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Esse guia foi projetado para servir como base a todas as unidades - novas e antigas - com recursos 

e sugestões para ajudar você a recrutar membros, administrar e sustentar sua unidade, e divulgar 

sobre o IHI Open School.  

Obs: Traduzimos Chapter em Unidade, para que faça mais sentido na versão em português.  

 

Todos esses recursos - e algumas ferramentas adicionais - estão na seção da “Chapter Leader 

Resources” do site do IHI Open School. Ainda não conseguiu encontrar o que procura? Avise-nos 

em openschool@ihi.org. Estamos empenhados em apoiar o importante trabalho que você está 

fazendo!  
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Bem vindo à Rede de Líderes de Unidades do IHI Open School   

Querido Líder da Unidade, 

Parabéns pelo seu novo papel e seja bem vindo a uma comunidade de Líderes de Unidades das mais 

de 910 Unidades do IHI Open School em todo o mundo. Estamos animados de ter a sua liderança 

e dedicação para melhorar a saúde e a assistência em saúde para todos. Esse movimento começa 

verdadeiramente com você - com o seu compromisso de mudar a maneira que profissionais de 

saúde trabalham, interagem uns com os outros e promovem cuidados. Ao proporcionar recursos e 

oportunidades que geralmente não estariam disponíveis na sua instituição, você está equipando 

seus membros para serem agentes de mudanças. Os sistemas de cuidados de saúde não vão se 

consertar sozinhos - citando Paul Batalden, MD, é necessário “que todos se esforcem de forma 

incessante e combinada”. Enquanto seus colegas se importam com a segurança do paciente e 

melhoria da qualidade, é por meio de sua liderança que eles serão capazes de direcionar os 

problemas e desafios que eles enfrentarão em suas carreiras futuras.  

Além de seu papel nesse campo, você é um membro integral da comunidade do Institute for 

Healthcare Improvement. Você amplifica nosso alcance e capacidade para mudanças, ajuda-nos a 

liderar localmente e serve como um ícone para o progresso. Queremos te agradecer pelo seu 

envolvimento, exibindo seu trabalho, dando suporte ao seu contínuo engajamento e crescimento 

profissional, e promovendo o valor da sua liderança para instituições cuidados na saúde ao redor 

do mundo.  

Esse Guia é essencial para todos os Líderes de Unidades e contém informações para ajudar você a 

construir uma Unidade vibrante e bem sucedida. Nestas páginas, nós compartilhamos conselhos e 

as melhores práticas de outras Unidades que foram bem sucedidas. Encorajamos você a procurar 

oportunidades para construir o sucesso de outras Unidades, desenvolvendo novas maneiras de 

melhorar a si mesmo, sua escola e seu sistema de saúde. Lembre-se que esse é apenas um dos 

recursos disponíveis para Líderes de Unidades. Esperamos compartilhar mais outros recursos 

com você por meio de:  

• Site, cursos e boletim de notícias semanais do IHI Open School.  

• O Congresso Anual das Unidades do IHI Open School 

• Fóruns nacionais e internacionais e conferências do IHI. 

• Chamadas e eventos trimestrais da Unidade Global. 

• A Academia Anual de Liderança Estudantil do IHI. 

Não se esqueça de compartilhar seu progresso, suas experiências e quaisquer potenciais desafios 

comigo e com a equipe do IHI Open School. Estamos aqui para você. Desejamos a você e à sua 

Unidade tudo de bom e torcemos pelo seu sucesso e por suas conquistas. 

 

Atenciosamente, 

  
Jessica Perlo, M.P.H. 
Network Director, IHI Open School 
openschool@ihi.org   

mailto:openschool@ihi.org
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Visão Geral 

O Institute for Healthcare Improvement (IHI) é uma fonte segura de energia, conhecimento e 

apoio pela interminavel campanha para melhorar os cuidados de saude mundialmente. Um dos 

muitos programas do IHI, o IHI Open School e uma iniciativa que visa o avanco das competencias 

do atendimento de saude e da seguranca do paciente na proxima geracao de profissionais da saude 

no mundo todo. E um objetivo importante – um que atualmente nao e cumprido no programa de 

ensino na maioria das escolas voltadas a carreiras na area da saude.  

A Missão do IHI Open School  

Nós visamos evoluir as competências na melhoria da saúde e na segurança do paciente na próxima 

geração de profissionais da saúde ao redor do mundo. 

Lançado em Setembro de 2008, o IHI Open School estimula estudantes de Medicina, Enfermagem, 

Odontologia, Farmácia, Administração em Saúde, Saúde Pública e outras profissões da área da 

saúde a participar, de forma voluntária, sem custo. A comunidade educacional online apresenta um 

conteúdo bastante extenso e recursos para os participantes, assim como uma rede de Unidades 

locais, que organizam eventos e atividades em campus e em torno do mundo. 

Aqui está o que o IHI Open School pode proporcionar a você:  

• Cursos online escritos por docentes reconhecidos internacionalmente. Faça 

nossos cursos online em melhoria da qualidade, segurança do paciente, liderança, assistência 

centrada no paciente e na família, saúde da população e gestão de operações em saúde, que 

são gratuitos para estudantes, residentes e docentes. Melhore suas habilidades em qualquer 

lugar em que você tiver acesso à Internet. 

• Una rede de alunos e educadores como você. Conecte-se com estudantes e docentes de 

outras profissões, estados e países, através da nossa rede de Unidades. 

• Un Certificado Básico em Qualidade & Segurança do IHI Open School. Complete 

um conjunto de 13 cursos online e ganhe um certificado que pode mostrar aos empregadores 

que você está empenhado em melhorar a assistência.  

• Estudos de casos, exercícios, vídeos, artigos. Descubra uma gama de recursos 

disponíveis no nosso website e no nosso aplicativo móvel. 

• Oportunidades de aprendizado baseadas em projetos. Complete a IHI Open School 

Quality Improvement Practicum conduzindo um projeto de aprimoramento de qualidade na 

sua instituição local ou entre no IHI Open School Change Agent Network (I-CAN) e construa 

competências de liderança e organização para melhorar a saúde da sua comunidade através 

do curso Leadership and Organizing for Change.   
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Introdução às Unidades do IHI Open School  
 

Uma Unidade da IHI Open School é um grupo multiprofissional “frente-a-frente” na sua 

Instituição. Cada Unidade é única. As Unidades aproximam alunos de diferentes profissões da 

saúde por meio de um interesse comum em aprender sobre a melhoria da qualidade e do cuidado 

para os pacientes. Elas funcionam em Universidades ou em Organizações de serviço à saúde, 

criando-se um fórum para alunos e residentes, que pensam semelhantemente, interagirem e 

ajudarem-se na obtenção de habilidades para melhorar a assistência. O IHI Open School também 

provê Unidades com oportunidades de aprender, interagir com colegas, conectar-se com docentes 

empenhados, e cumprir atividades acadêmicas, como publicar e apresentar trabalhos. 

