
 

 

 

Resultado do processo de seleção para a construção dos protótipos do 
Workshop de Design Thinking para o SUS (DT-SUS) - Inovação para apoio ao 
planejamento e desenvolvimento de políticas em saúde 

 

1. SOBRE O WORKSHOP: 

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e a Universidade Federal do Vale do 
São Francisco (UNIVASF), em parceria com o Hospital Albert Einstein e PROADI-
SUS, participaram do Workshop de Design Thinking para o SUS (DT-SUS) - 
inovação para apoio ao planejamento e desenvolvimento de políticas em saúde, 
com os seguintes objetivos: 

○ Incentivar e apoiar o empreendedorismo e a inovação na área da saúde na 
UFMA e na UNIVASF; 

○ Estimular o desenvolvimento de projetos inovadores que visem o 
fortalecimento do SUS; 

○ Promover o diálogo para estabelecer parcerias estratégicas com empresas e 
entidades públicas e privadas visando estimular o empreendedorismo 
inovador na área da saúde; 

○ Realizar a construção de protótipos inovadores para problemas reais de saúde 
pública. 

Tais Workshops fizeram parte do Projeto PROADI-SUS “Utilização de técnicas 
avançadas de análise de dados (Big Data) e inovação para apoio ao 
planejamento e desenvolvimento de políticas em saúde” - Frente Inovação. 

O programa foi e será posteriormente executado na UFMA e na UNIVASF pela equipe 
do Hospital Albert Einstein com o apoio da equipe local do projeto composta por 
representantes, na UFMA, do Departamento de Empreendedorismo e Inovação 
(DEMI/PROEXCE), Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e Gestão de 
Serviços Tecnológicos (DAPI/PPPGI), Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), 
Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA) e das 
Coordenações dos Cursos de Medicina (CCME/CCBS) e Enfermagem (CCEN/CCBS) 
e, na UNIVASF, por representantes docentes e da Gerência de Ensino e Pesquisa do 
Hospital Universitário (GEP/HU-UNIVASF), Unidade de Planejamento do HU 
(UPLAN/HU-UNIVASF), Unidade de  Vigilância em Saúde do HU (UVS/HU-UNIVASF) 
e pelo Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação do HU (SGPTI/HU-
UNIVASF). 

 

2. DO FUNCIONAMENTO DO WORKSHOP: 

Foram realizados 4 workshops, sendo 2 ministrados no Campus Universitário do 
Bacanga, na UFMA, e 2 ministrados no Campus Petrolina, na UNIVASF, seguindo o 
seguinte formato: 



 

1ª Fase: Realização de 2 (dois) workshops em cada universidade com 36 
participantes (totalizando 72 participantes por universidade) para definição dos 
projetos. Cada workshop teve a duração de 5 dias (segunda à sexta). A participação 
dos inscritos se deu de forma integral (nos dois turnos) durante o período do evento. 

Durante o workshop, equipes multidisciplinares formadas por estudantes, professores 
e profissionais da área da saúde (médicos, enfermeiros, farmacêuticos, 
fonoaudiólogos, técnicos de enfermagem, etc.) tiveram a oportunidade de, utilizando a 
metodologia de Design Thinking, realizar o levantamento e a descoberta de problemas 
que afetam os indicadores de saúde do Brasil, bem como de criar soluções e 
protótipos com o potencial de transformar esses indicadores por meio da inovação. 

 

A seleção dos alunos, apresentada neste documento, foi realizada para a execução da 
segunda etapa do desenvolvimento dos projetos e pode ser descrita abaixo: 

2ª Fase: Período de imersão no Hospital Albert Einstein (São Paulo-SP), de dois 
estudantes por Universidade, para o desenvolvimento dos protótipos, com direito a 
ajuda de custo mensal no valor de R$ 5.000,00 e passagem de ida e volta custeadas 
pelo programa. A duração desta fase do projeto é de dois meses e será realizada de 
14 de Janeiro a 13 de Março de     . 

 

3. PRÉ-SELEÇÃO: 

Após a realização dos 4 Workshops DT-SUS, alguns alunos se sobressaíram, em 
meio aos demais, durante a aplicação da metodologia. Os pontos levados em 
consideração para diferenciá-los foram o interesse na resolução dos problemas para o 
tema escolhido, as notáveis horas dedicadas a encontrar os reais problemas de cada 
tema, a facilidade no entendimento da metodologia e das possíveis tecnologias a 
serem desenvolvidas para a solução dos problemas. 

