	
  

Recife, 09/01/2019.

Caros trabalhadores, gestores da saúde e cursistas,
Apresentando cumprimentos e votos de um novo ano de realizações, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
informa que, lamentavelmente, o Termo de Cooperação Nº 264/2013 foi encerrado no último dia 31/12/2018. Deste
modo, a oferta do Programa de Qualificação para Profissionais de Regulação do Sistema Único de Saúde será
finalizada.
É importante esclarecer que a UFPE aderiu ao Sistema UNA-SUS em 2011 e, desde então, faz todos os esforços
necessários para desenvolver atividades de educação permanente em saúde com qualidade, eficácia e eficiência. Em
2013, foi aprovado, pelo Ministério da Saúde, o Termo de Cooperação Nº 264, que previa, entre outras ações, a oferta
do Programa de Qualificação para Profissionais de Regulação do Sistema Único de Saúde. As ofertas educacionais do
referido Programa de Qualificação, de modo geral, foram bem avaliadas pelos cursistas que delas participaram. Isso
mostra a qualidade, o compromisso e zelo da equipe envolvida no desenvolvimento deste projeto.
Em junho de 2018, foi solicitado ao Ministério da Saúde a prorrogação do Termo de Cooperação Nº 264/2013, previsto
para encerrar em 31/12/2018. O principal objetivo era a conclusão da oferta da terceira turma e das atividades de
pesquisa e extensão associadas. Apesar das várias tentativas de contato com os gestores responsáveis pela prorrogação
do termo de cooperação, não foi oportunizado diálogo, nem o pedido foi deferido. Logo, em 31/12/2018, o Termo de
Cooperação Nº 264/2013 foi encerrado. Com isso, a UFPE inicia processo de encerramento das atividades e
prestação de contas. Assim, sem mais recursos para manutenção da equipe e infraestrutura técnica e tecnológica
envolvidos, a partir desta data não será mais possível fazer matrícula nos cursos.
Com a finalidade de minimizar impactos, a UFPE oportunizará, até 27 de janeiro de 2019, aos alunos já
matriculados que tiverem interesse de concluir seus estudos nos 5 cursos disponíveis, a possibilidade de finalizálos. Esta é uma alternativa concedida pela Universidade para não prejudicar ainda mais os
trabalhadores/gestores/cursistas inscritos nos cursos, uma vez que não há mais recursos para manutenção das ofertas
educacionais associadas ao Termo de Cooperação Nº 264/2013. A partir de 27/01, não será mais possível acessar os
conteúdos do Programa de Qualificação.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer imensamente aos autores, validadores e equipe técnica envolvida neste
projeto, em especial a equipe da Coordenação-Geral de Regulação e Avaliação/Ministério da Saúde, na pessoa do Sr.
João Marcelo Barreto Silva, pela participação e parceria.
Agradecemos a confiança, e sentimos pelo ocorrido, na expectativa de contar com a compreensão de todos.
Atenciosamente,
Coordenação Geral da UNA-SUS UFPE

	
  