Faça nosso curso gratuito sobre a visão geral, OS 101: Introdução à IHI Open School: junte-se ao 

movimento para melhorar a saúde e os cuidados de saúde para aprender mais sobre como 

aproveitar o máximo de educação da nossa escola online, dos grupos de Unidade multiprofessionais 

e mentoria sobre melhora de projetos. 

Metas e Objetivos das Unidades 

• Conscientizar sobre e estimular a próxima geração de profissionais da saúde local na melhoria 

da qualidade, segurança do paciente e liderança.  

• Aprimorar localmente as competências em melhoria da qualidade, de segurança do paciente e 

liderança. 

O que as Unidades do IHI Open School fazem?  

Aqui estão alguns exemplos do que as unidades do IHI Open School fazem: 

• Fazem os cursos online do IHI Open School. 

• Organizam eventos para estudantes e residentes interessados na melhoria da qualidade na 

sua organização ou com outras Unidades na sua região.  

• Conduzem projetos de melhoria de qualidade. 

• Facilitam atividades/exercícios disponíveis no website da IHI Open School.  

• Participam na reforma educacional para incorporar qualidade e segurança nos currículos 

formais. 

Quem está envolvido nas Unidades?  

Geralmente, as Unidades estão em Universidades e incluem escolas de enfermagem, medicina, 

administração em saúde, farmácia, engenharia, administração e outras profissões na área da 

saúde. Unidades também são formadas em hospitais, sistemas de saúde e outras organizações de 

assistência à saúde. Algumas instituições de cuidado em saúde começaram Unidades para 

proporcionar uma oportunidade formal de treinar os funcionários, envolver outros funcionários no 

desenvolvimento e treinar estudantes que passam por suas organizações. (Nessa estrutura, nós 

encorajamos você a identificar estudantes locais para participarem das Unidades). 

 

http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Courses/Pages/IntroductionToTheIHIOpenSchool.aspx
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Courses/Pages/IntroductionToTheIHIOpenSchool.aspx
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Líder de Unidade: seu papel e suas responsabilidades  

Qualquer pessoa disposta a ajudar a formar e liderar uma Unidade pode ser o Líder de Unidade. 

Estudantes ou residentes geralmente lideram Unidades, mas docentes e reitores também podem 

ocupar esse papel. Líderes de unidade:  

• Recrutam estudantes e docentes. 

• Facilitam oportunidades de aprendizado e networking.  

• Organizam um conjunto diversificado de projetos, eventos e atividades que ofereçam 

oportunidades significativas para desenvolver e praticar habilidades em liberança e melhoria 

da qualidade.  

• Conectam-se com outros líderes de Unidade, local e internacionalmente, para dividir ideias e 

melhorar práticas.  

• Defendem que os tópicos de segurança do paciente e qualidade devam ser incluídos no 

currículo formal das instituições de ensino.  

Conselheiro de Unidade: seu papel e suas responsabilidades 

Os Conselheiros de Unidade são membros do corpo docente, preceptores, professores, reitores, 

funcionários ou qualquer pessoa disposta a aconselhar e ajudar a Unidade. Se possível o 

Conselheiro deverá ter uma posição permanente na organização, de forma a promover 

continuidade dentro da Unidade. Conselheiros de Unidade: 

• Defendem que a Unidade deva ser uma organização oficialmente reconhecida por quem administra a 

instituição. De forma a atingir esse objetivo, Conselheiros frequentemente recomendam maneiras de 

obtenção de fundos para atividades da Unidade. 

• Participam das reuniões das Unidades – por exemplo, facilitam discussões sobre vídeos ou 

estudos de caso – e ajudam com o planejamento das atividades, quando necessário. 

• Ajudam o Líder da Unidade a garantir a continuidade da Unidade com o tempo (ex. 

transferência da liderança a cada ano). 

• Identificam oportunidades locais para estudantes trabalharem em projetos e iniciativas 

voltadas à segurança do paciente e melhoria de qualidade. 

O que ganharei se eu fundar ou entrar em uma Unidade da IHI Open 

School?   

Se você fundar ou entrar em uma unidade já existente, você pode esperar por algumas dessas 

oportunidades: 

• Ampliar suas habilidades em segurança do paciente e melhoria de qualidade na assistência à 

saúde, através de um meio multidisciplinar. 

• Aplicar seus conhecimentos sobre segurança do paciente e melhoria de qualidade.  

• Publicar trabalhos no website do IHI e potencialmente em revistas científicas.  
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• Saber em primeira mão sobre novos cursos e novos conteúdos do IHI Open School.  

• Relacionar-se e compartilhar ideias com estudantes, docents e funcionários de todo o mundo.  

• Colaborar com os recursos do IHI Open School – incluindo cursos e estudos de caso – com 

colegas que compartilham da mesma opinião.  

Formando Uma Nova Unidade  
 

Há diversas coisas a fazer quando você está formando uma nova Unidade na sua faculdade ou 

instituição. Algumas das práticas sugeridas estão listadas abaixo. Por favor, note que essas são 

somente sugestões e não exigências para tornar-se uma Unidade da IHI Open School. 

Determine a liderança da sua Unidade  

A maioria das unidades começa com um grupo pequeno, mas dedicado, de líderes. Para 

encontrá-los, comece com os seus próprios amigos e colegas e depois vá um pouco mais longe 

para construir sua base. Procure outros (incluindo docentes) na sua instituição que estão 

interessados de alguma forma em melhorias na assistência à saúde e em segurança do paciente. 

Algumas unidades escolhem a dedo membros entusiasmados e envolvidos para liderar o grupo. 

Outras aceitam indicações de membros, conduzem processos de eleição formais e/ou requerem 

inscrições. Cheque a seção de Sustentabilidade na página 20 para entender como criar um 

plano de sucesso para garantir a sustentabilidade da sua Unidade. 

É importante definir a estrutura de liderança que você quer para sua Unidade, de modo a 

assegurar a sustentabilidade com o passar dos anos. Seja estratégico sobre isso e chegue a um 

consenso como um grupo. Uma liderança forte refletirá e ajudará sua Unidade a atingir suas 

metas e a manter seu processo de trabalho. Organize uma discussão sobre a estrutura da sua 

Unidade e avalie a seção Estrutura de Liderança da Unidade na página 9 para mais 

informações sobre esquemas de liderança.  

