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RESUMO 

O desemprego entre os formandos no Brasil, cresce de forma alarmante, 

segundo pesquisa realizada, apenas 14,87% dos formados conseguem ingressar no 

mercado de trabalho em suas respectivas áreas de atuação (Nunes, 2021).  

No Bacharelado em Ciência e Tecnologia na UNIFESP São José dos Campos, 

foi constatado que 27,5% dos alunos não se sentem preparados para atuar no 

mercado de trabalho logo após a graduação e ainda 32,5% não possuem convicção 

de que trajetória profissional seguir. Em contrapartida, o mercado de Saúde 4.0 segue 

em crescente ascensão, representados principalmente pelo aumento do número de 

Healthtechs que oferecem em sua maioria soluções digitais para a saúde. Atualmente 

startups de tecnologia em saúde já representam o 8º maior mercado mundial no setor, 

crescendo respectivamente a empregabilidade e a demanda por mão de obra 

qualificada. Em linha com este fato, a presente proposta apresenta um Programa de 

Formação Complementar (PFC) em Saúde 4.0, que visa oferecer capacitação em 

competências técnicas e transversais aos alunos do Bacharelado de Ciência e 

Tecnologia da UINFESP SJC. O programa foi estruturado a partir de uma adaptação 

da Metodologia de Desenvolvimento de Produto de Rozenfeld et al. (2006), aplicada 

à educação de nível superior. A estrutura curricular proposta para o programa, com 

10 unidades curriculares e um projeto integrador aplicando Aprendizagem Baseada 

em Problemas, foi desenvolvida a partir da metodologia proposta, atendendo aos 

requisitos institucionais, de alunos e de empregadores de grandes empresas da área 

da saúde e healthtechs. A partir da eventual implementação do Programa de 

Formação Complementar em Saúde 4.0, espera-se um melhor relacionamento 

universidade-empresa e o surgimento de novos programas semelhantes, atendendo 

novas demandas de mercado, se utilizando da metodologia proposta como um projeto 

piloto para o desenvolvimento de novas soluções de problemas dentro da instituição 

de ensino.  

  

Palavras-chaves:  

Saúde 4.0, Capacitação, Competências, Projeto Piloto, Empregabilidade; Mercado de 

Trabalho. 
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ABSTRACT 

 

Unemployment among graduates in Brazil is growing alarmingly; according to a 

survey, only 14.87% of graduates manage to enter the job market in their respective 

fields (Nunes, 2021). 

In the Bachelor of Science and Technology at UNIFESP São José dos Campos, 

it was found that 27.5% of students do not feel prepared to work in the job market right 

after graduation and 32.5% are not convinced of what career path to follow. On the 

other hand, the Health 4.0 market is on the rise, represented mainly by the increase in 

the number of Healthtechs that offer mostly digital solutions for health. Currently, health 

technology startups already represent the 8th largest market in the world in this sector, 

growing respectively in employability and in demand for skilled labor. In line with this 

fact, the present proposal presents a Supplementary Training Program (CBP) in Health 

4.0, which aims to offer training in technical and transversal competencies to students 

of the Bachelor of Science and Technology at UINFESP SJC. The program was 

structured from an adaptation of the Product Development Methodology of Rozenfeld 

et al. (2006), applied to higher education. The curricular structure proposed for the 

program, with 10 curricular units and an integrating project applying Problem-Based 

Learning, was developed from the proposed methodology, meeting the requirements 

of the institutions, students and employers from large companies in the health area 

and healthtechs. From the eventual implementation of the Health 4.0 Complementary 

Training Program, a better university-business relationship is expected and the 

emergence of new similar programs, meeting new market demands, using the 

proposed methodology as a pilot project for the development of new problem solutions 

within the educational institution.  

 

Keywords:  

Health 4.0, Training, Skills, Pilot Project, Employability; Labor Market. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contexto 

Com o passar dos anos a sociedade se transforma e evolui em ciclos que 

geralmente são marcados pelo surgimento de tecnologias. (Weiss, 2019) 

Recentemente, vivencia-se a miniaturização de eletrônicos, a evolução na capacidade 

de processamento de dados, melhores meios de transmissão de informação como a 

fibra ótica e o 5G (Weiss, 2019). 

Estas inovações têm se propagado cada vez mais rápido para praticamente 

todas as áreas da sociedade, principalmente na saúde, de forma a melhorar 

diagnósticos e reduzir taxas de erros médicos. Assim, fomenta-se a colaboração e a 

multidisciplinaridade entre equipes e instituições, para aumentar a eficiência e 

robustez dos sistemas de saúde (Leal, 2017). 

Tal eficiência, seja no sistema público ou privado, tem sido contestada 

mundialmente pela alta demanda de pacientes imposta pela pandemia causada pela 

SARS-CoV-2 (síndrome respiratória aguda grave – coronavírus 2), cuja doença é 

chamada de Covid-19. Países europeus como a Itália, experimentaram sobrecargas 

em seus respectivos sistemas de saúde e evidenciaram a necessidade de se investir 

em suas instalações, tecnologias e modelos de atendimento à saúde. Segundo Filippo 

Anelli, presidente da Federação Nacional Italiana de Ordens Médicas (FNOMCeO), o 

Corona Vírus tornou visível as lacunas e problemas na gestão dos sistemas de saúde, 

reconhecendo esta como uma das piores crises do serviço nacional de saúde italiano 

(BBC, 2020). 

Segundo Saldiva et al., para obter um funcionamento satisfatório do sistema de 

saúde, deve-se atentar a dois principais fatores: o financiamento necessário e uma 

gestão responsável e enxuta dos recursos. O Brasil por sua vez investe cerca de 8% 

de seu PIB nacional em saúde, investimento próximo de países desenvolvidos como 

Canadá e Reino Unido, ambos com 10,4% e 9,9% respectivamente (Saldiva et al., 

2018). 

  Recentemente o aprimoramento de hardware tem sido comumente relacionado 

ao processamento computacional, o estudo e desenvolvimento de diversos métodos 

de aprendizado de máquina (ML) e à constante crescente de dados de saúde sendo 

registrados por wearables e armazenados em nuvem. Tal fato colaborou para que a 

Inteligência Artificial (IA) passasse a representar uma evolução em diversos setores e 
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áreas do conhecimento médico, por sua capacidade de apoio em tomadas de 

decisões assertivas em diagnósticos e prognósticos (Hull, 2008). 

A Saúde 4.0 ou Saúde Digital pode ser definida como o fenômeno da utilização 

de ferramentas e dispositivos tecnológicos para apoiar diferentes níveis de serviços 

em saúde (Morande et al., 2020). Segundo os Headquarters da Siemens Healthineers, 

a Saúde 4.0 representa o mais atual estágio evolutivo da digitalização em saúde, onde 

análises de software avançadas e Inteligência Artificial estão auxiliando clínicos e 

gestores hospitalares a alcançar diagnósticos mais precisos. Atualmente, um grande 

volume de dados já flui para a nuvem, seja a partir dos consultórios médicos e clínicas 

de diagnósticos ou por dispositivos próprios dos pacientes. Este alto fluxo de dados 

tem ajudado a moldar modelos de gestão de saúde mais assertivos, pois se baseiam 

em fatos e dados. A Saúde 1.0 pode ser compreendida como a primeira digitalização 

de receitas e prontuários médicos para computadores em 1990, que puderam ser 

gerenciados e armazenados através de PACS e RIS. Em seguida, na Saúde 2.0 já 

era possível ter nos hospitais a implementação de sistemas de gestão de ambiente 

clínico, com um controle inicial dos instrumentos e computadores hospitalares. Já na 

Saúde 3.0, a iniciativa de armazenar de forma compilada todos os dados do paciente 

em um sistema de registro eletrônico de saúde, possibilitando um acesso estruturado 

a estes dados e ainda permitindo a inserção de informações pelos próprios pacientes 

através de monitoramento pessoal de saúde. E com o aumento dessas informações, 

surge a Saúde 4.0 (Figura 1), com uma tendência não só de evolução técnica, mas 

de transformação de processos de saúde para melhorar a experiência do paciente. 

Isso pôde ser observado por relatos de provedores de serviço de telemedicina, os 

quais observaram o aumento de imagens enviadas remotamente de cem mil em 2010 

para quatrocentos e cinquenta mil em 2016, uma valorização esperada de quatro 

bilhões de dólares em 2019 (Siemens Healthineers, 2019).  

Visto isso, as empresas de saúde perceberam que precisam acompanhar esta 

tendência de soluções inovadoras, buscando oportunidades de melhoria com o 

objetivo de agregar valor aos clientes através das inovações digitais em saúde. Os 

empreendedores do ramo de saúde digital, não só apenas trabalham com temas 

voltados especificamente à saúde, mas passam a ter que gerir tecnologia colaborando 

com grandes empresas de tecnologia como Microsoft, Amazon e Apple. Isso permitiu 

a criação de ecossistemas de saúde, comunidades digitais, que são constituídas de 
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stakeholders da área que buscam mutuamente as inovações em saúde. Visto a 

quantidade de oportunidades geradas pelo avanço de novas tecnologias, a 

comunidade de investidores ativos vem crescendo em aportes e confiança no setor, 

trazendo os investimentos que as startups em ascensão necessitam para desenvolver 

e lançar novas soluções digitais e inovadoras (Morande et al., 2020). 

 

Figura 1: Ilustração do ambiente remoto e físico se relacionando em Saúde 4.0. 

Fonte: (Siemens Healthineers, 2019).  

As soluções em saúde digital representam uma possibilidade de melhoria no 

estabelecimento de uma relação mais próxima entre os pacientes e os médicos. A 

telemedicina gera a expansão da atuação do profissional de medicina, permitindo 

atender mais pessoas, em um menor tempo, sem necessitar de deslocamento até o 

consultório e mantendo a qualidade das consultas de rotina presenciais. Além disso, 

abre uma ponte de comunicação e informações expandidas em que o paciente pode 

rapidamente comunicar uma condição de urgência, e o médico, reforçar a 

conscientização e acompanhamento da adesão ao tratamento proposto (Omboni et 

al., 2016). 

No entanto, no Brasil ainda há uma carência na transformação tecnológica em 

modelos de saúde, que passa não só pela obsolescência dos métodos atuais, custos 

de transição e manutenção de infraestrutura, mas também pela falta de capacitação 

dos profissionais da saúde em liderar a implementação das inovações que são 

oferecidas atualmente (Leal et al., 2017). 
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As universidades possuem um papel de relevância na formação destes 

profissionais. Desde o seu surgimento, com a decadência das escolas-catedrais 

geridas pelo clérigo no período medieval, a universidade passa a ser construída para 

suprir demandas profissionais de um contexto de reconfigurações econômicas, 

desenvolvimento urbano e expansões territoriais. No princípio, as universidades 

medievais ainda traziam consigo um modelo que associava aspectos da filosofia 

grega ao catolicismo que se mantinha como regime mais influente no período 

(Teixeira, 1989). 

No entanto, este modelo também perdeu forças por conta de novas mudanças 

na sociedade que passaram a reconhecer maior relevância no pensamento científico 

e foi aos poucos sendo substituído para o regime estatal. A partir de 1810, a junção 

de ideias de Napoleão Bonaparte e Humboldt, fundamentou a Universidade de 

Pesquisa, também chamada de moderna, sendo marcada por metodologias voltadas 

à profissionalização, investigação e pesquisa com base na ciência. Contribuições de 

Francis Bacon e Descartes fundamentaram este modelo em sua metodologia e 

aplicabilidade, considerando a ciência como a perspectiva de novas tecnologias a 

favor da humanidade que levam ao progresso. Tal modelo, inicialmente presente na 

França e Alemanha, se expandiu para todo o mundo, impactando também o início das 

universidades brasileiras (Veras et al., 2015). 

Antes de o Brasil possuir universidades, o ensino no país, inicialmente colônia 

de Portugal, era concentrado em colégios jesuítas em que, segundo Anísio Teixeira 

(1989), os currículos eram de forma majoritária voltados à Teologia e poderiam ter 

continuidade na Universidade de Coimbra, em Portugal. Marcado por diversas 

interferências políticas, o ensino nas universidades brasileiras permaneceu por muito 

tempo estagnado em estruturas defasadas de educação, em que segundo Veras 

(2015) ainda passou por uma precarização material (Teixeira, 1989; Veras et al., 

2015). 

