% 11,8% 9,8% 9,5% 

Contrato de formação 

profissional (residência, 

estágio ou bolsa) 

3 1 18 11 33 

0,8% 0,2% 35,3% 26,8% 3,6% 

Contrato temporário 

por tempo 

indeterminado 

2 0 0 0 2 

0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

TOTAL 
366 468 51 41 926 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: a pesquisa 

 

Quanto às formas de seleção de pessoal, 62,5% dos alunos afirmaram ter 

prestado concurso público. Todavia, ressalta-se que o ingresso via concurso público 

predominou nas regiões Sul e Sudeste (Tabela 8). A turma da UFRN não foi 

considerada nesta resposta. 
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Tabela 8 - Distribuição percentual do tipo de seleção a que se submeteu para trabalhar 

na instituição em que atua dos alunos dos CGTES da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte por região, Natal, 2019. 

 

TIPO DE 

SELEÇÃO 
SUL SUDESTE MS UFRN 

TOTAL 

 

Concurso Público 
285 259 13 19 576 

77,2% 55,2% 29,5% 48,7% 62,5% 

Seleção Pública 
41 96 10 13 160 

11,1% 20,5% 22,7% 33,3% 17,4% 

Indicação 
43 114 21 7 185 

11,7% 24,3% 47,7% 17,9% 20,1% 

TOTAL 
369 469 44 39 921 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: a  pesquisa 

 

Em relação ao conhecimento sobre a existência de práticas, instrumentos e 

ou políticas de gestão do trabalho e da educação na saúde nas suas instituições, a maior 

parte dos respondentes afirmou conhecer a Avaliação de Desempenho, a Política de 

Educação Permanente, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, a Política de Saúde do 

Trabalhador, o Dimensionamento de Pessoal e a Gestão de Sistemas de Informação e 

Mesa de Negociação, respectivamente, conforme mostra o Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Distribuição dos alunos do CGTES no que se refere ao conhecimento sobre 

a existência nas suas instituições de práticas, instrumentos e ou políticas de gestão do 

trabalho e da educação na saúde. Natal, 2019. 

 

Fonte: a pesquisa 
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O Gráfico 7 detalha o conhecimento sobre a existência de práticas, 

instrumentos e ou políticas de gestão do trabalho e da educação na saúde nas suas 

instituições por região demográfica. A Mesa de Negociação destaca-se com o menor 

número de referência em todas as regiões, exceto na turma do Ministério da Saúde, onde 

o Sistema de Informação de RH aparece como o menos citado. 

 

Gráfico 7 - Distribuição, por estado, dos alunos do CGTES no que se refere ao 

conhecimento sobre a existência nas suas instituições de práticas, instrumentos e ou 

políticas de gestão do trabalho e da educação na saúde. Natal, 2019. 

 

      Fonte: a pesquisa 

 

4.2 Resultados das Questões Abertas 

As questões abertas foram analisadas com auxílio do software Iramuteq, 

utilizando-se a Classificação Hierárquica Descendente para formação do dendrograma e 

classe de palavras, e respostas dos alunos foram analisadas à luz da Análise de 

Conteúdo de Bardin. 

A análise do corpus, proveniente dos documentos, resultou em 14.986 
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0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

SUL SUDESTE MS UFRN

CONHECIMENTO DOS ALUNOS  SOBRE OS INSTRUMENTOS, PRÁTICAS 
E POLÍTICAS DA ÁREA DE GTES EM SUA INSTITUIÇÃO  

Avaliação de desempenho

Política de Educação
Permanente

PCCS

Política de Saúde do Trabalhador

Dimensionamento de pessoal

Sistema de Informação de RH

Mesa de Negociação



22 
 

74,31%, resultando em 509 segmentos de texto do corpus textual para construção das 

quatro classes advindas das partições de conteúdo, como mostra a Figura 1. 

Dos alunos que cursaram a quarta versão do CGTES/UFRN, 77,6% 

ocupavam cargo/função de gestão. A maioria afirmou estar apta para desenvolver as 

funções gerenciais, conforme pode ser observado no dendrograma apresentado na 

Figura 1: 

 

Figura 1 - Dendrograma do corpus “Formação para atuar no cargo/função que 

ocupa”, Natal, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As quatro classes apresentadas no dendrograma são discutidas a seguir. Os 

respondentes foram identificados com a sigla do seu estado acompanhada por um 

número aleatório. 