Identificar um Conselheiro da Unidade  

O Conselheiro é uma parte integral da Unidade. Eles podem ajudar a identificar novos membros, 

planejar eventos, conectar profissionais da saúde com membros da Unidade e oferecer 

conselhos profissionais e acadêmicos. Eles providenciam continuidade da sua Unidade com o 

passar dos anos, o que é essencial para a sustentabilidade da Unidade. 

Qualquer membro docente, profissionais ou administrador na sua faculdade ou Instituição 

podem ocupar o cargo de Conselheiro. Considere as seguintes estratégias de recrutamento na 

sua busca: 

• Aborde docentes que demonstrem interesse ou lecionem cursos sobre tópicos que se 

alinhem com as metas da sua Unidade. 

•  Aproxime-se de participantes de eventos sobre o cuidado em saúde. 

• Poste um anúncio de “procurado” em páginas virtuais da Instituição, em um espaço de 

boletins ou por meio de vários e-mails para o corpo estudantil. 

Uma vez identificado um Conselheiro em potencial, planeje-se para organizar uma reunião com 

ele ou ela para discutir a missão, propósito e metas para a sua Unidade. É importante estar 

preparado para essa discussão e clarificar os papéis e expectativas desde o início. (Veja 
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Conselheiro da Unidade: seu papel e suas responsabilidades na página 6 para saber 

mais).  

Registre a sua Unidade com o IHI Open School  

Para ser reconhecido como uma Unidade do IHI Open School, você deve preencher a Ficha de 

Inscrição de Unidade (Chapter Enrollment Form) encontrada no webside do IHI Open School. A 

ficha requer que você explique por que você está formando uma Unidade, as disciplinas representadas na 

sua Unidade e as informações para contato dos membros primário e secundário da sua Unidade (que 

podem ser os Líderes ou Conselheiros). Uma vez submetida a ficha de inscrição, você receberá: 

• Um e-mail de boas vindas, confirmando seu registro como uma Unidade da IHI Open 

School e o anúncio da sua Unidade em nosso informativo (newsletter) semanal. 

• Inclusão em nosso diretório digital de Unidades. 

• Acesso aos nossos fóruns de discussões para Líderes de Unidade e Docentes, para que você 

consiga comunicar-se com o resto dos membros da IHI Open School. 

Registre a sua Unidade com sua Faculdade ou Instituição 

A maioria das faculdades requer organizações estudantis para registrar-se em uma “secretaria” que 

cuide de grupos estudantis no campus (como um Gabinete de Atividades Estudantis, uma 

administração, um Grêmio Estudantil ou um Centro Acadêmico). Ainda que não seja exigido, para 

o IHI Open School, ser oficialmente registrado com a sua faculdade, nós recomendamos fortemente 

tal registro, uma vez que acreditamos que as Unidades registradas obtêm maior apoio e 

reconhecimento das suas instituições. 

Desenvolva Missões e Objetivos da sua Unidade  

Ao estabelecer sua Unidade, é importante determinar as prioridades dela. Você precisará decidir 

por que a segurança do paciente, o aprimoramento da qualidade e a saúde das comunidades são 

importantes para você e para a sua Unidade, além de como você vai contribuir para a causa. 

Recomendamos esboçar metas de curto e longo prazo, e atribuir a um dos membros do time a 

responsabilidade de acompanhar o progresso. Repense o que você aprendeu sobre melhorias e 

planejamento. Boas metas são específicas, mensuráveis, alcançáveis, conectadas com a missão do 

IHI Open School, e estruturadas para ajudar sua Unidade a atingir outros objetivos no futuro. Use 

a cartela de amostras (presente na seção e Chapter Leader Resources do nosso website) para 

ajudar-te a refletir sobre os aspectos únicos da sua Unidade e para atender as requisições da 

faculdade, caso existam. Lembre-se de que esses são objetivos preliminares, que serão ajustáveis 

conforme sua Unidade cresça!  

Recrute Novos Membros  

Unidades com membros mais comprometidos têm maiores chances de serem bem-sucedidos – e 

quanto mais membros a sua Unidade tem, mais você será capaz de conquistar. Falar sobre a sua 

nova Unidade do IHI Open School é o primeiro passo para recrutar novos membros. Vá para a 

seção Recrutamento na página 11 para achar ideias e dicas de recrutamento para novos 

membros. 

Organize uma Reunião de introdução  

Sua reunião de introdução prepara o terreno para uma Unidade bem-sucedida. É a ocasião ideal 

para familiarizar seus colegas estudantes, residentes e outros colaboradores à “lacuna da 

qualidade” – a lacuna que existe entre o cuidado ideal e o cuidado que as pessoas realmente 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGqgfHAv5Utyp_hwjV7mWTnRT4bVuWJJ1ViThbZ02VlasrRw/viewform
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Chapters/Pages/ChapterLeaderResources.aspx
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recebem. Use esse encontro para conseguir apoio para a sua causa e divulgar a sua Unidade para a 

comunidade, em larga escala.  

Articule claramente a visão e propósito da sua Unidade e ofereça uma amostra do trabalho que 

você pretende fazer ao longo do ano, para encorajar a assiduidade nos futuros encontros e 

eventos. O objetivo de criar uma “atitude” para a sua Unidade é construir um sentimento de 

sociedade e afiliação, então lembre-se de coletar informações de contato e, no devido tempo, 

mandar uma mensagem de “follow-up”, para lembrá-los da Unidade. Veja dicas e recursos 

extras na seção Planejando e Sediando Eventos na página 15.  

A Estrutura de Liderança da Unidade 

Unidades escolhem estruturar sua liderança de formas diferentes, incluindo conselho/diretoria, 

dupla, horizontal e estruturas de liderança multi-campus. Algumas são mais apropriadas para 

implementar quando você está começando, enquanto outras ajudam a manter a sustentabilidade, 

uma vez que a Unidade está bem estabelecida. Sua estrutura de liderança pode mudar ao longo do 

tempo, e isso é ok! Só certifique-se de continuar a usar uma estrutura que pode te ajudar a estimular 

seu sucesso e que seja apropriada para os seus papéis e objetivos, que foram claramente definidos. 

Além disso, construa uma estrutura que mostre o valor da colaboração e não tenha vergonha de 

pedir feedback. Solicitar feedback de outros líderes e membros da Unidade ajuda-os a se sentir 

valorizados e envolvidos. A integração de esforços para melhorar a estrutura e os processos da 

Unidade ao longo do tempo ajudará você a também praticar as estruturas de melhoria da qualidade 

que você está compartilhando mais amplamente. 