Dois importantes protagonistas na construção e proposta de métodos de ensino 

mais eficazes das universidades foram Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. Ambos 

buscavam estruturar etapas na formação dos estudantes, em que inicialmente estes 

passariam por uma pré-graduação com uma integração de conhecimentos gerais nas 

grandes áreas do conhecimento, com incentivo à multidisciplinaridade e em seguida 
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seguir para uma trilha de formação mais alinhada com os interesses do estudante 

podendo ser uma graduação específica ou uma pós-graduação (Veras et al., 2015). 

 Na Europa por sua vez, em 1998, ocorreu a Declaração de Sorbonne, que 

consistia em termos e princípios para uma padronização sistêmica do ensino superior, 

denominado Espaço Europeu de Educação Superior (EEES). A propagação deste fato 

ocorreu com o Processo de Bolonha, assinado por 29 ministros da educação, para 

uma construção de convergências na educação superior europeia suficiente para 

permitir movimentações de profissionais e conhecimentos (Veras et al., 2015). 

Baseando-se neste conceito de organização de formação superior de Anísio 

Teixeira e no sistema definido na Declaração de Bolonha, a Universidade Federal do 

ABC (UFABC) e posteriormente a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

implantaram o Bacharel em Ciência e Tecnologia (BCT). Como uma iniciativa para 

suprir a demanda de profissionais que estarão expostos à transformação tecnológica 

e social. Atualmente, cerca de 19 universidades públicas oferecem o Bacharelado 

Interdisciplinar como curso de graduação (ICT UNIFESP, 2019). 

Inserida na cidade de São José dos Campos, a UNIFESP através do Instituto de 

Ciência e Tecnologia (ICT), o BCT iniciou em 2011 com 200 ingressantes em período 

integral e a partir de 2013 passou a integrar 300 novos alunos por ano, contando com 

100 destes inseridos no período noturno, incentivando o acesso à universidade 

àqueles que já estão no mercado de trabalho e precisam estudar em horário 

alternativo (ICT UNIFESP, 2019). 

Ao ser o curso de entrada única no ICT UNIFESP, o BCT, mais bem 

representado na Figura 2, capacita os alunos com uma formação interdisciplinar que 

permite o desenvolvimento de projetos articulando os conhecimentos das grandes 

áreas através das unidades curriculares e suas interrelações. Deste modo, prepara o 

profissional para em seguida ingressar no mercado de trabalho, cursos de formação 

específica ou diretamente na Pós Graduação. 
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Figura 2: Estrutura do Bacharelado de Ciência e Tecnologia  

Fonte: Autoria própria. 

 

 Visto a demanda de profissionais na área da saúde apresentada acima e a 

proposta do BCT, tem-se uma concordância que representa o potencial do curso para 

que as transformações e inovações possam ser desempenhadas e lideradas pelo 

egresso do curso, possuindo em sua matriz curricular a disponibilidade de uma gama 

de cursos voltados às áreas de saúde e tecnologia, suportadas pelas estruturas e 

corpo docente dos cursos específicos em Biotecnologia, Engenharia Biomédica, 

Engenharia da Computação, Engenharia de Materiais, Ciência da Computação e 

Matemática Computacional (ICT UNIFESP, 2019). 

O discente possui, após o segundo semestre, a oportunidade de selecionar 23 

eletivas que o desenvolvam de forma a atender de forma completa às demandas que 

o mercado de trabalho em saúde tem requerido com as transformações tecnológicas 

e ainda cumprir as disciplinas exigidas nos cursos de formação específica, como 

apresentado na Figura 3 (ICT UNIFESP, 2019).  

Bacharel 

Ciência&Tecnologia

Bacharel Engenharia 
Biomédica

Bacharel Engenharia 
da Computação

Bacharel Engenharia 
de Materiais

Bacharel 
Biotecnologia

Bacharel Matemática 
Computacional

Bacharel Ciência da 
Computação

Mercado de  
Trabalho

Programa de Pós 
Graduação
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Figura 3: Matriz curricular do curso BCT.  

Fonte: (UNIFESP, 2019). 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo geral 

O presente trabalho visa propor uma estrutura de Programa de Formação 

Complementar (PFC) para o Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade 

Federal de São Paulo, visando fornecer capacitação profissional aos discentes, 

direcionada à área de Saúde 4.0. 

 

1.2.2. Objetivos específicos: 

• Identificar as demandas de competências do mercado de trabalho de 

Saúde 4.0; 

• Estruturar uma proposta de certificação levando em conta requisitos 

internos da UNIFESP e externos, de contratação do mercado somada ao 

diploma em Ciência e Tecnologia; 
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• Estruturar uma proposta de certificação de profissionais que contemple 

competências técnicas e transversais para geração de impacto nas 

transformações tecnológicas de Saúde 4.0. 

 

1.3. Justificativa 

Através de uma pesquisa realizada pelo autor, contando com a participação de 

40 ex-alunos do Bacharel de Ciência e Tecnologia, constatou-se que muitos buscam 

um estágio durante o curso ou uma vaga efetiva após a conclusão do curso e não 

conseguem ser contratados. Ainda, a partir da pesquisa, foi possível observar que 

75% dos alunos não conseguiram ingressar no mercado de trabalho através de 

estágio durante a graduação, como apresentado no gráfico 1.  

 

 

Gráfico 1: Porcentagem de estudantes que estagiaram durante o curso.  

Fonte: Autoria Própria. 

 

Por fim, quando se observa o cenário de profissionais já formados no curso que 

conseguiram, logo após a graduação, uma vaga efetiva no mercado de trabalho, esse 

número é ainda menor, cerca de apenas 12,5% dos alunos, como ilustrado no Gráfico 

2.  

Portanto, é possível reconhecer uma oportunidade de direcionamento dos 

alunos para uma estrutura de unidades curriculares que juntas venham a oferecer uma 

base teórico-prática mais compatível com os requisitos e demanda presentes no 

mercado de trabalho em Saúde 4.0. Uma evidência desta demanda encontra-se no 
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Parque Tecnológico em São José dos Campos, onde 9 das 47 startups instaladas 

atuam no segmento de Healthcare (PQTEC, 2021). 

 

 

Gráfico 2: Porcentagem de graduados no BCT com efetivação no mercado de 

trabalho. Fonte: Autoria Própria 

 

1.4. Estrutura do trabalho 

Este Trabalho de Conclusão de Curso está assim estruturado. O Capítulo 1 de 

Introdução é formado pela Seção 1.1 que descreve a contextualização da presente 

proposta; a Seção 1.2 apresenta os objetivos do presente trabalho subdividido em 

1.2.1 Objetivo geral e 1.2.2 Objetivos específicos. 

O Capítulo 2 de Metodologia é composto das seções 2.1 onde é apresentada a 

Metodologia de Desenvolvimento de Produto adaptada ao trabalho e 2.2 onde são 

descritas as técnicas de Busca e análise de dados.  

O Capítulo 3 de Resultados, é formado pelas seções: 3.1 onde são apresentados 

os resultados da aplicação da etapa de Pré-Desenvolvimento da Metodologia 

proposta, 3.2 onde são descritas as etapas de Desenvolvimento e 3.3 

respectivamente a etapa de Pós-Desenvolvimento.  

O Capítulo 4 apresenta a Discussão e Conclusão e por fim, no Capítulo 5 são 

descritas as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. 

  



19 

 

2. METODOLOGIA 

O presente capítulo é composto das seções 2.1 Metodologia de 

Desenvolvimento de Produto e 2.2 Busca e análise de dados. O primeiro está 

subdividido em: 2.1.1 Pré-Desenvolvimento formado por 2.1.1.1 Planejamento 

Estratégico da Proposta e 2.1.1.2 Planejamento do projeto; em seguida 2.1.2. 

Desenvolvimento onde são estruturados 2.1.2.1 Projeto Informacional, 2.1.2.2 Projeto 

Conceitual e 2.1.2.3 Proposta de implementação; por fim em 2.1.3. Pós-

Desenvolvimento onde são descritas as etapas de 2.1.3.1 Acompanhamento do 

produto e 2.1.3.2 Descontinuação do produto. 

2.1. Metodologia de Desenvolvimento de produto 

A metodologia utilizada para o planejamento e desenvolvimento da presente 

proposta de Programa de Formação Complementar em Saúde 4.0 é baseada em 3 

Macro fases (Figura 4): Pré-Desenvolvimento, Desenvolvimento e Pós-

desenvolvimento, que foram adaptadas do Processo de Desenvolvimento de Produto 

(PDP) desenvolvido por Rozenfeld et al. (2006). 

  

 

Figura 4: Macro fases e principais fases do PDP.  

Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006) 

 

2.1.1. Pré-desenvolvimento 

A macro fase de pré-desenvolvimento, é constituída de duas etapas, 

Planejamento Estratégico da Proposta e o Planejamento do Projeto.  Durante esta 

etapa se estabelece a conexão entre os objetivos da empresa, no que tange a sua 

estratégia e missão, e a proposta do projeto (Rozenfeld et al., 2006). 

Pré-
desenvolvimento

Planejamento 
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proposta

Planejamento do 
projeto

Desenvolvimento
Projeto 

informacional
Projeto conceitual
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Deste modo, o método inicia pela revisão do Planejamento Estratégico da 

Corporação (PEC) e do Negócio (PEN). Em seguida, são consolidadas as 

informações a respeito de recursos tecnológicos e de mercado. Então, são realizadas 

as discussões e aprovações respectivas ao portifólio atual de produtos e quais 

mudanças e inovações são necessárias. Por fim, verifica-se a viabilidade do portifólio 

de produtos e define-se o início do planejamento de um produto do portifólio definindo 

assim o Plano do Projeto, conforme a Figura 5 (Rozenfeld et al., 2006). 

 

 

Figura 5: Modelo de processo de planejamento estratégico convencional para 

empresas. 

Fonte: Rozenfeld et al. (2006). 

 

No presente trabalho, a corporação é a Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) que oferece um portifólio de produtos que são os cursos de graduação, 

pós-graduação e doutorado.  

O Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) é a única forma de ingresso na 

graduação da UNIFESP – São José dos Campos, contando com cerca de 300 novos 

alunos anualmente. Alinhado com o objetivo de gerar capacitação profissional aos 

alunos e visto o seu potencial multidisciplinar, o foco do projeto atual fica definido no 

escopo do BCT, e o processo de desenvolvimento do produto fica delimitado à 

estruturação de um produto ou proposta de formação que visa melhorar as 

competências desenvolvidas no escopo atual. 

Deste modo, o modelo de Rozenfeld et al. foi adaptado com foco no contexto do 

Programa de Formação Complementar para a universidade (Figura 6). Onde o 

produto é o PFC em Saúde 4.0 tendo sua proposta inicial definida na subetapa de 

Planejamento Estratégico e o escopo do PFC na subetapa de Planejamento do 
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Projeto. 

 

Figura 6: Modelo de processo de planejamento estratégico adaptado para 

universidades. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

2.1.1.1. Planejamento Estratégico da Proposta 

 

A avaliação da missão e das estratégias da empresa é uma fase fundamental 

para que as iniciativas, projetos e oportunidades para o desenvolvimento de um 

produto sejam afuniladas e aproximadas do que de fato agrega valor para o negócio 

da Corporação (Rozenfeld et al., 2006). 

As tarefas iniciais se dão em uma série de buscas, revisão e análises de 

documentos e informações de relevância para a delimitação do produto. No presente 

contexto, ficam definidas 4 vertentes de análise, como descritas da Figura 7: 

Regimento Geral da Universidade (UNIFESP, 2016) a respeito de Cursos 

Sequenciais, Projeto Pedagógico do Curso (ICT UNIFESP, 2019), Informações de 

Mercado e Percepção dos egressos. 
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Figura 7: Informações estratégicos a serem revisados.  

Fonte: Autoria própria. 

