
PROPOSTA PEDAGÓGICA 

SAÚDE INTEGRADA ONLINE 

 

1. APRESENTAÇÃO 

A Saúde Integrada Online é um segmento Virtual da empresa Saude 

Integrada, que existe desde 2006 promovendo Cursos de aprimoramento 

e Formação Profissional presencial, tem como principal finalidade 

contribuir de por meio de EAD no conhecimento para estudantes e 

aprimoramento para profissionais, favorecendo para uma capacitação 

continua através de cursos livres via internet. 

 Para isso contamos com uma rede de Professores experientes e 

instituições conceituadas como parceiros na elaboração dos conteúdos 

dos cursos, que serão compostos de vídeo aulas, slides com conteúdo 

teórico, suporte via email do professor ministrante, material apostilado 

em PDF e sugestões bibliográficas para estudo e certificação imediata ao 

termino do curso.  

Tudo isso num site muito bem estruturado e de fácil entendimento para 

navegação. 

Os cursos serão na modalidade de ensino a distância, sendo esses Cursos 

Livres. Cursos esses, que após a Lei nº 9.394 - Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional passaram a integrar a Educação Profissional, como 

Educação Profissional de Nível Básico, caracteriza-se pela modalidade de 

educação não formal de duração variável, destinada a proporcionar ao 

trabalhador conhecimentos que lhe permitam reprofissionalizar-se, 

qualificar-se e atualizar-se para o trabalho. Não há exigência de 

escolaridade anterior. 

Fonte: Secretaria de Educação de São Paulo, Disponível em 

(https://www.procon.sp.gov.br/texto.asp?id=726).  

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 

A SAUDE INTEGRADA ONLINE tem como objetivo oferecer aos 

profissionais e estudantes uma prática constante de atualização e ensino, 

por intermédio da EAD (ensino a distância). Visando disponibilizar aos 

participantes, acesso ao ensino de qualidade com eficácia no aprendizado, 

fornecendo recursos tecnológicos inovadores, como conteúdo Online, 

vídeo aulas, slides, material apostilado em PDF, suporte via email com 

professor ministrante. 

 

3. PROPOSTA PEDAGÓGICA   

Promover  a adoção da WEB como ambiente educacional de 

aprendizagem, colaborando com o aperfeiçoamento de cada profissional, 

e estimulando estudante á um processo continuo de aprendizagem. 

 

MISSÃO 

Tornar o aprendizado e o aprimoramento acessível a qualquer interessado 

potencializando a capacidade humana. 

 

VISÃO 

Qualificar Profissionais aumentando oportunidade de trabalho e ativar o 

interesse de alunos em busca de especializações. 

 

VALORES 

Respeito e ética nos relacionamentos, comprometimento com a 

qualidade, aprendizado continuo, valorização das pessoas 

 

4. PUBLÍCO ALVO 

Profissionais e estudantes que desejam se atualizar e aprender sobre o 

assunto, que estão em busca de novos desafios e buscam diferenciais. 



5. CURSOS LIVRES EM EAD 

Os Cursos Livres são isentos de regularização, aprovação, reconhecimento 

ou fiscalização por parte do Ministério da Educação e Cultura ou pela 

Secretaria de Educação nos níveis Estaduais ou Municipais. 

De acordo com o decreto 5622 de 19 de dezembro de 2005 em seu artigo 

terceiro, a criação, organização, oferta e desenvolvimento de cursos e 

programas a distância deverão observar ao estabelecido na legislação e 

em regulamento em vigor, para os respectivos níveis e modalidades da 

educação nacional. 

Os cursos e programas a distância deverão ser projetados com a mesma 

duração definida para os respectivos cursos na modalidade presencial. 

 

CARGA HORÁRIA  

Será definida com a soma do tempo da vídeo aula, leitura de artigos e 

apostila disponibilizada e treinamento prático realizado pelo aluno, assim 

como em cursos presenciais.  

 

6. AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

Ao final de cada Módulo serão aplicadas provas múltipla escolha sem 

intuito aprovativo e sim com interesse de avaliar o aprendizado e ao final 

da última prova será  disponibilizado certificado emetido pela Saúde 

Integrada esse certificado tem validade para fins curriculares e em provas 

de títulos, como certificado de atualização/aperfeiçoamento, respeitando 

a carga-horária descrita e não podendo ser usado para outros fins. Por 

isso, destacamos NÃO é um certificado técnico profissionalizante ou de 

graduação ou de pós-graduação e não dá direito de assumir 

responsabilidades técnicas. 

 