A Classe 1, Experiência como fator fundamental para atuação na gestão, 

agrupou 28,2% do corpus textual analisado e destacou como vocábulos significativos:  

“Experiência”, “Formação” e “Capacitação”. Segundo os respondentes, esses três 

Palavra Freq. X
2
 

   

Função 34 50,64 

Cargo 34 45,58 

Requisito 6 21,7 

   

 

Classe 4: 

21,9% 
Formação compatível 

com cargo/função 

Palavra Freq. X
2
 

Experiência 65 49,16 

Formação 66 29,73 

Capacitação 15 9,46 

   

 
Classe2: 

24,3 % 
Conhecimentos 

necessários para a 

função de gestão 

 

509 

Segmentos 

de texto 

Palavra Freq. X
2
 

Conhecimento 41 25,75 

Graduação 26 10,8 

Pós-Graduação 10 27,2 

 

Classe 3 

25,6% 
Necessidade de busca 

por conhecimento 

 

Palavra Freq. X
2
 

Não  29 32,5 

Necessidade 10 21,56 

Buscar 16 8,05 

   

 

Classe 1 

28,2% 
Experiência como fator 

fundamental para 

atuação na gestão 
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elementos são determinantes para que eles se sintam aptos para atuar no cargo ou 

função de gestão que ocupam. As falas a seguir são esclarecedoras dessa condição. 

 

Além da formação, tenho experiência de 24 anos nessa área e conheço 

todos os caminhos para obter os objetivos da gestão (RS 129). 

Tenho formação na área e vasta experiência com diversas funções 

correlatas ao cargo (SC 21). 

Tenho experiência em Gestão de Equipe, possuo especialização em 

Psicologia Organizacional e tenho experiência no mercado de trabalho 

privado, na área da saúde e da educação (RS 85). 

Minha formação acadêmica em pedagogia me adicionou bastante 

conhecimento técnico que tem subsidiado o meu fazer profissional 

(RN 456). 

 

Os discursos dos respondentes também deixaram evidente a importância que 

eles dão às capacitações para o bom desempenho de suas funções. 

 

A SMS constantemente oferece capacitações, assim procuro me 

atualizar através de cursos e vivências (RN 456). 

Procuro sempre ampliar meus conhecimentos através de congressos, 

conferências, seminários e outros... Além das capacitações em áreas 

afins (ES 524). 

Minha formação para atuar no cargo perpassa por algumas 

capacitações, qualificações e experiência na assistência/gerência. Sou 

doutora em Enfermagem e especialista em Educação Permanente (RS 

140). 

 

A Classe 2, denominada Conhecimentos necessários para a função de 

gestão, agrupou 24,3% do corpus textual analisado, destacando como vocábulos 

significativos: “Conhecimento”, “Graduação” e “Pós-graduação”. Nesta classe, os 

respondentes destacaram a importância dos processos educativos para o desempenho 

das suas atividades de gestão. 

 

Estou preparado porque busquei aprofundar meus conhecimentos em 

gestão (MG 149). 

Sinto-me preparado, pois realizei especialização em Gestão Pública, 

Curso de Formação de Gestores do SUS, Especialização em 

Vigilância em Saúde, etc. (PR 329). 

Apesar de ter ampla formação na área da saúde, estou em busca da 

formação em gestão e educação para ampliar meus conhecimentos 
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com a finalidade de me sentir segura para atuar na secretaria de saúde 

de meu município (SP 571). 

 

Alguns cursos foram destacados pelos profissionais como essenciais para o 

desempenho de suas atividades na gestão, como, por exemplo: Gestão Pública, 

Administração e Gestão de Recursos Humanos. 

 
Possuo graduação em Administração e especialização em Gestão 

Pública para Gestores Municipais e especialização em Regulação em 

Saúde. (...) Gosto de novos desafios, buscando o aprendizado 

constante (ES 180). 

Além da graduação exigida no concurso, tenho Especialização em 

Gestão Pública e Especialização em Gestão da Saúde. (RS 128). 

Tenho formação em Administração com habilitação em Comércio 

Exterior e pós-graduação em Gestão Pública. Fui tutora do Curso de 

Graduação em Gestão Pública e tenho buscado conhecimento na área 

(PR 337). 

Tenho formação acadêmica em Administração Hospitalar, Pós-

Graduação em Gestão Pública e Master of Bussines Administration 

em Gestão de Pessoas, além de possuir habilidades técnicas para 

exercer a função (ES 496). 

 

A Classe 3, Necessidade de Busca por conhecimento, agrupou 25,6% do 

corpus textual analisado e indicou como vocábulos significativos: “Não”, 

“Necessidade” e “Buscar”. Nessa classe concentraram-se as falas dos profissionais que 

afirmaram não ter a qualificação necessária para ocupar o cargo e ou a função em que 

atuam e demonstraram a necessidade de adquirir conhecimentos na área de gestão. 

 

Tenho outras especializações, mas nenhuma voltada para área de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Considero de relevância 

a necessidade de formação específica nessa área para aprimorar as 

ações desenvolvidas no âmbito do departamento em que trabalho (PR 

394). 

A cada dia tenho enfrentado desafios nos quais me faltam 

conhecimentos. Estou sempre em constante aprendizado, correndo 

atrás de conteúdos como legislações e regulamentos de pessoal para a 

resolução dos problemas (ES 302). 

Apesar de ter formação em nível superior na saúde (Especialização em 

Gestão de Clínica), percebo a necessidade de me capacitar para 

melhor execução do trabalho que desenvolvo (RJ 451). 

Estou buscando tal formação. Tenho mais aptidões na área 

assistencial, contudo por me destacar nesses processos, fui convidada 
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a coordenar o setor. Esse setor é composto somente pelo coordenador, 

não tem outro servidor... um grande desafio (PR 393). 