Algunas explicações e modelos de várias estruturas de liderança estão mostradas abaixo:  

A. Estrutura de Conselho/Diretoria  

Essa estrutura estabelece uma organização hierarquizada da sua Unidade, na qual papéis e 

responsabilidades são muito bem definidas. Se a sua Unidade é multiprofissional, você pode ter um 

Líder de Unidade de cada uma das diferentes profissões, ou você pode ter um só Líder de Unidade 

e múltiplos vice-presidentes, cada um representando uma profissão diferente. 

 
Essa estrutura é mais frequentemente útil se a sua Unidade é grande ou está crescendo. É possível 

que você queira criar pequenos grupos dentro da Unidade para trabalhar intensivamente em áreas 

específicas utilizando essa estrutura.  

 

Presidente(s) 
da Unidade

Vice 
Presidente(s)

Educação e 
Currículo

Tesouraria
Programas e 

Eventos
Recrutamento Projetos
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B. Modelo de Liderança Distribuída  

Esse modela usa uma “estrutura de floco de neve”, que 

permite que times exercitem uma liderança 

interdependente, na qual individuos conseguem 

trabalhar juntos a caminho dos objetivos, com cada 

membro dominando igualmente o propósito e as 

atividades do time.  

O Modelo de Liderança Distribuída começa com um time 

de liderança colaborativa no centro. Ainda que haja 

membros contribuindo com, ou liderando diferentes 

porções do trabalho da Unidade, a liderança 

interdependente é ações coletivas.  

 

C. Liderança Dupla 

Dentro desse modelo, um dos 

Líderes de Unidade é responsável 

pelo gerenciamento interno de 

grupo, enquanto o outro é 

responsável por contatos 

externos. Se você escolher a 

liderança dupla, é recomendado 

que você estabeleça uma divisão 

clara e lógica de tarefas. Por 

exemplo, o trabalho pode ser 

dividido internamente ou 

externamente por profissão ou 

por outra separação viável. 

É importante criar uma visão geral de todas as responsabilidades atribuídas aos líderes da Unidade 

e dividi-las intencionalmente em duas seções. A liderança dupla é, sem dúvida, um desafio, 

especialmente se a sua Unidade for grande e você não conhecer muito bem o outro Líder. Uma das 

armadilhas comuns da dupla liderança é que é relativamente fácil para uma pessoa ser o líder “real” 

e a outra ser um parceiro. Uma divisão clara de tarefas e 

responsabilidades é, portanto, crucial para o sucesso dessa 

estrutura. 

D. Estrutura Plana/Horizontal  

Se você fundou sua Unidade recentemente, ou se você tem 

poucos membros, uma estrutura horizontal pode ser mais 

apropriada, já que vocês trabalham conjuntamente para fazer 

as coisas saírem do papel. 

Nessa estrutura, é importante gerenciar transições e delegar 

claramente para manter a continuidade e a distinção de 

Diversos 
membros

Líder(es) 
de 

Unidade

Externo

•Contato com equipe IHI

•Contato com 
Conselheiro 

•Contato com 
reitor/administrador do 
Hospital

•Comunicação externa 

Interno

•Coordenação do grupo

•Administração 

•Encontros do grupo

•Comunicação interna de 
Unidade 

Originally adapted from the works of Marshall Ganz at 

Harvard University and modified by the IHI Open School. 
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papéis. Conforme sua Unidade cresce, juntem-se para decidir sua nova estrutura, confirmar e 

esclarecer  responsabilidades e papéis individuais.  

E. Liderança Multifocal  

Algumas Unidades têm representantes de campus localizados em diferentes locais. Isso pode 

prover desafios logísticos, mas também oportunidades únicas. Nós recomendamos esse tipo de 

liderança para recrutar um Líder de Unidade de cada campus, e depois considerar implementar 

uma estrutura em conselho/diretoria para organizar recursos e eventos. Um exemplo de como isso 

poderia funcionar foi incluída abaixo:  

 

Recrutamento  

Recrutamento é uma parte essencial para administrar uma Unidade bem sucedida. Busque uma 

gama de profissionais de saúde, estudantes e residentes com diferentes anos de graduação. 

Unidades multiprofissionais têm o potencial de alcançar uma maior audiência, têm maior 

probabilidade de manterem-se ativas e têm a oportunidade de fortalecer a comunicação 

multidisciplinar e o trabalho em equipe. Estudantes da área da saúde e residentes são notoriamente 

ocupados, o que pode dificultar o recrutamento de novos membros para a sua Unidade. Algumas 

estratégias e sugestões para você incorporar nos seus esforços de recrutamento estão listados 

abaixo:  

Desenvolver uma Apresentação da Unidade  

Desenvolva uma apresentação sobre a sua Unidade como um modo conveniente e eficiente de 

divulgar o trabalho importante que você está fazendo, mas esteja preparado para variar sua 

mensagem dependendo do público-alvo. Use exemplos da disciplina ou profissão específica da 

pessoa para personalizar sua conversa. Aqui está um modelo para você estruturar a apresentação:  

• Visão geral: Quem você é, quanto tempo você levará, que informações você cobrirá. 

• Introdução: Descreva sua Unidade, sua missão/objetivos, há quanto tempo a Unidade está 

funcionando e qualquer outra informação importante sobre o grupo. 

• Legitime seu grupo: Descreva o sucesso mais recente da sua Unidade ou o que ela é 

melhor conhecida por, no campus. 

"Centro C" Líderes da 
Unidade

Presidente
VP Externo
VP Interno
Secretário

Tesoureiro

Diretor de Treinamento

Diretor de Projetos 

Unidade A
Estudantes 

Representantes

Unidade B
Estudantes 

Representantes
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• Problema: Descreva a campanha ou projeto atual da sua Unidade 

• Solução: O que seu grupo fará sobre o problema. 

• Envolvimento: O que estudantes e residentes podem fazer para se envolverem. 

• Outros tópicos: Quaisquer outros projetos e campanhas que sua Unidade está elaborando. 

• Apelo pessoal: Porque você se envolveu. 

• Agradecimentos: Agradeça o público pelo tempo e atenção deles.  

Procure os materiais “Made to Stick” no site da IHI Open School para obter recursos adicionais 

sobre como criar Apresentação perfeita da Unidade.   

Criar um Plano de Recrutamento  

Criar um plano de recrutamento irá ajudar a sua Unidade a organizar recursos e ter ideias. Use 

toda a sua equipe para ajudar você a recrutar, discutindo táticas de recrutamento e atribuindo 

responsabilidades. Considere o seguinte: 

 
 

O IHI Open School pode fornecer a você materiais de recrutamento para ajudar no 

campus ou em eventos. Envie o seu pedido aqui our mande-nos um e-mail para 

openschool@ihi.org para fazer seu pedido.  