 

 Na figura 7 tem-se: 

- Revisão Regimento Geral da Universidade: É necessário que todos os 

envolvidos no planejamento estratégico entendam e estejam cientes da missão que a 

Universidade possui.  

- Revisão Projeto Pedagógico do Curso: Aqui, deve ser analisado com maiores 

detalhes, qual o perfil projetado para o curso e quais são os objetivos da comunidade 

acadêmica para a construção de tal perfil. Bem como, devem ser conhecidos os 

recursos disponíveis para o curso de graduação em questão e a estrutura física, digital 

e de docentes que pode ser utilizada. O documento ainda conta com a descrição do 

perfil do egresso, que é a delimitação do público-alvo no qual a presente proposta se 

dá. E por fim, a organização curricular do curso; 

- Revisão Informações de Mercado: o conhecimento dos tópicos acima é 

fundamental para uma revisão mais coesa das propostas de capacitação semelhantes 

disponíveis no mercado. Deste modo é possível relacionar quais os diferenciais da 

presente proposta que se relacionam com o que é oferecido na concorrência, de forma 

a avaliar custo, carga horária e ementa curricular; 

- Revisão Percepção dos Egressos: Aqui procura-se relacionar o esperado para 

o perfil do egresso do Projeto Pedagógico com as informações obtidas dos próprios 

alunos egressos, para que deste modo ocorra a identificação de oportunidades, com 

base em feedbacks reais.  

•Disposições gerais, oferta e certificação.
Regimento UNIFESP sobre 

cursos sequenciais

•Perfil, objetivos, recursos e justificativa do curso;

•Perfil do egresso;

•Organização Curricular;

Projeto pedagógico do 
curso

•Opções de capacitação profissional no mercado semelhantes (Custo, Carga Horária e 
Ementa).Informações de Mercado

•Capacitação profissional adquirida;

•Empregabilidade;Percepção dos egressos
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 Com as revisões finalizadas, já é possível definir alguns detalhes iniciais a 

respeito das características e requisitos iniciais para o produto.  

A partir do preenchimento da tabela 1, já se tem um rascunho do produto a ser 

desenvolvido, a próxima subetapa portanto é o planejamento do projeto, onde o 

escopo e demais informações serão especificadas. 
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Mercado Caso aplicável, descreva o mercado e a região que o produto irá 

impactar; 

Clientes internos 
 

Quem fará parte da implementação e desenvolvimento do produto; 

Clientes intermediários Quem irá receber o produto e entregar o valor agregado dele, 

satisfazendo as necessidades do cliente externo. 

Cliente externo Quem será beneficiado pelo produto, desejando os atributos que 

determinam os requisitos dos produtos e seu ciclo de vida; 

Potenciais concorrentes 
 

Descreva produtos semelhantes que oferecem risco de concorrência; 

Caráter inovação Descreva quais atributos do produto o tornam inovador/diferencial 

perante o portifólio atual; 

Características 

 
 

Descreva o produto de forma generalista; 

Processo 

 
 

Descreva o processo de execução do produto; 

Materiais e Fornecedores Caso aplicável, descreva a matéria prima necessária para o produto e 

seus respectivos fornecedores; 

Perfil técnico da equipe Descreva o perfil técnico dos profissionais que farão parte da execução 

do produto; 

 

Tabela 1: Ideação inicial do produto.  

Fonte: Adaptado Rozenfeld et al. (2006) 

 

2.1.1.2. Planejamento do projeto 

 

O planejamento do projeto, segundo Rozenfeld et al. (2016), é a subetapa de 

pré-desenvolvimento que organiza as informações necessárias para a execução 

coordenada do projeto, sendo estas:  

- Definição de stakeholders: Definição de todos os indivíduos envolvidos, 

interessados ou que são afetados pelo projeto. É necessário realizar a identificação 

de cada uma das partes, compreender suas necessidades e limitações e por fim 

delimitar a ação de cada um no projeto. 

- Escopo do produto: A partir do que foi definido na etapa de ideação inicial do 

projeto, definem-se as diretrizes básicas que o produto deve atender, ou seja a 

especificação técnica que descreve o conjunto de características esperado para o 

produto, em resumo o que é e para que serve. O intuito é delinear melhor as 

especificações definidas na ideação inicial com os parâmetros básicos que definem o 
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produto, neste caso o PFC, a validação destes ocorrerá na etapa de Projeto 

Informacional. 

- Escopo do projeto: Aqui, tem-se como entrada o escopo do produto e como 

saída a Declaração do Escopo, uma documentação contendo: a justificativa do 

projeto, os requisitos do Projeto Pedagógico que o curso busca atender, o contexto 

que se aplica o projeto e o conjunto de premissas e restrições identificadas. 

 

2.1.2. Desenvolvimento 

 

Em seguida, tem-se a macro fase de Desenvolvimento, onde as incertezas da 

etapa anterior passam a ser mais bem definidas, com as escolhas já embasadas, das 

especificações que atendem aos requisitos do produto e às estratégias da instituição. 

Esta fase, segundo Rozenfeld et al. (2006), conta com 5 etapas: Projeto Informacional, 

Projeto Conceitual, Projeto Detalhado, Preparação Produção e Lançamento do 

Produto. No entanto, para a presente aplicação o Projeto Informacional e Conceitual 

é suficiente para definir a estrutura da proposta do PFC e uma etapa de Proposta de 

Implementação, visa descrever as etapas de execução do mesmo, conforme a Figura 

8. 

 

 

Figura 8: Etapa de desenvolvimento e subetapas.  

Fonte: Autoria Própria. 

 

Desenvolvimento

Projeto informacional

•Ciclo de vida do curso

•Requisitos dos clientes

•Avaliação de mercado (Concorrência)

•Especificações-meta

Projeto conceitual

•Modelo conceitual do curso

•Função global 

Proposta de Implementação

•Proposição do PFC

•Modelo de projeto integrador com PBL
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2.1.2.1. Projeto Informacional 

O Projeto Informacional tem como finalidade desenvolver um compilado de 

dados e informações que descrevem as especificações esperadas para o produto. 

Inicialmente, após uma revisão de escopo, deve-se planejar o ciclo de vida do 

produto, isto é, as etapas pelas quais o produto irá passar desde sua concepção até 

o seu desuso, conforme a Figura 9. 

 

 

Figura 9: Sequência de etapas comuns para Ciclo de Vida de produtos.  

Fonte: Rozenfeld et al. (2006). 

 

No presente desenvolvimento, as etapas de produção e lançamento do produto 

estão contempladas na vigência do curso enquanto estiver disponível aos alunos. 

Alinhado com o objetivo da presente proposta, entende-se a necessidade de 

recursivamente buscar as percepções de novas demandas de capacitação do 

mercado de trabalho, para que desta forma haja uma revisão periódica dos 

indicadores de satisfação de atendimento das expectativas dos clientes externos. 

Assim, o foco de capacitação pode ser atualizado, ou seja, substitui-se o produto atual 
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por uma nova demanda de capacitação, reutilizando a estrutura do PFC como um 

piloto. 

Segundo Rozenfeld et al. (2006), pode se atribuir um cliente a cada fase de ciclo 

de vida do produto e o levantamento dos requisitos deve acontecer de forma direta 

através observação, entrevistas ou formulários de pesquisa. Feito isso, é necessário 

agrupar e classificar os requisitos que resultaram da pesquisa, buscando identificar 

similaridades e retirar as que não se aplicam ao escopo do projeto. 

A especificação-meta do produto é resultado da combinação dos requisitos dos 

clientes e das características do produto. Uma das técnicas mais utilizadas para 

geração de especificações-meta é o QFD (Quality Function Deployment), ou Matriz 

da Casa da Qualidade (ROZENFELD et al., 2006). 

 

   

Figura 10: Modelo gráfico da associação de tabelas de requisitos dos clientes e 

características do produto.  

Fonte: PEREIRA, 2014. 

 

O produto das tabelas, que figuradamente se assemelha a uma casa, pode ser 

compreendido através do triângulo A e aba C como a seção de requisitos dos clientes 

e o triângulo B e a aba D como a seção de características de qualidade do produto. A 

seção Q corresponde a matriz de relações que tem por objetivo a interpretação 

qualitativa e quantitativa da influência de cada característica de qualidade no 

atendimento aos requisitos dos clientes (PEREIRA, 2014). 

Aqui, no entanto, será utilizada parte da metodologia para identificação de quais 

hardskills possuem mais relevância para o mercado de trabalho de Healthcare, com 

base na percepção de profissionais da área, e o quanto os cursos da UNIFESP podem 

atender estes tópicos em sua ementa, comparado às outras opções de mercado.  
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As especificações-meta do produto devem ser definidas baseadas na 

quantificação dos requisitos do produto e na correlação entre os requisitos do produto. 

 

2.1.2.2. Projeto Conceitual 

 

Em seguida, tem-se o Projeto Conceitual, etapa em que as atividades 

desempenhadas ocorrem para pesquisar, criar e selecionar a solução mais adequada 

para o problema do projeto. O principal nesta fase é modelar funcionalmente o produto 

e para isso podem ser utilizadas as estruturas funcionais.  

Inicialmente, define-se a função global do produto, que é a mais importante e 

resume o que se deve esperar do produto, segundo Rozenfeld et al. (2006). Conforme 

a figura 11, os conceitos são: a energia, responsável pela transformação de matéria e 

sinal; o sinal que é o meio de transporte de informação; e o material, que passará por 

transformação de forma, condições ou conteúdo. (ROZENFELD et al., 2006). 

 

 

Figura 11: Estrutura convencional de função total.  

Fonte: Rozenfeld et al. (2006). 

 

Tendo a função global definida, podem ser abertos diversos desdobramentos 

que descrevem em maiores detalhes as funcionalidades internas da função total 

(ROZENFELD et al., 2006). 

 

2.1.2.3. Proposta de implementação  

 

A partir do projeto informacional e conceitual acima concluídos, é possível 

realizar a última etapa do Desenvolvimento. A Proposta para Implementação reúne o 

que e como o produto deve funcionar, bem como os processos necessários para a 

viabilização e divulgação da proposta. 
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Para produtos de bens de consumo e entre outros, a etapa final de 

desenvolvimento contempla a preparação da produção e o lançamento do produto. 

Como trata-se de um PFC, espera-se a definição do fluxo end-to-end do processo, 

desde o ingresso até a certificação profissional do aluno.  

Cada instituição de ensino pode conter uma disposição específica para a 

homologação e disposição do PFC, portanto é necessário compreender o modelo 

obrigatório e estruturar a proposta com base nos requisitos da universidade. Para isso, 

é recomendado a busca por Cursos Sequenciais já instituídos para nortear a 

elaboração dos materiais e processos de implementação e futura certificação. 

Etapas como obtenção de recursos de fabricação, recebimento e instalação dos 

recursos, produção de lote piloto e desenvolvimento de processo de produção, não se 

aplicam. 

 

2.1.3. Pós-Desenvolvimento 

 

Por fim, a macro fase de Pós-Desenvolvimento contempla a etapa de 

acompanhamento do produto e processo. Além disso, é onde se gerencia o momento 

de retirada do produto, encerrando seu ciclo de vida e viabilizando a reutilização do 

modelo e da estrutura para um novo produto que atenda às expectativas e requisitos 

dos clientes (ROZENFELD et al., 2006). Desta forma serão definidas métricas obtidas 

a partir de formulário online, para o formato proposto de PFC.  

 

2.1.3.1. Acompanhamento do produto 

O objetivo da presente etapa é assegurar o bom desempenho do produto no 

mercado e acompanhar sua performance. A essência desta etapa consiste no 

tratamento das informações e traduzi-las na análise de desempenho do produto, 

segundo Rozenfeld et al. (2006). Para esta etapa tem-se a Avaliação de satisfação do 

cliente que consiste nas etapas: Planejamento da avaliação, em que se consolidam 

as informações a respeito da expectativa do cliente inicialmente, junto à possíveis 

reclamações que já possam ter sido registradas logo após a implementação da 

proposta; Realização da avaliação, onde descreve-se a coleta e seleção das 

informações; Análise e consolidação da avaliação, onde constrói-se um relatório das 
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evidências positivas e negativas relativas à expectativa versus realidade da 

experiência do cliente. 

