
GESTÃO, INFORMAÇÃO, 
INOVAÇÃO E 

CONHECIMENTO



É com satisfação que o grupo de 
pesquisa LEIA – Leitura, Informação e 
Acessibilidade, da Faculdade de 
Biblioteconomia e Comunicação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
apresenta o CAPAGIIC Saúde: Curso de 
Aperfeiçoamento em Gestão, Informação, 
Inovação e Conhecimento em Saúde, 
coordenado pelas professoras Eliane 
Lourdes da Silva Moro e Lizandra Brasil 
Estabel.



Conta, também, com 
a atuação da equipe de 
coordenadores-
pesquisadores Ariel Behr, 
Filipe da Silveira, Gabriela 
Luft e Sérgio Viana.



O Curso foi desenvolvido para que os 
trabalhadores do Ministério da Saúde e das 
bibliotecas da Rede BiblioSUS ampliem 
suas habilidades informacionais
relacionadas à recuperação e à extração de 
informações em diferentes meios e 
suportes, para otimizar os processos ligados 
à saúde e à garantia de qualidade de vida
para a população brasileira.



Dentre os objetivos do Curso, estão:

• desenvolver, por meio de estratégias de 
busca, habilidades para a seleção de 
dados e informações, transformando-os 
em conhecimentos fidedignos para a 
disseminação da informação;

• propiciar a interação e a promoção de 
conhecimentos com foco na informação 
em saúde e na acessibilidade, de modo a 
instrumentalizar os participantes para 
superar barreiras de comunicação com a 
comunidade;

• promover o desenvolvimento de competências 
para o acesso e o uso das tecnologias em 
diferentes suportes, para a oferta de serviços à 
comunidade, por meio da disseminação da 
informação e do conhecimento na área da 
saúde.

Todas as ações subsidiarão a realização de 
uma pesquisa sobre a disseminação da informação 
e do conhecimento, no contexto da gestão pública, 
na Rede BiblioSUS.



Modalidade EAD, 
mediada por 
computador

Ambiente virtual de 
aprendizagem: 
Moodle
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O Curso será realizado por meio da 
modalidade EAD (educação a distância, 
mediada por computador) e será utilizado o 
ambiente virtual de aprendizagem Moodle, 
que permitirá a interação, a mediação e o 
compartilhamento entre os participantes e a 
equipe executora do Curso.

Os participantes serão divididos em 
diferentes turmas – todas elas acompanhadas 
por professores e tutores.



Os conteúdos previstos estão 
em sintonia com as constantes 
transformações na área da saúde.

Dividido em três módulos, 
organizados em três semestres, a 
carga horária total do Curso é de 
750h, com avaliação sistemática e 
acompanhamento contínuo de 
participação e realização das 
atividades.



MÓDULO 1:
EU NA REDE

CARGA 
HORÁRIA:

250 h/a

No 1º semestre, de 250h, será 
desenvolvido o 1º Módulo – “Eu 
na rede”. Serão abordados 
conteúdos relativos à gestão 
pública, à informação e ao 
conhecimento em saúde.



MÓDULO 1:
E NA REDEConteúdos do Módulo 1:

• sistemas de informação para a gestão em 
saúde;
• gestão estratégica da informação e do 
conhecimento;
• marketing de serviços em saúde: estratégias 
de comunicação e divulgação científicas;
• literacia e alfabetização em saúde;
• serviços, produtos e mediação da 
informação em saúde;
• ciência aberta;

• métricas alternativas na área da saúde;
• repositórios, ambientes virtuais, redes sociais e 
sistemas de informação em saúde; e
• planejamento estratégico de ações de 
comunicação.



MÓDULO 2:
NÓS NA REDE

CARGA 
HORÁRIA:

250 h/a

No 2º semestre, quando será 
desenvolvido o 2º Módulo, também de 
250h, partimos para o “Nós na rede”. Será 
a vez do estudo de conteúdos relativos a 
redes e comunidades de informação.



MÓDULO 1:
E NA REDE

Conteúdos do Módulo 2:

• conceitos de desinformação, pós-
verdade e desordem informacional;

• estratégias de busca, checagem e 
validação de informações;

• comunidades e fluxos de 
informação em redes de saúde;

• produtos da representação da informação 
e do conhecimento: ontologias, 
taxonomias e mapas conceituais;

• normalização documentária em saúde e 
gerenciadores de referências;

• políticas de preservação e de conservação 
de acervos.



MÓDULO 3:
VOZ DA REDE

CARGA 
HORÁRIA:

250 h/a

No 3º semestre, 
também de 250h, será o 
momento de dar voz à 
rede.



MÓDULO 1:
E NA REDE

Conteúdos do Módulo 3:

• serviço de referência e informação 
presencial e virtual em saúde;

• acessibilidade informacional;
• Inclusão social;
• mediação de leitura;
• ações culturais, educacionais e 

comunitárias em saúde.

Nosso percurso, portanto, parte do eu, 
caminha para o nós, para, por fim, dar voz
à rede, de modo que, ao final, possamos 
responder:
➢ Quem sou eu na Rede agora?
➢ Quem é a Rede depois de mim?



Além da equipe de coordenadores e de 
conteudistas, o Curso conta com equipe 
especializada de assessoria, de ministrantes e 
de tutores em EAD.



Os conteúdos são produzidos por 
uma equipe de conteudistas
especialmente para o Curso, em diferentes 
mídias e formatos, atendendo aos critérios 
de acessibilidade.

Para cada disciplina, serão 
disponibilizados materiais de leitura 
obrigatória e videoaulas, e também 
leituras complementares e atividades 
sobre as temáticas desernvolvidas.



Além disso, serão construídos objetos de
aprendizagem: materiais didáticos e pedagógicos
especialmente desenvolvidos para atender aos
objetivos de aprendizagem e auxiliar no processo
de compreensão e de fixação dos conteúdos
propostos. São objetos interativos, totalmente
adequados à identidade visual do Curso e testados
em relação à usabilidade, navegabilidade e
acessibilidade.



Temos a certeza de que o Curso de Aperfeiçoamento 
CAPAGIIC Saúde, ao oportunizar a qualificação de serviços, 
a integração de equipes e a troca de experiências, 
fortalecerá o importante trabalho desenvolvido pelos 
trabalhadores do Ministério da Saúde e pela rede 
BiblioSUS de difusão do conhecimento e ampliação, 
democratização, universalização e equidade do acesso à 
informação em saúde.



CONTATO

capagiic@ufrgs.br

Coordenadora: Eliane Lourdes da Silva Moro
Vice-Coordenadora: Lizandra Brasil Estabel

Equipe de Coordenação e Pesquisa:
Ariel Behr
Filipe Xerxeneski da Silveira
Gabriela Fernanda Cé Luft
Sérgio Wesner Viana