Estratégias de Recrutamento 

Geralmente existem dois métodos para recrutar novos membros: recrutamentos personalizados ou 

marketing em massa. O recrutamento personalizado tem um pequeno alcance e visa recrutar 

membros da Unidade passionais por meio de interações pessoais. O marketing em massa alcança 

mais pessoas e geralmente requer menos tempo e recursos. Aqui estão algumas ideias de 

recrutamento com a amplitude “de personalizados a marketing de massa” em mente:  

• Convide pessoalmente um amigo, um colega de classe ou um colega para um encontro e 

acompanhe-os para que eles frequentem. 

• Estabeleça metas para novos membros e os desafie a trazer novos amigos ou colegas para um 

encontro ou para um evento. Recompense aquele que trouxer mais pessoas.  

• Organize um evento de networking ou um evento que atrairá uma grande audiência, como 

uma seção de vídeos.  

• Faça com que Líderes da Unidade conversem com a faculdade e organizem visitas breves nas 

salas. Prepare líderes para falarem sobre benefícios de se juntar à Unidade e distribuírem 

materiais, convidarem estudantes para eventos futuros ou mostrarem vídeos curtos sobre o 

IHI Open School. Envie representantes das Unidades para falarem com novos estudantes em 

eventos de orientação.  

Planejamento de 
eventos do campus, 

como feiras de 
atividades ou 

orientações. Esteja 
ciente dos horários 

finais ou outras 
complicações. 

Recursos como 
folhetos, marcadores de 

livros, e outros 
materiais promocionais 

para distribuir no 
campus ou presentes 
durante reuniões e 

eventos.

Propriedade de itens 
de ação. Faça 

perguntas como "quem 
imprime os materiais?" 

Ou "Quem é 
responsável por montar 

nossa mesa?"  

http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Chapters/Pages/ChapterMaterials.aspx
https://docs.google.com/forms/d/1wS2im1LHXmA8akOb240pO3bHyr-8rIMA_1OARkX7Oaw/viewform?formkey=dDg4WWJxcGFmbHp6X2xobVg2VV92aXc6MQ
mailto:openschool@ihi.org
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• Vá a uma feira universitária de carreiras ou atividades. Prepare uma mensagem clara e um 

plano de ação para alunos interessados. Entregue materiais promocionais para quem estiver 

interessado e colha as informações deles, para que você possa entrar em contato, uma vez 

terminada sua visita.  

• Publique folhetos de recrutamento e anúncios de reuniões em quadros de avisos ou outras 

áreas ao redor do campus. Seja criativo - alguns grupos de estudantes anunciam até com 

folhetos nos banheiros. 

Ao considerar onde recrutar, seja flexível e considere recrutar em uma variedade de configurações: 

 

Publicidade e Reconhecimento  

Para fazer com que continue crescendo a adesão à sua Unidade, é importante ter uma forte 

publicidade e ser reconhecido pelos seus esforços. Ao realizar eventos especiais, você deve enviar 

notícias para seu campus e revistas ou jornais locais para anunciar o evento e resumi-lo depois de 

ter acontecido. Converse com o departamento de relações com a comunidade em sua instituição (se 

houver um) para que ele divulgue mais sobre seus eventos e reuniões da Unidade em sua 

instituição. Muitas faculdades e universidades publicam boletins informativos ou uma agenda 

online de eventos futuros. Esta é uma maneira fácil de obter publicidade. 

Você também deve enviar esta informação para o IHI Open School para ser incluído na seção da 

Comunidade de nossa newsletter para que você possa convidar outras Unidades da Open School 

do IHI para o seu evento. Todos os membros do IHI Open School também são encorajados a enviar 

materiais, incluindo suas anotações de eventos e resumos, para ser postado no site e no blog da IHI 

Open School. 

 

Feiras de Atividades, Feiras de 

Carreira  

Prepare uma mensagem clara e uma única 

atividade para os alunos interessados. Seja 

proativo, visível e amigável. Distribua 

materiais promocionais e outros brindes aos 

alunos interessados e recolha suas 

informações para que você possa acompanhá-

los.  

Eventos de Orientação e Liderança 

Se sua instituição ou de liderança, envie 

representantes da Unidade para falar com 

novos alunos. Isso pode ser feito tanto para 

orientações gerais quanto para eventos para 

disciplinas especificas no campus.  

Visitas ems alas de aulas 

Faça com que os Líderes da Unidade se 

conectem com o corpo docente e organizem 

breves visitas em salas de aula. Prepare-os 

para falar sobre os benefícios de se juntar ao 

grupo e distribuir materiais, convidar os 

alunos para um evento future ou mostrar um 

pequeno video sobre o Open School.   

Eventos originais 

Seja criativo e crie/participe de sua propria 

atividade para recrutar alunos.  

Você pode configurar um encontro de 

networking, como um meet & greet, onde os 

alunos, residents e professors se reúnem para 

um café da manhã, uma palestra ou outra 

atividade.  
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Engajando e Utilizando Conselheiros  

Membros da faculdade são aliados importantes durante o recrutamento. Alavanque seus 

relacionamentos com os conselheiros, para encorajá-los a falar sobre sua Unidade nas salas e em 

outros locais. Faculdades muito conhecidas podem fornecer uma voz forte quando você estiver 

tentando uma mudança no campus. Aqui estão algumas maneiras que faculdades conseguem se 

envolver em recrutamentos.  

 

Motivando Membros 
Recrutar, motivar e manter seus membros são uns dos aspectos mais importantes para se criar uma 

Unidade de sucesso. Para muitos estudantes e residentes, envolver-se em uma Unidade do IHI 

Open School é o primeiro contato com melhoria da qualidade e segurança do paciente. 

Estabelecendo Metas de Associação 

Desenvolva um plano para gerenciar sua base de membros estabelecendo metas de associação, 

criando um plano para encontros com eles, e acompanhar seu progresso. Algumas metas básicas a 

serem monitoradas podem ser o número de novos membros por semestre/ano ou percentual de 

membros retidos de ano a ano. 

Envolva Novos Membros 

Depois de ter recrutado novos membros, o próximo passo é acolhê-los e envolvê-los nas atividades 

de sua Unidade. Mantenha uma folha para que eles assinem em todos os eventos e envie uma 

saudação pessoal para cada membro novo. Questione os membros periodicamente para 

compreender suas necessidades e interesses. Use os resultados dessas pesquisas para desenvolver 

metas, atividades e eventos da Unidade. Você pode encontrar exemplos de folhas para assinar, 

Questionários de interesse da Unidade e outras ferramentas para envolver seus membros na seção 

“Chapter Leader Resource” de nosso site. 

Comunique-se com seus Membros  

Unidades que se comunicam com certa frequência têm maiores retenções de membros e 

participações em reuniões e eventos. Mesmo que sites e redes sociais sejam uma forma muito boa 

para comunicar avisos e novidades, tente não usá-los como seu único método de comunicação. 

