CDDE Jr. - Módulo Básico de Desenvolvimento Docente para Pós-Doutores
da FMRP-USP – Um SUCESSO!

Terminou ontem, o primeiro Módulo Básico de Desenvolvimento Docente para PósDoutores da FMRP-USP. O Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino (CDDE) da nossa
Faculdade foi criado com o intuito de oferecer oportunidades de atualização e ampliação das
competências de docentes e preceptores para o desenho de currículos, novas estratégias de
ensino e aprendizagem, avaliação do estudante e avaliação e gestão de programas educacionais.
Nestes quase, três anos de existência, já oferecemos quase uma centena de oficinas e cursos
para a comunidade da FMRP-USP e outras instituições de ensino parceiras.
O “carro-chefe” do CDDE é o módulo básico (MB) de educação nas profissões da saúde
que é um curso de extensão que tem duração de 20 horas presenciais e 12 horas à distância. O
MB do CDDE já foi oferecido cinco vezes, para cerca de 200 professores e preceptores da FMRPUSP e Complexo HCFMRP-USP (HC, UE, HC Criança, CIR, CER, CEOF e HE).

No final de 2019, após lançamento do PART – Programa de Atração e Retenção de
Talentos, pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, muitos pós-doutores da nossa unidade se
inscreveram nos eventos oferecidos pelo CDDE. Assim, surgiu a ideia de oferecer um módulo
básico de dois dias (4 períodos de 4 horas) mesclados com atividades à distância, e com uma
programação muito semelhante ao módulo básico original oferecido pelo CDDE. Cinco dias após
a abertura das inscrições (para 40 vagas) tivemos 100 inscrições realizadas. Fechamos a primeira
turma e já temos 60 Pós-Docs na lista de espera para o próximo curso.

Não tínhamos ideia da demanda entre os Pós-Doc, no entanto, a intensa procura nos
encheu de ânimo e reforçou ainda mais a nossa percepção de que estamos no caminho certo.
O grupo de Pós-Doc da USP constitui a futura geração de docentes que, em breve, estarão na
linha de frente das melhores universidades do Brasil e do mundo. Investir na capacitação
docente destes indivíduos é uma aposta no presente e no futuro, um investimento com alto
potencial de retorno para cada Pós-Doc (tanto pessoal quanto profissionalmente), para a nossa
universidade, seus estudantes e principalmente para a sociedade.

Assim, nos dias 03 e 10 de fevereiro de 2020 - das 8 às 12hs e das 14 às 18hs, um grupo
de 40 pós-doutores participaram, no ECEU da FMRP-USP, do primeiro Módulo Básico de
Desenvolvimento Docente para Pós-Doutores que atuam na área da saúde, carinhosamente
apelidado de Módulo Básico-CDDE Jr.

O Fórum de educação a distância sobre Team-based learning (TBL) e Sala de aula
invertida (Flipped classroom) foi um dos mais concorridos de todos os MBs já oferecidos pelo
CDDE. Foram mais de 100 postagens e interações muito pertinentes e contextualizadas sobre
estes dois temas.
Agradecemos ao professor Eurico Arruda (presidente da Comissão de Pesquisa da
FMRP-USP) pela parceria e apoio na divulgação deste MB-CDDE Jr., e também à Diretoria da
Faculdade de Medicina nas pessoas da Profa. Margaret e do Prof. Rui, pelo apoio irrestrito ao
CDDE e suas iniciativas.

Att,
Equipe do CDDE da FMRP-USP
Aline Wolf, Anamaria Siriani, Anderson Navarro, Fausto Almeida, Fabio Carmona, Fabio Volpe,
Francisco Reis, Jorge Elias, Marcos Borges, Maria Paula Panuncio, Rodrigo Flauzino, Silvana
Quintana, Luiz Troncon, Valdes Bollela. Equipe de apoio: Lucia Rezende e Wladineia Oliveira.

