
 

 

ANEXO III 

TERMO DE ADESÃO DO(A) PRECEPTOR(A) AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRECEPTORIA 

MULTIPROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE 

  

Declaro,  para  os  devidos fins,  que eu,_________________ 

___________________________________________, inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
sob o nº _________________________, exerço a atividade de preceptoria no Programa de Residência 
_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ da Instituição 
__________________________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº ___________________, que atuo no Sistema Único de Saúde (SUS) ou 
em entidade privada sem fins lucrativos desde ________de________, e tenho ciência das obrigações 
inerentes à participação no curso de Especialização em Preceptoria Multiprofissional na Área da Saúde 
e, nesse sentido, COMPROMETO-ME a: 

  

I Realizar a entrega total de 4 (quatro) produtos, sendo estes submetidos à validação dos 
tutores do curso de Especialização: 

a. Produto do Módulo 1 – Competências em Preceptoria e Ferramentas de Aprendizagem: 
Mapeamento dos aspectos que possam ser qualificados na prática da preceptoria na área 

da saúde e que sejam factíveis de serem melhorados na realidade atual do Programa de 
Residência em Saúde; 

b. Produto do Módulo 2 – Planejamento de Ação Pedagógica na Preceptoria: Plano de Ação 
Pedagógica que contemple ações educacionais que possam ser implementadas no 

Programa de Residência em Saúde para contribuir na qualificação dos aspectos 
previamente identificados; 

c. Produtos do Módulo 3 – Gestão de programa de residência na área da saúde e a 
organização do serviço para o ensino: Produção técnica contendo a análise e resultados 
da execução da ação educacional selecionada no Plano de Ação Pedagógica e a produção 
de um Artigo Científico que deverá ser submetido em Revista Científica. 

II Participar de inquéritos elaborados pela Associação Hospitalar Moinhos de Vento e Ministério 
da Saúde; 

III Fornecer, a qualquer momento, dados e informações solicitadas pela Associação Hospitalar 
Moinhos de Vento e Ministério da Saúde, para fins de monitoramento do cumprimento das 
atividades do curso, bem como para possíveis publicações de pesquisas de cunho científico, 
sendo garantida a ética e o sigilo aos dados pessoais, conforme dispõe a Lei nº 13.709, de 14 
de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). 

 

_________________, ____ de ______________ de 2022. 

 

____________________________________________________ 

(Nome e assinatura do (a) preceptor(a)) 