Muitas Unidades criam boletins informativos para transmitir a informação à estudantes novos e 

antigos e/ou residentes de eventos marcados, cursos recomendados, artigos relevantes, 

oportunidades do IHI e outras oportunidades educacionais.  

Enviar e-mails 
para os 

estudantes 
sobre os 

eventos da 
Unidade

Fornecer 
tempo da aula 
para os líderes 

da Unidade 
falarem e 

distribuírem 
materiais

Oferecer pontos 
extras para 

estudantes que 
se juntarem à 
Unidade ou 

participarem de 
eventos 

Exigir cursos 
IHI Open 

School como 
parte de seu 

currículo 

Torne-se um 
defensor da 

Unidade, entre 
outros 

docentes e 
departamentos
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Encoraje o Envolvimento de Membros  

À medida que sua Unidade for crescendo, você pode notar que muitos estudantes e residentes se 

inscreverão para se unir a sua Unidade, mas não vão estar propriamente envolvidos. Aqui estão 

algumas ideias para ajudar você a encorajá-los a ficarem envolvidos continuamente:  

• Destaque o valor do envolvimento deles: Ouvimos falar de muitas pessoas que, ganhar 

os Certificados Básicos do IHI Open School Basic Certificate in Quality and Safety, ficar 

envolvido em uma Unidade e continuar a construir habilidades em qualidade e segurança é 

algo que impressiona futuros empregadores. Também disseram os ajudou a prepararem-se 

adequadamente para suas carreiras nas áreas de saúde e criou um ambiente apoiador de 

aprendizado para tal. Faça com que os membros da Unidade vejam como o envolvimento 

deles dará uma vantagem como profissional.   

• Incorpore o Feedback: Incorpore pesquisas ou avaliações em seus eventos, ou em 

períodos regulares (por exemplo, trimestralmente) para ter uma noção de onde os membros 

da Unidade encontram o maior motivo para o envolvimento e onde os interesses deles estão. 

Ao criar um processo formal para feedback, e usando o que você obter de resposta para 

informar seus planos, você fará com que membros se sintam ouvidos, configurando seus 

programas e projetos para um maior sucesso a longo prazo. 

• Oportunidades de Liderança: Soubemos que membros têm maiores chances de 

continuarem envolvidos se lhes é dada a oportunidade de liderança. Muitos estudantes e 

residentes não conseguem se comprometer à lideranças que durem um ano em sua Unidade; 

no entanto, você descobrirá que muitos querem estar envolvidos executando atividades na 

Unidade em menores escalas (por exemplo, fornecendo suporte para um evento específico, ou 

ajudando com relações públicas). Divida as responsabilidades em trabalhos menores e envie 

uma folha de inscrição com oportunidades para ajudar nos próximos eventos durante 

reuniões da Unidade. Isso vai incentivar seus membros a ajudar e se envolver em uma escala 

menor. 

 

Planejando e Sediando Eventos  
 

É importante que as Unidades executem reuniões efetivas e eventos para engajar a comunidade e 

ampliar seu impacto. Aqui estão algumas sugestões de atividades e eventos, e dicas para prepará-

los efetivamente: 

Sugestão de Atividades de Encontro para a Unidade  

O site do IHI Open School tem dezenas de recursos e atividades úteis para sua Unidade. Temos 

cursos, vídeos, apresentações, jogos, estudos de caso, e ferramentas – e nós criamos coisas novas o 

tempo todo. Visite a sessão Activities do site do Open School para ter acesso a uma lista completa 

ou visite a área Chapter Activity Center na seção da “Chapter Leader Resources” de nosso site para 

atividades sugeridas e ideias para sua próxima reunião ou evento. Aqui esão algumas ideias que 

você pode usar durante essas reuniões ou eventos:  

• Revisem conjuntamente os cursos online do IHI Open School.  

• Use estudos de caso do site do IHI Open School e em seguida faça discussões.  

http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Courses/Pages/OpenSchoolCertificates.aspx
http://www.ihi.org/education/ihiopenschool/resources/Pages/default.aspx
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Chapters/Pages/ChapterActivityCenter.aspx


Guia para o Líder da Unidade  

IHI Open School •  ihi.org 

                                      Institute for Healthcare Improvement  •  ihi.org       16 

• Convide oradores ou estudantes com experiência clínica para compartilharem seus 

conhecimentos com a Unidade. Pense também em chamar professores de outras profissões. 

• Convide amigos ou pessoas queridas para covnersar sobre experiências pessoais que eles 

tiveram em cuidados de saúde.  

• Convide organizações políticas ou advocacionais para falar nas reuniões.  

• Junte-se às Chamadas trimestrais Globais das Unidades, ou escute em conjunto uma 

gravação, seguido de discussão.  

• Use um centro de simulação realística (se disponível) ou encene casos.  

• Junte-se a campanhas de conscientização locais (por exemplo, atividades da Semana 

Nacional de Segurança do Paciente - National Patient Safety Week). 

• Fale com clínicos sobre atividades para ensinar o paciente, como criar folhetos de pacientes 

para melhorar a instrução em saúde. 

• Entre em contato com o pessoal de qualidade ou de melhoria de processos no seu sistema de 

saúde local ou organizações para vincular sua Unidade com esforços já em andamento. 

Visito o Blog do IHI Open School para conseguir ideias de uma rede maior de Unidades do IHI 

Open School ou compartilhe suas ideias ou conceitos de eventos que fizeram sucesso conosco em 

openschool@ihi.org para uma chance de ter destaque.  

Preparando-se para o evento  

Enquanto você planeja seus eventos, considere as seguintes questões logísticas e trabalhem como 

uma equipe para distribuir as tarefas:  

• Quando ocorrerá a reunião ou o evento? É importante ter consciência das 

programações de seus membros quando for escolher o melhor momento para uma reunião. 

Aqui estão algumas dicas rápidas para programar sua reunião ou evento:  

o Marque por salas ou incorpore salas. Alterne o horário da reunião/o dia da reunião 

alguns meses para que mais agendas sejam acomodadas.  

o Junte-se a reuniões com outras organizações estudantis multiprofissionais. 

o Co-patrocine outros eventos ou grupos que já existem no campus. 

o Use Doodle.com ou outra ferramenta online para encontrar os melhores horários 

para o encontro. 