 

2.1.3.2. Descontinuação do produto 

 

Assim como descrito na seção de ciclo de vida, é importante o gerenciamento 

da descontinuação do produto para que haja uma iteratividade na melhoria do PFC. 

O tema Saúde 4.0, atende às necessidades atuais de demanda de profissionais, no 

entanto novas transformações são esperadas com o avanço das tecnologias.  

Sendo assim, deve se estruturar um comitê de revisão dos requisitos e ementa 

do curso ao final de cada ciclo de certificação, podendo a partir de identificação de 

oportunidades de melhoria por parte dos clientes ou dos membros haver sessões 

extraordinárias de revisão.  

Em caso de análise e aprovada a descontinuação do produto, deve ser divulgada 

a decisão o mais rápido possível, para que os alunos que já iniciaram suas trilhas de 

UCs, possam finalizar suas respectivas certificações sem quaisquer prejuízos. 

 

2.2. Busca e análise de dados 

 

Foram preparados formulários através da ferramenta Google Forms, o primeiro 

disponível no Apêndice 2 foi divulgado durante 15 dias, onde foram coletadas as 

percepções de formados no curso BCT na UNIFESP. Disposto em seções de 

identificação (Matrícula e confirmação de e-mail), autoavaliação e empregabilidade do 

curso.  

Um segundo formulário disposto no Apêndice 1, foi divulgado também durante 

aproximadamente 20 dias, em que foram coletadas as percepções de profissionais de 

Healthcare. Disposto em seções de identificação, competências técnicas (Hardskills) 

e competências transversais (Softskills) 

Os dados são sumarizados pela própria ferramenta do Google Forms, permitindo 

as devidas análises através dos gráficos, os resultados respectivos às perguntas 

abertas foram destinados à uma planilha em Excel em que foram tratados e 

interpretados. 
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3. RESULTADOS 

 

Para implementação da abordagem apresentada, a estrutura da proposta do 

Programa de Formação Complementar em Saúde 4.0 foi desenvolvida baseada na 

metodologia de desenvolvimento de produto de Rozenfeld et al. (2006), com algumas 

adaptações trazendo conceitos empresariais para o contexto de universidades e a 

concepção de produto para a proposta de curso de formação complementar. 

A verificação da viabilidade da proposta se dá pelo atendimento dos requisitos 

demandados pelos clientes internos, intermediários e externos. Esta demanda foi 

interpretada através de dados obtidos por meio de formulário online aplicados aos 

respectivos grupos de clientes e tratados de modo a demonstrar as características 

esperadas para o curso que serão atendidas pela proposta. 

 

3.1. Pré-Desenvolvimento 

O presente capítulo é formado por 3.1.1 Planejamento Estratégico da Proposta 

e 3.1.2 Planejamento do projeto onde as técnicas apresentadas nas respectivas 

seções da metodologias são aplicadas.  

 

3.1.1. Planejamento Estratégico da Proposta 

 

A partir dos documentos base da universidade foi realizado o levantamento de 

informações e dados a respeito das disposições que regulamentam cursos 

sequenciais ou de formação complementar. 

A Resolução CG nº 1 de 17 de abril de 2019, dispõe das normas e critérios para 

o funcionamento de Cursos Sequenciais na Universidade Federal de São Paulo, no 

qual foi espelhado o modelo de PFC (UNIFESP, 2019). Segundo esta resolução, 

foram obtidos os requisitos que os cursos precisam atender: 

i.Devem possuir caráter de destinação coletiva; 

ii.Devem abranger somente os campos do saber respectivos às áreas de 

conhecimento dos cursos de graduação da universidade e devem ser oferecidos 

nos mesmos locais onde esses cursos estão implementados; 

iii.Devem possuir denominação diferente dos cursos de graduação; 
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iv.Devem conduzir a certificado; 

v.Devem ser oferecidos somente aos alunos devidamente matriculados nos cursos 

regulares de graduação; 

vi.Devem ser compostos de no mínimo três unidades curriculares de um ou mais 

cursos regulares de graduação disponíveis no Campus, sendo ao menos duas, 

classificadas como eletivas no projeto pedagógico do curso de graduação em 

questão; 

vii.A proposta deve se dar por meio de projeto contendo: 

a. Os campos de saber; 

b. Departamento(s)/unidade(s) envolvida(s); 

c. Unidade universitária responsável; 

d. Professores proponentes do curso; 

e. Público-alvo; 

f. Justificativa; 

g. Objetivos gerais e específicos; 

h. Estrutura de unidades curriculares selecionadas para o PFC e suas 

respectivas ementas e cargas horárias; 

viii.Devem seguir as demais diretrizes presentes na resolução, sujeitas a mudanças 

conforme decisão da Câmara de Graduação do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia. 

 

Além de seguir os requisitos específicos aos cursos sequenciais, foi revisado o 

Regimento Geral da Câmara de Graduação da UNIFESP – São José dos Campos, 

onde conforme Art.9º descrito abaixo, tem como missão a identificação de problemas 

e apresentação de propostas para atender às necessidades da Congregação do ICT.  

 

Art.9º (d) Identificar e discutir problemas relacionados às atividades de 

graduação e apresentar propostas e procedimentos para sua resolução à 

Congregação do ICT; 

Regimento Geral da Camara de Graduação – UNIFESP – Campus SJC 

 

Visto o que fora apresentado na seção 1.3 de justificativa, a falta de capacitação 

e empregabilidade dos formandos no curso pode ser considerada um problema que 

afeta diretamente a missão e Proposta Pedagógica do Curso Bacharelado 
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Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, conforme pode-se observar na seção 

retirada do texto. 

[...] se espera a formação de profissionais com criatividade, senso crítico, ético, 

democrático, cidadão e com habilidades e competências para inserção e participação 

em um mundo com mudanças tecnológicas rápidas e profundas [...] 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO 

INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – UNIFESP SJC 

O Instituto de Ciência e Tecnologia da UNIFESP em São José dos Campos 

possui em sua essência e missão, a capacitação profissional em competências e 

habilidades que permitam aos alunos formados, participar de forma ativa nas 

transformações de tecnologia que o mundo e os mercados, incluindo o de saúde estão 

enfrentando no presente e serão realidade no futuro.  

Deste modo podemos considerar a presente proposta de PFC em Saúde 4.0, 

compatível e pertinente às estratégias da instituição.  

Inicialmente para a construção do planejamento estratégico da proposta, foram 

identificados pontos chave para a viabilidade do produto, que neste caso é o PFC em 

Saúde 4.0 para os estudantes do Bacharel de Ciência e Tecnologia na UNIFESP SJC.  

Conforme descrito na tabela 2, o curso possui uma proposta de agregar uma 

certificação profissional alinhada ao mercado de trabalho, buscando impactar de 

forma direta a região onde o ICT UNIFESP está inserido, bem como atender outras 

regiões, visto que o ingresso é nacional, através do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), e os estudantes, após finalizarem o curso podem retornar aos seus locais de 

origem.  

Os clientes internos foram definidos como o Corpo Docente e a Câmara de 

Graduação, pois serão os responsáveis por conduzir as Unidades Curriculares e 

fornecer a certificação ao final do curso, respectivamente. 

Os alunos foram classificados como clientes intermediários, pois serão 

capacitados pelo curso e farão o papel de representar a UNIFESP nas transformações 

tecnológicas que irão vivenciar no mercado de trabalho. O impacto positivo destes em 

seus futuros cargos trazem a divulgação da eficiência das competências trabalhadas 

pela instituição de ensino. 

Como clientes externos, pode-se considerar o mercado de trabalho de 

Healthcare que será diretamente impactado pelo trabalho dos alunos, os quais 

receberão a capacitação. 
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Atualmente, nenhuma universidade pública oferece um PFC voltado 

especificamente à Saúde 4.0. Os estudantes que desejarem uma certificação na área 

deverão, após a graduação no BCT, ingressar em opções pagas como MBA e 

programas de pós graduação. Existe ainda a possibilidade de se inscrever em cursos 

livres disponíveis em plataformas de curso na internet como LinkedIn Learning, 

Coursera e Udemy ou ainda cursos de extensão que oferecem módulos de 

aprendizagem voltados à Saúde 4.0. 

Mercado Mercado de educação e ensino. Região de São José dos Campos, 

com possibilidade de ingresso no âmbito nacional. 

Clientes internos Corpo docente e Câmara de Graduação; 

Clientes 

intermediários 

Alunos matriculados no Curso BCT; 

Cliente externos Mercado de trabalho de Healthcare com falta de mão de obra 

qualificada; 

Potenciais 

concorrentes 

Cursos Profissionalizantes, de Pós Graduação e MBA; 

Caráter inovação Propor uma formação profissional complementar mais pragmática 

e direcionada às necessidades do mercado trabalho de Healthcare. 

Com aproveitamento da estrutura atual do ICT UNIFESP.  

Características  O curso será composto de uma sequência de 10 Unidades 

Curriculares (UC) selecionadas com foco em Saúde 4.0, para 

serem cursadas em 6 semestres. Com certificação profissional 

mediante aprovação do projeto integrador.  

Processo Aluno ingressa no BCT através do ENEM, segue a trilha de UCs 

proposta e se certifica mediante desenvolvimento e aprovação do 

projeto integrador ao final dos 6 semestres; 

Fornecedores O ICT UNIFESP já oferece os recursos e estruturas necessárias, 

sem necessidade de novos fornecedores. 

Perfil técnico da 

equipe 

Corpo docente com qualificação a nível doutorado e experiência 

nas respectivas áreas para ministração das UCs selecionadas.  

 

Tabela 2: Ideação inicial do projeto.  

Fonte: Adaptado Rozenfeld et al. (2006) 
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No entanto, o diferencial que representa o caráter de inovação da proposta é o 

aumento da eficiência da estrutura e dos recursos já disponibilizados no ICT. Desta 

forma, potencializa-se uma capacitação diferenciada e acessível aos alunos durante 

o próprio curso em Ciência e Tecnologia, já que o conjunto com as demais disciplinas 

a serem cursadas fornece uma base teórica sólida que, aplicada ao projeto integrador, 

prepara os estudantes com um nível de aprendizado muito mais próximo das 

expectativas do mercado de trabalho.  

 

 

Figura 12: Estrutura proposta com o PFC em Saúde 4.0  

Fonte: Autoria Própria. 

 

De forma adicional, se desenvolve, direciona e embasa as competências 

técnicas para os cursos de formação específica, também disponíveis por seleção 

interna após a graduação em C&T.  

Desta forma, promove-se uma capacitação contínua e que permite ao aluno 

aprofundar-se no aprendizado de técnicas mais sofisticadas, seja na formação 

específica ou em uma possível pós-graduação.  

De acordo com os requisitos apresentados pela resolução, CG nº 1 de 17 de 

abril de 2019, foram pré-selecionadas 10 UCs, relacionadas com o foco no tema 

Saúde 4.0. Todas estas estão disponíveis na matriz curricular do Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia e podem ser cursadas durante os 6 semestres propostos.  

O processo idealizado é que com o ingresso do aluno no curso de graduação 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia, seja possível que ele utilize da independência 

e protagonismo que o bacharelado interdisciplinar fornece, para selecionar a estrutura 

de disciplinas prevista na presente proposta e demandada pelo mercado de trabalho. 
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Não serão necessárias contratações de infraestrutura, novos fornecedores ou 

profissionais para a execução da proposta pois a gama de recursos que o ICT dispõe 

para os cursos regulares de graduação já atendem de forma excepcional às 

necessidades do PFC. 

