GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

Vitória, 19 de setembro de 2022.
O Projeto “Curso de Análise de Dados para Qualificação da Gestão na Saúde” ofertado
pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e
Inovação em Saúde - ICEPI visa qualificar a tomada de decisão e a avaliação das políticas
públicas de saúde, em especial as relacionadas à vigilância em saúde, por meio da formação
em serviço de trabalhadores do Sistema Único de Saúde do Espírito Santo por meio de
ferramentas de análise de dados e estatística e da realização de estudos e análises de dados
epidemiológicos sob demanda relacionadas ao projeto.
O curso teve início no dia 15 de agosto de 2022 e conta com a participação de mais de 255
servidores do SUS em todo o estado. Ao todo serão 150 horas de formação conforme a Ementa
do Curso (Anexo 1), divididas em 3 módulos (60hs-60hs-30hs), que irão abordar conceitos
estatísticos, linguagem do software R e Machine Learning.
No primeiro e no segundo módulos a carga horária é dividida em 20 horas de aulas
assíncronas, 20 horas de aulas síncronas e 20 horas de atividades autodirigidas. Para tanto,
recomendamos aos alunos uma dedicação semanal média de 4 horas por semana, para que
não haja acúmulo de conteúdo e que se obtenha o maior aproveitamento das tutorias e aulas
síncronas.
Uma vez que a maior carga horária do curso acontece de forma assíncrona, ou seja, não
ocorre por transmissões ao vivo permitindo ao aluno estudar em qualquer horário,
recomendamos que os alunos acordem com as chefias imediatas o horário a ser disponibilizado
para os estudos.
Em relação às aulas síncronas, que acontecem a cada quinze dias com duas horas de
duração, serão disponibilizadas algumas opções de horário de forma que os alunos poderão
escolher o que mais se ajusta à sua rotina no trabalho. Além disso, tal medida permite que
alunos que trabalham na mesma unidade ou setor se organizem para participar das aulas
síncronas em diferentes dias e horários de forma a não prejudicar a rotina do setor.
Recomendamos que essa decisão seja acordada entre a equipe e a chefia.
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