 

A Classe 4, Formação compatível com cargo/função, agrupou 21,9% do 

corpus textual analisado e expressou como vocábulos significativos: “Função”, “Cargo” 

e “Requisito”. Nessa classe se destacaram as respostas positivas de profissionais que 

afirmam ter a formação e os requisitos necessários para exercerem o cargo e ou função 

que ocupam.  

 

Sou administradora e o cargo é de administradora, portanto preencho 

os requisitos mínimos, me dedico ao máximo a tudo que faço 

(MS534). 

 

 A função é gestão de contratos e sou economista, o que me favorece a 

atuar no cargo (PR 340). 

 

A experiência em serviço também apareceu nesta classe. Observe-se que, 

mesmo o profissional reconhecendo que a sua formação o legitima para o cargo 

exercido, ele ressalta a experiência de como algo decisivo.  

 

Minha formação me dá requisitos para exercer meu trabalho, assim 

como qualquer outra graduação, mas acho que a minha prática de 

quase 20 anos me dá mais capacitação para o trabalho que 

especificamente minha formação (RS 146). 

 

Outras falas ressaltaram a complexidade das funções exercidas, o que exige, 

consequentemente, um processo contínuo e permanente de capacitação.  

 

Apesar de possuir o pré-requisito exigido em edital para o cargo que 

ocupo, entendo que a função que exerço exige uma preparação 

bastante complexa, não só em Gestão do Trabalho em Saúde, mas 

também sobre planejamento, administração hospitalar, legislação do 

trabalho e até gerenciamento de conflitos (RS 91). 

 

Para se compreender o entendimento dos alunos do CGTES/UFRN sobre as 

competências e habilidades dos gestores do trabalho e da educação na saúde foi 

utilizada a Análise de Similitude do software Iramuteq. No corpus textual relativo a 

esse questionamento foram encontradas 13.780 ocorrências, 743 segmentos de texto e 

um número total de 672 textos. 
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A análise de similitude possibilita identificar as coocorrências entre as 

palavras. Seu resultado traz as indicações das palavras que mais apareceram nas falas e 

a conexidade entre elas. 

Na Figura 2, apresenta-se o resultado do gráfico da análise de similitude. 

Nele, percebe-se que as palavras “dever” e "conhecimento" organizam todos os outros 

termos do corpus. Quanto maior a conexão entre as palavras, mais espessa é a ligação 

entre elas. Dessa forma, observa-se uma maior conexão entre as palavras “dever”, 

“conhecimento”, “liderança” e “habilidade”. 

 

Figura 2 - Árvore de palavras obtidas através da Análise de similitude do corpus 

“Competências/habilidades que os gestores da área de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde devem ter”, Natal, 2019. 

 

Fonte: a pesquisa 
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A árvore de similitude reflete a opinião dos alunos sobre quais competências 

e habilidades os gestores da área de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 

devem ter. Observa-se que os alunos consideram que o gestor deve ter: 

comprometimento, técnica, organização, empatia, capacidade de trabalhar em equipe, 

habilidades, responsabilidade, ética, competência, flexibilidade, escuta, saber gerenciar 

e realizar negociação, tomar decisões e resolver conflitos. 

Além dessas características, a árvore destacou que, na opinião dos alunos, o 

gestor da área de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde deve ter conhecimentos 

técnicos sobre: a instituição, a área de atuação, a gestão, a gestão de pessoas, a 

educação, a legislação, o SUS, serviço, as necessidades de saúde, o público e sobre as 

políticas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve o objetivo de conhecer o perfil do aluno dos Cursos de 

Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde realizados pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria com o Departamento de 

Gestão e Regulação do Trabalho em Saúde (DEGERTS) do Ministério da Saúde. Esses 

cursos foram realizados na modalidade Educação a Distância para as secretarias 

estaduais e municipais de saúde das regiões Sul e Sudeste do Brasil.  

A aposta da coordenação do curso ao propor a pesquisa sobre o perfil do 

aluno teve como base dois pressupostos: 1. Conhecer o perfil do aluno do 

CGTES/UFRN significa conhecer parcela significativa dos gestores e equipes gestoras 

que atuam na área da gestão do trabalho das secretarias de saúde das regiões citadas; 2. 

Estudar as características desta força de trabalho poderá contribuir para a formulação de 

processos educacionais tendo em vista a qualificação da gestão do SUS. 

A área da gestão do trabalho e da educação na saúde é um espaço em que se 

permeiam conflitos diversos, saberes de vários campos de conhecimentos e interesses 

complexos e heterogêneos que vão para além daqueles que estão relacionados ao campo 

das relações de trabalho. Talvez, exatamente por esse quadro, sejam necessários 

investimentos mais permanentes na capacitação dos profissionais que atuam na área e 

que têm como missão formular, coordenar e executar políticas destinadas ao 

aperfeiçoamento da gestão do trabalho em saúde.  
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APÊNDICE A – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa. 
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