 

3.1.2. Planejamento do projeto 

 

Stakeholders:  

i. Docentes das UCs: Mediante aprovação da presente proposta, serão 

definidos os docentes proponentes do PFC; 

ii. Alunos: Matriculados no Curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia, 

optam por seguir a sequência de unidades curriculares proposta; 

iii. Membros da Câmara de Graduação do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia; 

iv. Empregadores: Líderes, headhunters, ex-alunos em cargos de liderança 

inseridos no mercado de Healthcare; 

 

Escopo de produto: 

O produto no presente desenvolvimento é o Programa de Formação 

Complementar em Saúde 4.0 que visa a capacitação dos alunos em suas hardskills 

através das Unidades Curriculares abaixo classificadas por Campos do saber:  

- Cálculo e Estatística: Cálculo em uma variável (108 horas – Obrigatória BCT), 

Probabilidade e Estatística (72 horas – Eletiva); 

- Programação e Ciência de Dados: Lógica de Programação (72 horas – 

Obrigatória BCT), Algoritmos e Estrutura de Dados (72 horas – Eletiva), Banco de 

Dados (72 horas – Eletiva), Inteligência Artificial (72 horas – Eletiva); 

- Gestão: Gestão de Projetos (36 horas – Eletiva); 

- Transformações tecnológicas em saúde: Bioética e Biossegurança (36 horas – 

Eletiva) e Telemedicina (72 horas – Eletiva); 

Por fim, o desenvolvimento de Softskills a partir do desenvolvimento em grupo 

do projeto integrador do curso, contando com a resolução de cases reais fornecidos 

por empresas para a estruturação de soluções a partir de Design Thinking. 
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Escopo do projeto: 

i. Desenvolvimento 

ii. Proposta de implementação 

iii. Revisão de documento base da proposta contendo:  

a. Campos de saber; 

b. Departamento(s)/unidade(s) envolvida(s); 

c. Unidade universitária responsável; 

d. Professores proponentes do curso; 

e. Público-alvo; 

f. Justificativa; 

g. Objetivos gerais e específicos; 

Estrutura de unidades curriculares selecionadas para o PFC e suas respectivas 

ementas e cargas horárias; 

iv. Submissão da proposta para aprovação da Câmara de Graduação. 

 

3.2. Desenvolvimento 

O presente capítulo é formado por 3.2.1 Projeto Informacional, e 3.2.2 Projeto 

Conceitual, onde as técnicas apresentadas nas respectivas seções das metodologias 

são aplicadas. 

Seguido da apresentação de 3.2.3. Programa de Formação Complementar em 

Saúde 4.0 e por fim 3.2.4 onde é estruturado o Modelo de Proposta de PFC para o 

BCT 

3.2.1. Projeto Informacional 

 

No presente desenvolvimento, pretende-se oferecer as etapas iniciais de 

Planejamento: Estratégico (Pré-Desenvolvimento), Produto (Projeto Informacional) e 

Processo (Projeto Conceitual) já desenvolvidas para a aprovação e implementação 

da Câmara de Graduação. Assim que aprovada a proposta, o curso será divulgado 

internamente e permitirá as solicitações de certificação, mediante cumprimento dos 

requisitos. 

O ingresso de estudantes no BCT ocorre através do SISU anualmente, conforme 

Figura 13. Recomenda-se que a primeira turma a se certificar se inscreva para o 
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desenvolvimento de projeto integrador a partir do 5º semestre de vigência do PFC, 

tendo cursado as disciplinas propostas até então. 

 

 

Figura 13: Proposta de ciclo de vida de certificação da primeira turma.  

Fonte: Autoria Própria. 

 

Deste modo, no início do 6º semestre a partir da vigência do PFC, deve ser 

programada uma sessão de apresentação dos cases fornecidos por empresas de 

Healthcare aos alunos que declararem interesse na certificação. Nesta mesma sessão 

recomenda-se a criação dos grupos de trabalho, o agendamento das sessões de 

Design Thinking e a data de apresentação final. Ao final do 6º semestre, espera-se 

que o aluno, munido de cópia do histórico escolar com aprovação das disciplinas e 

aprovação do projeto integrador, receba sua certificação, concomitante à graduação 

no Bacharelado em C&T. A partir da realização desta primeira turma, compreende-se 

a necessidade de haver este processo de certificação descrito acima, anualmente, 

conforme abaixo: 

i. Uso do Produto: 

• Ingresso no BCT: Anualmente; 

• Tempo mínimo de cumprimento das UCs: 6 semestres; 

• Frequência de certificação: A partir da primeira turma, anualmente no fim 

do 2º semestre. 

ii. Atualização da estrutura de PFC: 

• Avaliação de satisfação dos clientes intermediários: Anualmente 

(Conforme certificação); 
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• Avaliação de empregabilidade dos clientes intermediários: 1 ano após 

certificação; 

• Avaliação dos clientes intermediários por parte dos clientes externos: 1 

ano após a contratação do aluno o empregador recebe um formulário de 

avaliação de satisfação das competências formadas pela universidade; 

• Análise dos dados e revisão da estrutura do PFC: A cada 3 anos, a 

Câmara de Graduação, revisa os resultados das pesquisas e discute as 

atualizações necessárias. 

A partir do escopo do produto, prévia de ciclo de vida, definição dos clientes 

externos e intermediários foi aplicado um formulário online de pesquisa a profissionais 

que atuam em Healthcare. E que possuem cargo de liderança, para coleta das 

demandas de competências técnicas e transversais para a contratação profissional 

dos alunos do curso.  Posteriormente, este mesmo formulário foi disponibilizado para 

profissionais já efetivos nas diversas áreas de atuação dentro do segmento de 

Healthcare, para coleta das percepções de mercado de forma mais abrangente. 

Os cargos predominantes dos colaboradores da pesquisa foram de Engenharia 

e Supervisão, seguidos por 2 gerentes seniores (Head) e um analista, conforme Figura 

14. A pesquisa contou com 9 respostas e foi disponibilizada no período de 19/06/2021 

a 09/07/2021, através de e-mail inicialmente e em seguida em uma rede social com 

uma rede de contatos focada em Healthcare. 

  

Figura 14: Cargos de profissionais de Healthcare no formulário de percepção de 

clientes externos. 

Fonte: Autoria Própria. 
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Pesquisa Realizada via Google Forms de 19/06/21 – 09/07/21. 

 

Foram registrados também, o grau de experiência no ramo de Healthcare dos 

participantes da pesquisa, conforme Figura 15, cerca de 55,6% ainda não possuía 5 

anos de atuação na área da saúde. No entanto, também obtivemos representatividade 

de profissionais com mais de 10 anos de atuação, somando 33,3%.  

 

  

Figura 15: Experiência de profissionais de Healthcare no formulário de percepção de 

clientes externos.  

Fonte: Autoria própria. 

Pesquisa Realizada via Google Forms de 19/06/21 – 09/07/21. 

 

Por fim, o último aspecto avaliado no perfil dos participantes da pesquisa foi a 

área específica de atuação. Conforme a figura 16, é possível notar uma obtenção 

muito diversa de profissionais, garantindo de certa forma que as opiniões a respeito 

do mercado de trabalho em saúde, sejam abrangentes. 
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Figura 16: Área de atuação de profissionais de Healthcare no formulário de percepção 

de clientes externos.  

Fonte: Autoria Própria 

Pesquisa Realizada via Google Forms de 19/06/21 – 09/07/21. 

 

O formulário foi constituído de modo a abordar 2 tipos de competências: 

transversais (softskills) e técnicas (hardskills). 

As hardskills são de domínio técnico e obtidas por meio de formação profissional 

e acadêmica. Logo, este tipo de competência será o foco principal a se desenvolver 

através das disciplinas. Para identificação das mais relevantes, foi proposto aos 

participantes da pesquisa uma primeira questão de priorização das disciplinas 

ofertadas no Bacharelado em C&T, que foram pré-selecionadas no escopo do 

produto.  

Conforme apresentado na tabela 3, é possível notar que a disciplina votada como 

de maior relevância foi a de Gestão de Projetos, seguida por Probabilidade e 

Estatística e Linguagem de Programação.  
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Ranking Disciplinas PFC UNIFESP 

1º Gestão de Projetos 

2º Probabilidade e Estatística 

3º Linguagem de programação e Banco de dados 

5º Inteligência Artificial 

4º Telemedicina 

6º Cálculo 

7º  Bioética e Biossegurança 
 

Tabela 3: Priorização por relevância das disciplinas selecionadas para o PFC. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Em seguida, conforme tabela 4, foi proposto aos participantes através de 

questão aberta os conhecimentos mínimos para a formação de um profissional em 

sua área de atuação. 

 

Votos de Relevância 
Importância 

(%) 
Requisitos mínimos 

5 56 Gestão de Projetos 

3 33 Probabilidade e Estatística 

3 33 Análise de dados 

2 22 Lógica de Programação 

2 22 Gestão de pessoas 

1 11 Gestão Financeira 

1 11 Negociação 

1 11 Administração 

 

Tabela 4: Conhecimentos mínimos e suas relevâncias, segundo profissionais de 

Healthcare. 

Fonte: Autoria própria. 
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 Conforme a tabela 4, é possível interpretar uma tendência maior por 

conhecimentos gerenciais, pela convergência da disciplina e dos conhecimentos de 

Gestão de Projetos, como de maior relevância. No entanto, pode-se notar que as 

competências técnicas presentes nos conhecimentos em Probabilidade, Estatística, 

Análise de Dados e Lógica de Programação também estão presentes com boa 

representatividade de importância. Demonstrando então, que o cliente externo busca 

por um perfil multidisciplinar com uma base técnica bem consolidada, somada ao 

conhecimento gerencial, perfil compatível com o que o Projeto Pedagógico do BCT 

busca agregar aos alunos. E que segundo percepção do egresso apresentada na 

seção de justificativas, pode ser incrementado por uma formação complementar. 

Estando desta forma, a seleção das disciplinas e construção da proposta, bem 

alinhada às expectativas dos clientes internos, intermediários e externos. 

Além dos conhecimentos mínimos, é importante conhecer a percepção do cliente 

externo em relação ao que ele considera como um diferencial em seu respectivo 

escopo de trabalho. Através de pergunta aberta, foi questionado quais os 

conhecimentos que tornam um profissional diferenciado, e os resultados podem ser 

observados na Tabela 5 a seguir. 

 

Votos de Relevância 
Importância 

(%) 
Requisitos diferenciais 

3 33 Extração e Análise de dados 

2 22 Automação e transformação digital 

2 22 Inteligência Artificial 

2 22 Metacognição e pensamento lógico 

2 22 Intraempreendedorismo e Gestão 

1 11 Bioinformática 

1 11 Bioética 

1 11 Comunicação 

 

Tabela 5: Conhecimentos diferenciais e suas relevâncias, segundo profissionais de 

Healthcare. Fonte: Autoria Própria 
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Aqui, é possível observar a predominância de forma geral, de conhecimentos 

técnicos, considerados como diferenciais, mais voltados à área de Ciência dos Dados, 

que acaba sendo diretamente relacionada à Saúde 4.0. Isso se dá, possivelmente 

pelo impacto causado pelas transformações digitais, onde profissionais bem 

preparados para protagonizar tais mudanças tecnológicas acabam se sobressaindo.  

A partir das expectativas do cliente externo capturadas, é possível sintetizá-las 

e buscar comparações equivalentes, da presente proposta de PFC em estruturação 

com opções de mercado já instituídas, para validar se os requisitos captados na 

pesquisa de fato estão compatíveis com o que têm sido atendido pelos demais cursos.   

Além disso, é importante compreender as tendências do mercado de educação 

e como os cursos voltados à área de Saúde 4.0 estão estruturados em questão de 

carga horária, temáticas e recursos de ensino, bem como o valor médio cobrado por 

cada modalidade já posicionada no mercado oferecendo soluções semelhantes às 

que serão propostas. 

Foram encontradas 3 opções principais que oferecem capacitação voltada à 

área de Saúde 4.0, listadas em detalhes na tabela 6: 

Opção no mercado 
Requisitos de 

ensino 

Carga horária 

média 

(Horas) 

Custo médio  

(R$) 

MBA Gestão em 

Saúde 4.0 – BBI 

Chicago 

Nível superior 

completo 
320 10.248,00 

Pós Graduação em 

Saúde 4.0 – PUC 

PR 

Nível superior 

completo 
360 8.307,60 

Curso de extensão 

online 

Gestão em Saúde 

4.0 – HAOC 

Nenhum. 60 2.800,00 

PFC em Saúde 4.0 

– UNIFESP SJC 

Matrícula no BCT 

(Ensino Médio) 
540 0 

Tabela 6. Comparativo de opções de cursos em Saúde 4.0 disponíveis no mercado 

Fonte: (BBI, 2021; HAOC, 2021; PUCPR, 2021) 
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 Analisando primeiramente a nomenclatura dos cursos, nota-se que se trata de 

propostas muito mais voltadas ao conhecimento gerencial do que técnico.  