• Como a agenda ficará? Faça suas reuniões e eventos valiosos para seus membros, 

adaptando-os de acordo com a necessidade de cada um. Aqui está uma sugestão para sua 

reunião: 

o Acolha e agradeça aos que compareceram. Se o grupo for pequeno, você pode pedir 

para que cada um se apresente e fale sobre sua disciplina fazendo algo informal para 

quebrar o gelo.  

o Inicie a Liderança da Unidade com depoimentos pessoais - peça para que cada um fale 

poucas palavras sobre o motivo deles terem se envolvido nesta iniciativa e o motivo 

pelo qual esse trabalho é importante para eles.  

http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/blogs/_layouts/ihi/community/blog/viewblog.aspx?List=9f16d15b-5aab-4613-a17a-076c64a9e912
mailto:openschool@ihi.org
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o Conduza uma atividade para envolver os presentes. Visite as seções “Chapter Activity 

Center” e “School Resources” do nosso site para encontrar exercícios, ideias, 

discussões, jogos e estudos de caso.  

o Deixe a reunião aberta à questões e respostas. 

o Poste a data, hora e localização da próxima reunião ou atividade, e pergunte aos 

estudantes e residentes para preencherem uma folha de informações para se juntar à 

Unidade.  

o Convide estudantes e residentes a socializarem depois da reunião para discutir ideias 

para atividades e oportunidades de acompanhamento.  

● Quem facilitará a reunião/evento? Facilitadores mantêm a discussão focada e nos limites 

de tempo. Considere mudar o facilitador a cada reunião. Isso é também um bom jeito de dar 

aos Líderes da sua Unidade e demais membros uma chance de construir habilidades de 

liderança e manter o engajamento.  

● Onde será a reunião/evento? Fatores chave a serem considerados ao se escolher um local 

é que seja acessível para aqueles que vão e que tenha facilidades adequadas para sua atividade. 

Se sua Unidade consiste em múltiplas disciplinas, envolva localizações diferentes para 

acomodar seus membros.  

● Você levará comida para os membros? Se você tem um orçamento para comida, 

providencie comida ou lanches, se possível. 

● Quais são as melhores formas para promover a reunião? As reuniões e eventos com 

maior sucesso são aquelas/aqueles que têm alto comparecimento e participação. Contate mais 

estudantes e/ ou residentes do que o número que você espera no evento. Convide para a reunião 

o Conselheiro da Unidade, diretor ou assistente do diretor, e outros alunos da faculdade 

interessados. Publique pelo campus folhetos e propagandas para sua reunião. Utilize o quadro 

de aviso dos departamentos, boletim de notícias do campus, e calendários universitários para 

aumentar a visibilidade. 

● Quem tomará notas? Um fato que ajuda é alguém tomar nota das reuniões para lembrar 

quem foi, decisões e considerações e os próximos passos. As notas são também úteis para que 

os membros que não conseguiram ir possam entender sobre a reunião. 

● Quem acompanhará depois aqueles que vieram? Acompanhe os membros mandando 

e-mail dentro de alguns dias. Agradeça-os pelo tempo e pelo interesse, e dê informações sobre 

eventos e reuniões que virão. Dê também as suas informações de contato e convide-os a avaliar 

a reunião - o que deu certo e o que precisa ser melhorado para reuniões e atividades futuras. 

Encoraje-os a convidar outros estudantes e residentes para próximas reuniões. 

 

Finanças e Arrecadação de Recursos 

Finanças da Unidade 

Não há taxas ou cobranças anuais de associação necessárias para começar ou manter uma Unidade 

da IHI Open School. Entretanto, é de responsabilidade da unidade contrair quaisquer fundos 

necessários para dar continuidade a programas e iniciativas. Reconhecemos que isso nem sempre 

é fácil. Abaixo estão algumas sugestões e dicas para arrecadação de recursos: 
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Suporte Institucional 

Peça ajuda financeira à administração de sua faculdade e solicite financiamento por meio de uma 

secretaria voltada aos estudantes. Garantir um Conselheiro para a Unidade e registrar sua Unidade 

no campus pode aumentar sua elegibilidade para financiamento, locais para reuniões, e conexões 

com outros patrocinadores da área da saúde. 

Arrecadação de Recursos 

Enquanto não for necessária, a arrecadação de recursos é um modo excelente de sustentar as 

atividades e eventos da Unidade. Avalie as políticas universitárias e leis regionais antes de solicitar 

doações ou de organizar eventos para arrecadação de recursos. Juntar-se a grupos de estudantes 

similares, para serem anfitriões de eventos, aumentará seus esforços colocados no plano de 

arrecadação e o permitirá construir novos vínculos e relacionamentos com outra organização para 

parcerias futuras. Esses grupos variam conforme a faculdade, mas podem incluir grupos sobre 

Atenção Primária, Custo do Cuidado em Saúde, dentre outros. Ademais, algumas Unidades podem 

captar recursos por meio de vários departamentos ou faculdades, quando são multidisciplinares 

(em relação à profissão e procedência acadêmica dos seus  membros). 

 

Aqui estão alguns exemplos de como Unidades já levantaram fundos: 

• Cobre taxas de associação semestrais ou anuais. 

• Cobre pequenas taxas de entrada em eventos para cobrir o custo de comida, bebida ou de 

palestrantes. 

• Organize uma venda para conscientizar as pessoas sobre e arrecadar fundos para a sua 

Unidade. Considere vender camisetas, garrafas d´agua, ou até a entrada para competições de 

esportes ou hobbies. 

• Conduza um leilão ou uma rifa com prêmios doados por instituições locais. 

• Solicite doações sempre que possível – seja para contratar um palestrante, seja para comprar 

comida para um evento, seja para conseguir autorização para exibir um filme.  

• Desafie outro grupo ou organização em uma competição de cozinha ou de artes. 

Financiamento e Bolsas de Estudo  

Financiamentos podem estar disponíveis na sua faculdade, ou podem ser distribuídos baseado na 

sua comunidade ou nos objetivos do seu trabalho. Para procurar financiamentos, peça ajuda ao 

Diretório Acadêmico, Centro Acadêmico ou alguma instituição da própria faculdade voltada às 

atividades estudantis. Também sugerimos buscar inscrever-se em bolsas de estudo já existentes, de 

organizações locais e nacionais, universidades e associações. 

O IHI Open School separa poucas verbas duas vezes ao ano (semestres – norte-americanos - do 

outono e primavera) para ajudar a sustentar nossa Rede de Unidades. Saiba mais e inscreva-se na 

página Financiamento de Eventos da Unidade (Chapter Event Sponsorship) no site do IHI Open 

School. 

http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Chapters/Pages/ChapterEventSponsorship.aspx
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Gerenciamento do Capital da Unidade  

É importante fazer um orçamento da Unidade logo no início do ano para assegurar-se de que os 

seus líderes de Unidade têm o conhecimento necessário para traçar iniciativas para arrecadação de 

recursos e para requisitar o financiamento necessário. Crie um modelo específico para determinar 

as necessidades financeiras da sua Unidade anualmente. 