Os 23 alunos pré-selecionados foram: 

Ana Rachel Pereira Braz – Medicina - UFMA 

Emily Juliana Costa e Silva - Ciência da Computação - UFMA 

Gilberto Balby Araujo Filho - Engenharia Elétrica - UFMA 

Pedro Arthur Freitas Dias - Ciência da Computação - UFMA 

Viviane Melo e Silva de Figueiredo – Medicina - UFMA 

Ciro Sousa de Moura Fé – Medicina - UFMA 

Dalila Sousa Lopes - Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Vigilância 
em Saúde - Univasf 

Ítalo André da Conceição Ferreira - Engenharia da Computação - Univasf 

Lucas Eliaquim Moura Santos - Engenharia da Computação - Univasf 

Isabela Xavier Cavalcanti - Engenharia de Produção - Univasf 

Miguel de Castro Lustosa Santos Alves - Engenharia Elétrica – Univasf 

Lidice Liliam Miranda Rezende - Pós Graduação Nível Mestrado Acadêmico em 
Ciências da Saúde e Biológicas - Univasf 

Paulo César Pereira Granja - Formação Pedagógica em Matemática - Univasf 



 

Mateus Alencar Ferreira – Enfermagem - Univasf 

Felipe Duarte Diniz Nogueira  - Engenharia de Produção - Univasf 

Ana Beatriz Coelho de Carvalho - Engenharia de Produção - Univasf 

Janine Carvalho de Vasconcelos – Farmácia - Univasf 

Breno Baptista Nahuz - Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - UFMA 

Derick Luis Almeida Sousa - Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - UFMA 

Valéria Assunção Lima – Psicologia - UFMA 

Gerson Soares Diniz - Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - UFMA 

Lucas Martins Gama – Direito - UFMA 

Ramirio Costa Ribeiro - Comunicação Social- Relações Públicas - UFMA 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 

A seleção dos 4 alunos que construirão os projetos junto ao HIAE nos meses de 
janeiro, fevereiro e março      foi realizada em 2 partes. 

Para a triagem dos candidatos a partir de suas qualidades culturais, interpessoais e 
técnicas, foi formado um grupo de trabalho composto por Abner Bertelline - Analista Sr 
de Inovação; Júlio Frias Dias - Analista Sr de Inovação e Felipe Almeida - Consultor 
Médico de Inovação. 

A partir da lista de alunos pré-selecionados apresentada, foi enviado um e-mail de pré-
seleção a cada um dos alunos para confirmação de interesse/disponibilidade de 
participação no período de construção dos protótipos e com instruções para a 
construção de uma vídeo-apresentação que deverá ser enviado através de link do 
Youtube com as seguintes instruções: 

“Queremos conhecer mais sobre a pessoa por trás da candidatura: 

Em um vídeo de 2 minutos discorra sobre você, como os projetos a serem 
selecionados irão impactar o SUS, qual sua motivação pra estar envolvido e porque 
você deve ser selecionado. Incentivamos você a compartilhar conosco suas paixões, 
valores e visão para o seu futuro ao responder às perguntas.” 

Com a vídeo-apresentação, foi possível julgar as capacidades interpessoais e culturais 
dos candidatos. 

Uma vez definidos os 3 protótipos que serão executados, foram feitas entrevistas por 
videoconferência com os candidatos para triagem dos mesmos avaliando o caráter 
técnico de cada um. As entrevistas tiveram as seguintes características: 

Método: Plataforma de Video-Conferência / Duração: 20 minutos  

Perguntas: 

1- Como você poderá contribuir para os projetos que foram selecionados? 

2- Como você acredita que o projeto irá contribuir para a sua formação? 

3- Qual a sua pretensão profissional ao término da faculdade? Onde você se imagina 
em 5 anos?  



 

4- Cite uma decisão sua que acabou em um fracasso? O que houve e por quê? O que 
você fez para corrigir essa falha? 

 

5. ALUNOS SELECIONADOS: 

Após a realização das etapas apresentadas anteriormente, os alunos selecionados 
para a imersão no Hospital Israelita Albert Einstein para a construção dos 3 protótipos 
do Workshop de Design Thinking para o SUS (DT-SUS) - Inovação para apoio ao 
planejamento e desenvolvimento de políticas em saúde, são: 

Ana Rachel Pereira Braz – Medicina – UFMA 

Janine Carvalho de Vasconcelos – Farmácia - Univasf 

Mateus Alencar Ferreira – Enfermagem - Univasf 

Ramirio Costa Ribeiro - Comunicação Social- Relações Públicas - UFMA 

 

Na hipótese de haver desistências por parte dos candidatos selecionados, os 
candidatos seguintes poderão ser chamados de acordo com sua ordem de 
classificação. 

 

6. MAIS INFORMAÇÕES: 

A equipe da inovação do Hospital Israelita Albert Einstein entrará em contato com os 
alunos para confirmação e viabilização dos trâmites finais necessários para a ida dos 
mesmos a São Paulo no período acima citado. Os selecionados deverão participar 
integralmente das atividades descritas pela equipe de inovação durante o período de 
imersão no HIAE. 

O programa custeará as passagens aéreas de ida e volta e proverá uma ajuda de 
custo no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos alunos selecionados em cada um dos 
dois meses da imersão. 

Quaisquer dúvidas sobre o workshop, a construção dos protótipos ou sua seleção 
poderão ser dirimidas diretamente com a equipe do Hospital Albert Einstein através 
dos e-mails julio.dias@einstein.br ou viviane.cdsilva@einstein.br.  

mailto:julio.dias@einstein.br
mailto:viviane.cdsilva@einstein.br

