
EAD NA CAPACITAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

E ASSISTÊNCIA SOCIAL



O IBAM, criado em 1952 é uma associação civil de direito privado, sem 
fins lucrativos, vocacionada para o desenvolvimento institucional da 
Administração Pública, em especial a municipal. 
A missão do IBAM é promover o Município como esfera autônoma de 
Governo, com base na ética e na independência partidária e fortalecer 
sua capacidade de formular políticas, prestar serviços e fomentar o 
desenvolvimento local econômico e social.
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O QUE FAZEMOS
Estudos e Pesquisas

Programas e Projetos de 
Capacitação

Assessoria técnica para Escolas de 
Governo

Revista de Administração 
Municipal



Ações Educacionais para servidores que atuam 
com Políticas Públicas Setoriais:

▪ Saúde 
▪ Educação
▪ Assistência Social
▪ Saneamento e Desenvolvimento Urbano



Trilhas de Aprendizagem

Níveis básico, intermediário e avançado



Capacitação a Distância em Gestão de Resíduos Sólidos

▪ Curso EaD com 

material impresso.

▪ 1 Unidade 

Introdutória e 5 

Unidades de Estudo.

▪ Duração: 150 dias 

(300 horas de 

estudo)



▪ Curso EaD com vídeo, 

material impresso, cd-

rom e guia do 

participante.

▪ Estrutura modular

▪ 4 módulos de estudo com

carga horária de

Gestão Hospitalar para Pequenos e Médios Estabelecimentos de 

Saúde - GESTHOS



Capacitação para Implementação do SUAS e do PBF

▪ Curso EaD com material 

impresso e cd-rom.

▪ Estrutura Modular

▪ Trilhas de Aprendizagem

▪ 6 módulos

▪ Carga horária total 160 h 

– especialização.



Capacitação para atendimento e prestação 
de serviços às pessoas com deficiência



Ação e experimentação em EaD

▪ Atividades blended para 
formação de profissionais 
que atuam com pessoas 
com deficiência e idosos.

▪ Comunidades de 
Aprendizagem (CoP).

▪ Sala de aula invertida.



Comunidades de 
Prática no IBAM

Espaços virtuais nos quais os servidores podem 
obter e compartilhar  conhecimentos, 
experiências e práticas relacionadas a temas 
específicos do cotidiano no trabalho e das 
organizações em que atuam, em prol do seu 
desenvolvimento profissional, organizacional e 
da sociedade.



GRUPOS DE WHATSAPP PODEM 
SER COMUNIDADES DE 
APRENDIZAGEM?

Como aproveitar a dinâmica dos fóruns dos cursos 
EaD e sistematizar as falas, informações, 
preocupação e lições dos grupos para potencializar 
os processos de aprendizagem? 



Realidade Virtual (RV) e Ampliada (Aumentada) em 
Medicina e Saúde

▪ Robótica
▪ Visualização ampliada
▪ Instrumentação avançada
▪ Conectividade
▪ Inteligência artificial.



Obrigada!

Márcia Costa A da Silva
E.mail: marcia.costa@ibam.org.br
Tel: 21-21429707
Site: www.ibam.org.br