Avaliando os requisitos de ensino, o MBA e o curso de Pós graduação requerem 

nível superior completo para o ingresso, limitando o acesso aos profissionais sem 

formação superior e que poderiam buscar uma ascensão de carreira através do curso.  

Um aspecto de disparidade no comparativo, além dos preços, que aumentam 

conforme a modalidade do curso, é a carga horária total dos cursos. Por se utilizar 

das disciplinas e estrutura do ICT, o PFC em Saúde 4.0, não possui custo de 

mensalidade e matrícula ao estudante, por ser uma instituição pública. Além disso, as 

disciplinas do PFC, por possuírem carga horária e ementas maiores, levam o aluno à 

construção de uma base mais sólida e completa tecnicamente. 

A partir de uma análise das ementas de cada modalidade de curso, foi possível 

comparar o atendimento de cada um, aos requisitos mínimos estabelecidos pelos 

clientes externos. O padrão de cores utilizado foi de forma binária, definido em cor 

verde quando o curso possui alguma disciplina e conteúdo voltado ao conhecimento 

requisitado e em cor vermelha quando não possuir. 

A partir da tabela 7, é possível visualizar o comportamento dos cursos de MBA 

e Pós Graduação, atendendo a maioria dos tópicos gerenciais. E os cursos de 

extensão e PFC, atendendo de forma conjunta os requisitos de conhecimentos 

técnicos e gerenciais, ambos performando positivamente em 6 pontos de 8.  
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Relevância 

(%) 
Conhecimentos mínimos 

PFC 

UNIFESP 

Curso de 

extensão 

HAOC 

Pós 

Graduação 

-PUC PR 

MBA BBI 

Chicago 

56 Gestão de Projetos         

33 Probabilidade e Estatística         

33 Análise de dados         

22 Lógica de Programação         

22 Gestão de pessoas         

11 Gestão Financeira         

11 Negociação         

11 Administração         

 
Total 6 6 4 4 

 

Tabela 7. Comparativo de atendimento a requisitos de conhecimentos mínimos 

estabelecidos pelo cliente  

Fonte: (BBI, 2021; HAOC, 2021; PUCPR, 2021) 

 

Repetindo a análise anterior, agora para os conhecimentos considerados como 

diferenciais aos clientes, temos um cenário ainda menos favorável aos cursos de MBA 

e Pós Graduação, novamente por possuírem um perfil de formação mais voltado à 

gestão acabam não abrangendo conteúdos que conforme já discutido acima, são de 

caráter técnico, como: extração e análise de dados, inteligência artificial e 

bioinformática.  
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Relevância 

(%) 
Conhecimentos diferenciais 

PFC 

UNIFESP 

Curso de 

extensão 

HAOC 

Pós 

Graduação 

PUC PR 

MBA BBI 

Chicago 

33 Extração e Análise de dados         

22 Automação e transformação digital         

22 Inteligência Artificial         

22 Metacognição e pensamento lógico         

22 Intraempreendedorismo e Gestão         

11 Bioinformática         

11 Bioética         

11 Comunicação         

 
Total 5 5 4 2 

 

Tabela 8. Comparativo de atendimento a requisitos de conhecimento diferenciais 

estabelecidos pelo cliente  

Fonte: (BBI, 2021; HAOC, 2021; PUCPR, 2021) 

 

Visto isso, podemos reconhecer que o Programa de Formação Complementar 

em Saúde 4.0, contempla de forma excelente aos requisitos do cliente se comparado 

aos seus principais concorrentes. Oferecendo um caráter inovador adicional que é a 

certificação do PFC somada ao Bacharelado em C&T, permitindo que o profissional 

possa acessar o mercado de trabalho com o tempo mínimo de três anos já tendo 

capacitação para concorrer a vagas a nível analista ou que exijam formação superior. 

 Através da técnica de QFD, foi possível estabelecer de forma mais quantitativa 

as especificações-meta do produto. Ou seja, avaliar em grau de importância relativa 

e absoluta o quão as disciplinas ofertadas atendem as demandas de capacitação 

informadas na pesquisa. 

Se utilizando dos fatores, onde 9 é uma correspondência alta ao requisito, 3 uma 

correspondência moderada ao requisito, 1 baixa correspondência e 0 como nenhuma 

correspondência. Foram atribuídos fatores de correlação a cada um dos 

agrupamentos de disciplinas da tabela 9, abaixo. 
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Disciplinas já ofertadas na UNIFESP 

Importância 

(%) 

Requisitos 

mínimos 

Gestão 

de 

Projetos 

e 

Bioética 

Cálculo, 

Probabilidade 

e Estatística 

Linguagem 

de 

programação 

e Banco de 

dados 

Inteligência 

Artificial 
Telemedicina 

56 Gestão de Projetos 9 0 0 0 0 

33 

Probabilidade e 

Estatística 0 9 0 0 0 

33 Análise de dados 0 3 3 9 9 

22 

Lógica de 

Programação 0 1 9 3 3 

22 Gestão de pessoas 3 0 0 0 0 

11 Gestão Financeira 3 0 0 0 0 

11 Negociação 1 0 0 0 0 

11 Administração 0 0 0 0 0 

 

Importância 

Absoluta 16 13 12 12 12 

 

Importância 

Relativa (%) 25 20 18 18 18 

 

Tabela 9. QFD adaptado, atendimento de requisitos de conhecimento mínimos em 

relação às características da estrutura de disciplinas proposta no PFC.  

Fonte: (Projeto Pedagógico BCT – UNIFESP, 2018) 

 

 As disciplinas foram agrupadas para favorecer a análise, das importâncias 

absolutas e relativas de cada grupo. A importância absoluta corresponde à soma de 

todos os fatores de correlação da coluna e a relativa, trata-se da porcentagem da 

parcela absoluta em relação a soma de todos os fatores atribuídos.  

O uso da técnica permite oferecer transparência ao cliente externo de onde e em 

que nível, os requisitos esperados serão atendidos, favorecendo também em análises 

de melhoria interna futuras a identificação de oportunidades. 
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 Seguindo o racional adotado no comparativo de concorrência, cabe a mesma 

análise dos requisitos mínimos para os requisitos de conhecimentos diferenciais aos 

alunos, conforme tabela 10. 

 

 

  
Disciplinas já ofertadas na UNIFESP 

Importância 

(%) 
Requisitos diferenciais 

Gestão 

de 

Projetos 

e 

Bioética 

Cálculo, 

Probabilidade 

e Estatística 

Linguagem 

de 

programação 

e Banco de 

dados 

Inteligência 

Artificial 
Telemedicina 

33 

Extração e Análise de 

dados 

0 1 1 9 9 

22 

Automação e 

transformação digital 

0 0 3 9 9 

22 Inteligência Artificial 0 0 3 9 3 

22 

Metacognição e 

pensamento lógico 

0 3 1 0 0 

22 

Intraempreendedorismo 

e Gestão 

0 0 0 0 0 

11 Bioinformática 0 0 1 1 1 

11 Bioética 9 0 0 0 1 

11 Comunicação 0 0 0 0 0 

 
Importância Absoluta 9 4 9 28 23 

 

Importância Relativa 

(%) 

12 5 12 38 32 

 

 Tabela 10. QFD adaptado, atendimento de requisitos de conhecimento diferenciais 

em relação às características da estrutura de disciplinas proposta no PFC. 

Fonte: (Projeto Pedagógico BCT – UNIFESP, 2018) 

 

 A mesma estratégia dos fatores foi adotada para determinar as importâncias 

absolutas e relativas de cada UC comparada aos requisitos. É possível notar que os 
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cursos de Inteligência Artificial e Telemedicina são os que mais convergem para os 

conhecimentos diferenciais desejados por parte dos clientes externos na área da 

Saúde 4.0, com 38% e 32% de importância relativa respectivamente.  

A partir dos resultados construídos nas tabelas 9 e 10, fica evidente que as 

disciplinas selecionadas para o curso, atendem com alta correspondência aos 

requisitos de conhecimento mínimo e correspondência moderada aos conhecimentos 

diferenciais, para no mínimo um requisito dos clientes externos. 

Deste modo a metodologia de QFD somada à aplicação da metodologia de 

desenvolvimento de produto adaptada de Rozenfeld et al. (2006), valida que a 

proposta de PFC abrange em totalidade às especificações-meta esperadas pelos 

clientes e revela onde cada UC pode ter uma adaptação de ementa para melhorar o 

atendimento aos requisitos e desta forma levar ao aluno às competências técnicas 

necessárias para uma atuação reconhecida como diferenciada no mercado de 

trabalho de Saúde 4.0.  

Conforme já descrito, o planejado para a proposta é que as competências 

técnicas dos alunos sejam desenvolvidas a partir das unidades curriculares. Que 

segundo validação pela metodologia acima, já estão alinhadas com especificações-

meta mínimas e diferenciais dos clientes.  

Segundo pesquisa realizada por Lobosco, Vice Presidente de Talent Aquisition 

no LinkedIn, com 5000 empregadores em 35 países, 92% destes disseram que soft 

skills importam tanto quanto ou mais do que as hard skills para as empresas. Ainda 

segundo Lobosco, com a inteligência artificial e automação transformando as 

companhias, algumas atividades técnicas que necessitam de hard skills podem ser 

feitas por máquinas, mas as soft skills não são substituíveis pois constituem 

competências comportamentais. (Lobosco, 2019) 

 Visto isso, a presente proposta também apresenta uma solução para a 

capacitação e desenvolvimento dos alunos em uma experiência em que as soft skills 

possam ser exercitadas. O formulário de pesquisa online aplicado aos clientes 

externos apresentou uma lista de soft skills para que fossem selecionadas as 

competências ou habilidades que sejam mais demandadas no segmento de 

Healthcare.  
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Figura 18: Lista de soft skills votada por relevância no segmento de Healthcare 

Fonte: Autoria Própria 

 

Portanto, se analisarmos a Figura 18, é possível notar que comunicação e 

resolução de problemas foram unanimidade para todos os participantes e nenhuma 

deixou de ser selecionada, ou seja todas são necessárias ou minimamente bem 

aceitas no mercado de trabalho da área da saúde. 

Como meio de proporcionar ao aluno uma experiência de desenvolvimento nas 

competências acima, a proposta do programa de formação contempla um projeto 

integrador final em grupo. Visando desta forma realizar uma integração de 

capacitação técnica e transversal, através de Project-based learning (PBL), ou seja, 

aprendizagem baseada em projetos. Segundo Woodward, Sendall, and Ceccucci, 

2010 o PBL pode ser utilizado para incorporar competências transversais com 

habilidades técnicas no ensino dos alunos e que recomenda desenvolvimentos de 

longo prazo com projetos e exercícios em grupo, que podem incluir solução dos 

problemas de clientes externos. Sendo assim, no projeto conceitual teremos a 

construção de como será o processo de alinhamento das especificações-meta aqui 

identificadas tanto para soft como para hard skills. 

 

3.2.2. Projeto Conceitual 

 

A partir das especificações-meta definidas e validadas na última seção, é 

construído o projeto conceitual, onde se apresenta como será gerada a concepção do 

produto e sua a função global. 

Requisitos 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Comunicação 100%

Resolução de problemas 100%

Cooperação 89%

Adaptabilidade 78%

Proatividade 67%

Criatividade 56%

Mediação de conflitos 56%

Antifragilidade 44%

Participantes
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Para a obtenção da função global, foi identificada a especificação funcional do 

produto, que no caso é a capacitação dos estudantes do bacharelado em C&T. 

Posteriormente foram detectadas dentro desta função quais as principais entradas e 

saídas do sistema em termos de material, energia e sinal. As entradas de energia, são 

os esforços ou recursos que fazem com que a transformação no sistema aconteça, 

para o PFC a infraestrutura de ensino oferecida pelo ICT – UNIFESP, principalmente 

através do corpo, docente somada à demanda profissional na área, são propulsores 

para o engajamento dos alunos em suas respectivas capacitações durante o 

programa. O material, ou seja, aqueles que serão transformados pelo sistema são os 

alunos que receberão a capacitação e por fim o sinal ou conhecimento que leva os 

estudantes a optar por ingressar no curso é o direcionamento de carreira. 

Durante a execução do sistema, representados por engrenagens azuis, foram 

colocadas os campos do saber a serem abordados pelas unidades curriculares com 

o foco principal nas competências técnicas. Onde em conjunto com a engrenagem 

amarela, que é o projeto integrador em PBL utilizando Design Thinking, o aluno sai do 

sistema como um profissional qualificado, que tem plenas condições de atender à 

demanda de mercado e as transformações tecnológicas de Saúde 4.0 transmitindo 

como sinal o conhecimento teórico e prático desenvolvido no curso para fazer a 

diferença nos meios em que for incluído. 
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Figura 19: Ilustração da função global do Programa de Formação Complementar em 

Saúde 4.0  

Fonte: Adaptado Rozenfeld et al. (2006) p.218 

 

O Programa de Formação Complementar foi estruturado sequencialmente no 

formato conforme modelo conceitual, presente na figura 20.  

 

 

 

Figura 20: Modelo conceitual do Programa de Formação Complementar em Saúde 4.0  

Fonte: Autoria Própria. 

 

A cada ano, espera-se a entrada de cerca de 300 novos estudantes no 

Bacharelado de C&T, incluindo turno integral e noturno, através do Sistema de 

Seleção Unificada por meio da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). 

 Mediante a aprovação e implementação da presente proposta, todos os 

ingressantes e os alunos já matriculados poderão se certificar no PFC em Saúde 4.0. 

O que representa um grande potencial de geração de mão de obra qualificada, visto 

que além de atender à uma demanda profissional em um mercado de expressiva 

ascensão, ainda permite que indivíduos em vulnerabilidade social possam se 

desenvolver profissionalmente. 
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3.2.3. Programa de Formação Complementar em Saúde 4.0 e os cursos de 

formação específica do ICT 

Muitos dos alunos que ingressam no Bacharelado de Ciência e Tecnologia, já 

possuem em mente as formações específicas em: Engenharia da Computação, 

Engenharia Biomédica, Engenharia de Materiais, Ciência da Computação, 

Matemática Computacional e Biotecnologia.  

No entanto, foi constatado a partir de um questionário realizado com 40 alunos 

egressos do BCT. Que numa escala de 1 a 5, onde 1 é discordo plenamente e 5 

concordo plenamente, 32,5% dos alunos não sentem convicção nenhuma de qual 

trajetória desejam seguir após o curso. Ainda segundo a pesquisa realizada, conforme 

a figura 22, nota-se que apenas 15% possuem plena certeza da carreira que desejam 

seguir. Este fato valida a importância de Programas de Formação Complementar 

semelhantes aos propostos no presente trabalho. Pois além de uma capacitação mais 

estruturada e direcionada, a experiência obtida durante o projeto integrador faz com 

que o estudante possa ter contato com situações e problemas mais próximos dos 

ambientes a serem vivenciados em seu futuro local de trabalho. Este vislumbre de um 

futuro profissional mais pragmático pode gerar nos estudantes maior engajamento e 

uma construção de carreira mais consciente. 

 

 

Figura 22: Convicção de trajetória profissional dos egressos do BCT 

Fonte: Autoria Própria. 

 

O tema de Saúde 4.0, é construído a partir de conhecimentos multidisciplinares, 

sendo uma possibilidade de formação válida para todos os cursos específicos 
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dependendo do interesse e direcionamento profissional do aluno e que pode ser 

realizado durante a graduação em Ciência e Tecnologia. 

Podemos notar a partir das figuras 23, 24 e 25 a seguir, as UCs do PFC aplicadas 

respectivamente a cada curso de formação específica por semestre. As disciplinas em 

preto são as que já estão contempladas na matriz curricular do curso e em verde, 

constam as eletivas a serem realizadas. 

 

 

Figura 23:Estrutura de UCs para os cursos de graduação Bacharelado em Engenharia 

Biomédica e Engenharia da Computação 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Ao se analisar por quantidade de disciplinas adicionais a serem cumpridas, os 

alunos de Engenharia de Materiais (Figura 24), acabam sendo os que mais terão 

disciplinas eletivas a cursar, sendo no total 7 de 10. Isso se dá, por conta da 

contextualização do curso que de fato acaba sendo um pouco mais distante do tema 

proposto no presente desenvolvimento. 
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Figura 24:Estrutura de UCs para os cursos de graduação Bacharelado em 

Biotecnologia e Engenharia de Materiais 

Fonte: Autoria Própria 

 No entanto, pode-se observar um potencial de desenvolvimento técnico, 

associado ao cumprimento de tais disciplinas que podem ser aplicados em temas de 

outras áreas tecnológicas e que do mesmo modo podem se tornar diferenciais de 

carreira. 

 

 

Figura 25:Estrutura de UCs para os cursos de graduação Bacharelado em Matemática 

Computacional e Ciência da Computação 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Uma pesquisa de interesse também foi incluída no formulário online aplicado aos 

alunos egressos do BCT e pode-se notar que apenas 15% dos participantes não se 



57 

 

interessariam pelo assunto e 5% não enxergam relevância em uma formação 

complementar no Bacharelado em Ciência e Tecnologia. 

 

 

Figura 26: Pesquisa de interesse na proposta de PFC em Saúde 4.0 

Fonte: Autoria Própria. 

Tendo a maioria, 80% dos egressos, interesse em realizar a modalidade de 

formação complementar no tema de Saúde 4.0, é possível considerar que a proposta 

traz um formato e tema de relevância profissional aos empregadores e alunos, ainda 

que de outros cursos de graduação de formação específica. 

  

3.2.4. Modelo de Proposta de PFC – BCT 

 

O presente documento apresenta a proposta de Programa de Formação 

Complementar para o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 

denominada Saúde 4.0.  

O detalhamento é apresentado nos itens a seguir: 

i. Campo(s) do saber:  

- Cálculo e Estatística; 

- Programação e Ciência de Dados; 

- Gestão; 

- Transformações Tecnológicas em Saúde. 

ii. Unidade(s) envolvida(s) (curso/ departamento etc.)  

a. Departamento de Ciência e Tecnologia. 

b. Departamento de Engenharia Biomédica. 
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iii. Unidade universitária responsável pela certificação  

a. Instituto de Ciência e Tecnologia  

iv. Proponente(s) do curso, que deverá(ão) ser professor(es) do quadro 

permanente da Unifesp  

- Docentes das unidades curriculares do curso que declararem interesse 

na proposta. 

 

v. Público-alvo  

a. Graduandos do BCT  

 

vi. Justificativa: O curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 

Tecnologia oferece aos estudantes recursos e uma matriz de disciplinas 

multidisciplinar que possui um grande potencial de capacitação técnica. 

No entanto, foi constatado a partir de uma pesquisa com egressos do 

curso que existem oportunidades de melhoria na capacitação dos alunos 

em competências técnicas e transversais alinhadas com o mercado de 

trabalho. Desta forma, foi possível desenvolver através de metodologia 

desenvolvimento de produtos, um Programa de Formação Complementar 

que oferece direcionamento aos alunos para uma estrutura de unidades 

curriculares que juntas venham a oferecer uma base teórico-prática mais 

compatível com os requisitos e demanda presentes no mercado de 

trabalho em Saúde.  

 

vii. Objetivos gerais e específicos: O objetivo geral é a proposta de uma 

estrutura de Programa de Formação Complementar (PFC) para o 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São 

Paulo, visando fornecer uma capacitação profissional aos discentes, 

direcionada à área de Saúde 4.0. Com objetivos específicos de: 

a. Identificar as demandas de competências do mercado de trabalho de 

Saúde 4.0; 

b. Estruturar uma proposta de certificação alinhada com os requisitos 

internos, da UNIFESP e externos, de contratação do mercado somada ao 

diploma em Ciência e Tecnologia; 
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c. Estruturar uma proposta de certificação que contemple competências 

técnicas e transversais para geração de impacto nas transformações 

tecnológicas de Saúde 4.0. 

viii. Rol das disciplinas e/ou módulos que compõem o PFC e suas respectivas 

ementas e cargas horárias a. Lista de disciplinas:  

•  Cálculo em uma variável (108 horas – Obrigatória BCT) 

•  Probabilidade e Estatística (72 horas – Eletiva); 

•  Lógica de Programação (72 horas – Obrigatória BCT); 

•  Algoritmos e Estrutura de Dados (72 horas – Eletiva);  

•  Banco de Dados (72 horas – Eletiva); 

•  Inteligência Artificial (72 horas – Eletiva); 

•  Gestão de Projetos (36 horas – Eletiva); 

•  Bioética e Biossegurança (36 horas – Eletiva); 

•  Telemedicina (72 horas – Eletiva); 

b. Ementas: Seguem as figuras 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 relativas 

às disciplinas citadas anteriormente no item viii.  

 

Figura 27: Ementa UC: Lógica de Programação 

Fonte: (Projeto Pedagógico BCT – UNIFESP, 2018) 

 



60 

 

 

Figura 28: Ementa UC: Algoritmo e Estrutura de Dados I 

Fonte: (Projeto Pedagógico BCT – UNIFESP, 2018) 

 

 

Figura 29: Ementa UC: Banco de Dados 

Fonte: (Projeto Pedagógico BCT – UNIFESP, 2018) 

 

 

Figura 30: Ementa UC: Inteligência Artificial 

Fonte: (Projeto Pedagógico BCT – UNIFESP, 2018) 

 



61 

 

 

Figura 31: Ementa UC: Probabilidade e Estatística 

Fonte: (Projeto Pedagógico BCT – UNIFESP, 2018) 

 

 

Figura 32: Ementa UC: Cálculo em Uma Variável 

Fonte: (Projeto Pedagógico BCT – UNIFESP, 2018) 

 

 

Figura 33: Ementa UC: Bioética e Biossegurança 

Fonte: (Projeto Pedagógico BCT – UNIFESP, 2018) 
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Figura 34: Ementa UC: Gestão de Projetos 

Fonte: (Projeto Pedagógico BCT – UNIFESP, 2018) 

 

Nome do Componente Curricular: Telemedicina 

Pré-requisitos: Instrumentos biomédicos II 

Carga Horária Total: 72h 

Carga Horária Prática: 42h Carga Horária Teórica: 20h 

Ementa: Desenvolvimento de habilidades de desenvolvimento web aplicado 

a Telemedicina. Proposta de projetos relacionados às linguagens abordadas. Todas 

as atividades abordaram a temática de telemedicina. 

Figura 35: Ementa UC: Lógica de Programação 

Fonte: (Projeto Pedagógico BCT – UNIFESP, 2018) 

 

3.2.5. Unidade Curricular Projeto Integrador  

 

Diferente de cursos sequenciais já presentes na instituição, a proposta de 

Programa de Formação Complementar visa proporcionar aos alunos uma certificação 

o mais próxima possível dos requisitos levantados pelos empregadores da área. 

Incluindo ao escopo de cursos sequenciais a unidade curricular de Projeto Integrador 

e o Pitch Day, aplicado a problemas e casos reais de empresas.  

Tais casos serão obtidos a partir dos contatos já realizados com os 

empregadores da área mantendo um relacionamento de troca. A universidade 

fornecerá a capacitação aos alunos e as empresas que contratam os alunos 

usufruindo assim dos serviços da universidade, possam trazer constantes feedbacks 

das atuações dos profissionais e fornecer material de desenvolvimento aos futuros 

formandos. A partir da estrutura de contatos montada, os representantes discentes 

podem buscar aumentar a rede através dos alunos que já são contratados, tendo-os 

como ponto focal e dessa forma melhorar a qualidade dos casos e dos feedbacks. 
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A solução de problemas, a ser trabalhada no projeto integrador, deve ser 

realizada a partir da abordagem de Design Thinking, que pode ser definida em quatro 

características principais: centrada em pessoas, colaborativa, otimista e experimental. 

Um toolkit montado pela IDEO, conta com um passo a passo extremamente visual e 

claro, indicado para orientar o desenvolvimento completo do projeto, nas fases (IDEO, 

2013): 

i.  Descoberta – Dado o case de Saúde 4.0, qual será a abordagem? 

a. Compreendendo o desafio; 

b. Preparando a pesquisa; 

c. Reunindo inspiração; 

ii. Interpretação – Aprendi sobre o desafio, como interpretar isso? 

a. Contando a história do problema; 

b. Procurando os significados e conceitos associados; 

c. Levantando as oportunidades; 

iii. Ideação – Enxergo a oportunidade, como idealizar a solução? 

a. Gerando ideias; 

b. Refinando ideias;  

iv. Experimentação – Tenho uma ideia, como construir a solução? 

a. Montando os protótipos; 

b. Gerando feedbacks; 

v. Evolução – Foi implementada uma nova solução, como melhorá-la? 

a. Acompanhando aprendizados; 

b. Próximos passos; 
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Figura 21: Etapas de Design Thinking  

Fonte: IDEO, 2013. 

 

 Este material foi utilizado diversas vezes por escolas, em solução de problemas 

educacionais e redesenho de processos de educação. Além deste material e da 

disciplina de Projeto Integrador, os alunos poderão buscar materiais online e até 

mesmo cursos gratuitos apresentando a metodologia. O Centro Paulo de Souza 

através do Massive Open On-line Course (Mooc) oferece gratuitamente um curso 

online de Design Thinking de 20 horas com certificação. (MOOC, 2021) 

Propõe-se que o desenvolvimento do Projeto Integrador ocorra dentro de uma 

unidade curricular com esta mesma nomenclatura. Onde com uma carga horária de 

72 horas, um docente possa conduzir os alunos através da técnica de Design 
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Thinking, sendo desta forma obrigatório a formação de grupos de no mínimo 4 

pessoas para a execução. De preferência o professor responsável, deverá montar 

grupos diversos que poderão ser definidos através de uma apresentação pessoal dos 

alunos, onde eles informem qual o curso específico que desejam seguir após a 

conclusão do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Deste modo, conectado com o 

projeto pedagógico do curso, além das competências transversais, a 

multidisciplinaridade e colaboração em grupos diversos serão exercitadas. 

Espera-se que ao final da disciplina os alunos montem uma apresentação de até 

10 minutos com os resultados do projeto e a documentação das soluções 

desenvolvidas, seguindo a estrutura e etapas da abordagem de Design Thinking.  

 A avaliação será conduzida pelo docente da Unidade Curricular e servirá para 

certificação no Programa de Formação Complementar em Saúde 4.0 bem como as 

demais disciplinas da estrutura e os certificados serão emitidos mediante solicitação 

junto à Câmara de Graduação. 

 A apresentação das soluções pode contar com a presença dos empregadores 

que propuseram os cases, dando visibilidade aos alunos que fizeram parte do 

desenvolvimento. 

 

3.3. Pós-Desenvolvimento 

Espera-se que após a implementação possam ser gerados alguns indicadores 

de desempenho do Programa de Formação Complementar em Saúde 4.0. Atualmente 

com a ferramenta de formulários online, é possível estruturar fluxos automatizados de 

coleta de informação, assim como já são feitos em outros processos da secretaria de 

graduação da UNIFESP. 

Desta forma, pode ser configurado junto ao e-mail de envio da certificação do 

PFC em Saúde 4.0, um link onde ele deve avaliar a qualidade das competências 

técnicas e transversais desenvolvidas durante o PFC. Caso o ex-aluno já esteja 

empregado, no formulário deve conter uma entrada de informações que registra o e-

mail do empregador do egresso e um aceite para que ele concorde para que o seu 

gestor possa trazer devolutivas sobre a qualidade da atuação do profissional egresso 

da UNIFESP e a atualização dos requisitos do curso. A partir deste formulário inicial 

ao egresso então, pode ser automatizado um e-mail que encaminha ao gestor o 

formulário de avaliação do egresso no mercado de trabalho.  
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Figura 36: Fluxo de e-mails e feedbacks de avaliação e atualização do PFC em 

Saúde 4.0. 

Fonte: Autoria Própria 

 

De feedback, conforme é possível visualizar na figura 36, espera-se obter a 

percepção dos alunos a partir do programa finalizado e a percepção dos clientes 

externos (gestores e empregadores) a respeito da atuação do egresso na empresa. 

 Por fim, partindo dos resultados obtidos na pesquisa espera-se que os membros 

da Câmara de Graduação, analisem cada resultado e tornem os feedbacks em planos 

de ação. 
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4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

Segundo Fritzsche et al. (2020), com a evolução da medicina moderna, a 

educação deve acompanhar o movimento evolutivo suprindo o embasamento dos 

novos conhecimentos necessários para as transformações tecnológicas. No entanto, 

apenas os conhecimentos técnicos presentes na maioria das escolas de engenharia 

e tecnologia médica, acabam não sendo suficientes. Isso se deve ao fato de que os 

conhecimentos em inovação, criação, economia e gestão acabam sendo 

apresentados de forma superficial ou secundária, contribuindo para dificuldades de 

cooperação entre usuários clínicos, engenheiros, economistas e políticos. 

Isso se dá pela segmentação das cadeias de valor de um negócio, que deveriam 

dar lugar à multidisciplinariedade e a um núcleo de inovação resolvendo as 

necessidades e problemas clínicos não atendidos.  

Ainda segundo Fritzsche et al. (2020), com a Saúde 4.0 caminha-se para um 

cenário de redução de internações e a uma maior terceirização de clínicas 

especializadas em serviços. Este fato requer uma maior eficiência na integração e 

gestão entre os provedores e pacientes, o que faz com que os profissionais que 

atuarem na área necessitem possuir habilidades de resolução de problemas e 

colaboração em equipe diversa, além dos conhecimentos técnicos na área. Para isso 

as universidades e escolas devem buscar estimular o desenvolvimento deste perfil em 

seus estudantes. 

Isto é exatamente o que a proposta do Programa de Formação Complementar 

apresentado neste Trabalho de Conclusão de Curso visa atender, fornecendo uma 

capacitação mais ampla em competências técnicas e transversais para que os 

egressos já ao fim do Bacharelado em Ciência e Tecnologia com a certificação no 

PFC em Saúde 4.0, possam liderar estes movimentos de transformação tecnológica 

suprindo a demanda de profissionais com este perfil. 

A proposta de se trabalhar em uma disciplina específica de projeto integrador, 

que utiliza da abordagem de Design Thinking para resolver um problema, é onde os 

alunos terão a experiência de desenvolvimento em habilidades de criação, 

colaboração e inovação. Unindo os conhecimentos gerenciais, com o embasamento 

teórico recebido durante as Unidades Curriculares recomendadas. 
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O impacto de cursos sequenciais ou programas de formação complementar em 

universidades tem se tornado cada vez maior. Segundo Marcos (2019), foi constatado 

que para o curso sequencial de empreendedorismo e inovação da UFF, 81,1% dos 

egressos afirmam que o curso contribuiu para o aperfeiçoamento profissional, 61,1% 

reconhecem que o currículo se tornou mais atrativo após o curso e ainda 85,9% destes 

referem-se à aplicação direta no mercado de trabalho dos conhecimentos adquiridos 

do curso. Ou seja, o alinhamento do curso à demanda de mercado proporciona aos 

egressos um posicionamento profissional mais direcionado do que os egressos 

apenas dos cursos de graduação regular. 

  A presente estrutura proposta do Programa de Formação Complementar em 

Saúde 4.0 está alinhada à demanda de mercado e aos requisitos profissionais de 

capacitação identificados pela pesquisa realizada com profissionais de grandes 

empresas como Johnson & Johnson, Siemens Healthineers, Hospital Israelita Albert 

Einstein, Harpia Health Solutions, entre outras. Tais requisitos de capacitação foram 

levados em conta durante toda a estruturação da proposta e foram verificados através 

da metodologia de desenvolvimento de produto de Rozenfeld et al. (2006), possuindo 

assim potencial semelhante ao que fora obtido na Universidade Federal Fluminense 

citada anteriormente.  

A certificação do aluno ao englobar a capacitação em competências técnicas e 

transversais, superou de certa forma, opções de mercado já estabelecidas de MBA e 

Pós Graduação, oferecendo aos alunos uma experiência de domínio técnico com uma 

experiência de solução de problemas com Design Thinking, exercitando o domínio 

gerencial e colaborativo. A oferta da presente modalidade de formação complementar 

na UNIFESP propõe uma experiência de ensino qualificado e de alto nível, 

gratuitamente e sem requisito prévio de formação em ensino superior, favorecendo 

desta forma a capacitação e evolução profissional de alunos em vulnerabilidade 

social.  

Além disso, o aluno que esperaria ingressar nos cursos de graduação de 

formação específica para especializar-se em uma área de atuação, com a certificação 

poderá ingressar no mercado de trabalho de maneira mais competitiva e consciente 

logo ao final do sexto semestre de graduação, podendo nos próximos 4 semestres, 

que seriam de dedicação exclusiva aos estudos, já contribuir com a renda familiar até 

em cargos de analista, que requerem nível superior. 
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A proposta de gestão de feedbacks dos egressos e empregadores rompe uma 

barreira que até então a maioria dos cursos de graduação regulares precisam levar 

em consideração. Que é o alinhamento da universidade aos requisitos que o mercado 

de trabalho, em constante evolução, demanda cotidianamente. Isto permite adiar a 

obsolescência da estrutura de disciplinas e ementas do curso e aumenta a visibilidade 

dos alunos para com as empresas que procuram pelo perfil capacitado pela 

instituição. Além disso, as apresentações das soluções desenvolvidas no projeto 

integrador podem representar uma vitrine do potencial de atuação profissional dos 

egressos viabilizando mais rapidamente a empregabilidade dos alunos após a 

certificação no programa. 

No entanto, para a implementação do PFC algumas adaptações nas estruturas 

e ementas das Unidades Curriculares são vistas como necessárias. A primeira é a 

retirada do requisito de Instrumentos Eletromédicos para cursar a disciplina de 

Telemedicina, visto que as bases necessárias para a ementa atual do curso já se 

encontram supridas nas demais disciplinas cursadas no PFC. 

Mediante a relevância identificada na pesquisa, como um requisito mínimo para 

atuação no mercado de trabalho, a Unidade Curricular em Gestão de Projetos poderia 

adotar carga horária prática para aplicação dos conceitos teóricos aprendidos na 

disciplina. Tal experiência contribuiria para a capacidade gerencial dos alunos, os 

preparando melhor para o desenvolvimento do projeto integrador ao final do curso e 

futuras experiências profissionais. Seria necessário também, a inclusão da disciplina 

de Projeto Integrador nas disciplinas ofertadas no Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia conforme descrito na Seção 3.2.5. 

A identificação da percepção dos clientes também pode ser incrementada por 

uma pesquisa de maior abrangência a novos empregadores, para solidificar os 

resultados obtidos pelo presente trabalho e identificação de oportunidades de 

melhorias na estrutura proposta. Com um número relativamente baixo de 9 

participantes, é possível que novas demandas na estrutura surjam, servindo a 

estrutura atual de desenvolvimento como piloto para adequação aos requisitos de 

mercado. 

Para desenvolvimentos futuros, recomenda-se a aplicação da metodologia de 

desenvolvimento de produto na criação de novos programas de formação 

complementar em outras áreas do conhecimento demandadas pelo mercado de 
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trabalho, que possuam integração com os campos do saber disponíveis na estrutura 

multidisciplinar do Bacharelado de Ciência e Tecnologia. 
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APÊNDICE 2 - Formulário de avaliação dos egressos 

 

  



81 

 

 



82 

 

 

 