Considere selecionar um Líder de Unidade que aja como um tesoureiro ou um agente financeiro, 

dedicado a gerenciar as verbas da Unidade, determinar prioridades de gastos, registrar renda e 

gastos, e identificar oportunidades de arrecadação. 

Contas em agências no campus ou em bancos fora do campus podem ser úteis na manutenção de 

registros exatos sobre renda e despesas, e são necessárias em alguns lugares para a transferência 

de valores maiores. Unidades nos EUA que não têm contas em bancos locais das universidades e 

estão interessadas em administrar seus fundos devem inscrever-se para um Número de 

Identificação de Funcionário, que é o equivalente, para uma organização, do Número de 

Seguridade Social, para indivíduos. Isso é como um CNPJ, no Brasil. Nos EUA, o IRS provê 

informações gerais para grupos de estudantes sobre esse “CNPJ”, necessário para abrir uma conta 

bancária. 

Insenção de Impostos e Declaração de Gastos nos Estados Unidos 

Todas as Unidades têm que estar de acordo com o regulamento das suas organizações e com as leis 

de impostos federais e estaduais. O status de isenção de impostos do IHI não se estende às 

organizações que abrigam suas Unidades. É de responsabilidade de cada Unidade ou de cada 

região declarar seus impostos para a organização e cumprir com os requerimentos legais estaduais 

e federais. 

Unidades devem investigar se elas podem registrar-se nas suas Secretarias Estaduais como 

organizações sem fins lucrativos, se conseguem registrar-se com o governo federal como grupos 

501(c)(3), ou como uma instituição de caridade. 

Como podemos receber doações isentas de impostos nos Estados 

Unidos? 

Algumas Unidades são pedidas por seu “tax I.D. number” ao abrir uma conta bancária, receber 

verbas de negócios ou aceitar doações. Doações para organizações estudantis não são isentas de 

impostos para doadores, a menos que elas sejam feitas para a universidade, por meio da sua conta 

bancária. Para mais informações, entre em contato com o departamento financeiro de sua 

instituição. 

Arrecadação de Fundos no Reino Unido 

O Instituto de Arrecadação de Recursos desenvolveu um Código para a Prática de Levantamento 

de Recursos e um Código de Conduta para servir de guia para as leis e as melhores práticas em 

relação a essa atividade ao redor do Reino Unido. A unidade Pro Bono da ordem dos advogados 
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também é um bom recurso para saber mais sobre as regras e regulamentos sobre arrecadação de 

dinheiro para atividades sem fim lucrativo.  

Sustentando e Planejando Successões  

Sustentabilidade 

Planejar a sustentabilidade da sua Unidade é vital para o sucesso dela. Esse planejamento deve 

ocorrer no momento que você criar sua Unidade. Há muitas coisas que uma Unidade pode fazer 

para manter momentum e manter tudo em boa ordem: 

• Recrute, regularmente, membros de TODOS os tipos de classes. Juntamente com o 

aumento de tamanho da sua Unidade, novos membros podem trazer novas energias e novas 

ideias. Reveja a nossa seção de Recrutamento na página 11 para mais dicas sobre como 

montar um time interdisciplinar.  

• Desenvolva um trabalho padronizado. Mantenha registro dos processos, linhas do 

tempo, contatos e materiais, orçamentos e das lições aprendidas que vão ser úteis para que 

você gaste menos tempo e para que a Unidade melhore ano a ano. Para melhorar esse 

rastreamento, sugerimos salvar esses documentos no Google Drive ou no Dropbox e deixá-los 

disponíveis para todos os Líderes de Unidade.  

• Crie uma forte comunidade da Unidade. Faça da construção de uma comunidade uma 

prioridade, permitindo que membros dividam suas histórias pessoais e que se conheçam 

durante os encontros e eventos. Para conectar-se com a Rede de Unidades, encoraje seus 

membros a se registrarem no site IHI.org, para receber e-mails do time IHI Open School, 

sobre oportunidades relevantes e notícias das Unidades existentes.  

• Atualize o IHI Open School. O IHI Open School pode te guiar, oferecer aconselhamento e 

te ajudar a formar conexões com o IHI e com a Rede de Unidades da IHI Open School. Para 

isso, no entanto, é importante que tenhamos uma lista completa dos seus Líderes de Unidade 

e dos Conselheiros da Unidade. Por favor, envie atualizações e mundanças sobre a liderança 

do seu time em Chapter Information Updates form ou diretamente para openschool@ihi.org. 

Plano de Sucessão 

O planejamento de sucessão deverá ser uma parte do plano estratégico da sua Unidade. Sua 

Unidade deve estar pronta para transição de liderança antes do fim do ano letivo ou do semestre, 

para que os novos Líderes de Unidade tenham tempo para serem devidamente aconselhados antes 

que assumam, oficialmente, seus novos postos. Há algumas coisas importantes para tratar ao longo 

dessa transição, para assegurar-se de que os sucessores estão prontos para o sucesso. Siga essas 

dicas para guiar o processo:  

● Colha informações para os futuros líderes de Unidade. Seu conhecimento sobre administração 

da Unidade é importante para o sucesso dos seus próximos Líderes. Mas você precisa reunir 

informações de uma forma que será útil para eles. Lembre-se de registrar boas práticas e 

informações que podem ser úteis aos seus sucessores. Exemplos incluem contatos, 

documentação da estrutura da Unidade e uma lista de recursos. É importante conseguir passar 

adiante essa imensa quantidade de conhecimento de uma forma “digerível”. Para tal, 

recomendamos deixar essas informações em pastas físicas, ou online, via Google Drive ou 

Dropbox, para que o próximo líder tenha fácil acesso a isso quando ele ou ela ocupe a posição.  

Encorajamos você a dividir esse Guia para Líder da Unidade e a Seção de Recursos para Líderes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdum4yPLYXmPG0j_G-J8BKaZCn5pc8_GRSnGRWy0TxrPwLiMQ/viewform
mailto:openschool@ihi.org
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da Unidade do nosso site com o novo time de liderança, e recomendamos incorporar o OS 101: 

Introdução à IHI Open School: junte-se ao movimento para melhorar a saúde e os cuidados de 

saúde  como um curso de prática padrão para todos os novos Líderes de Unidade.  

● Faça um plano. A transição de liderança deve ocorrer no fim do semestre ou ano letivo - 

dependendo de qual é o melhor momento para a Unidade - para que os novos líderes estejam 

preparados quando seu novo papel oficialmente começar, no início do próximo semestre ou 

ano. Algumas unidades se distraem com os exames finais durante o tempo de transição e, em 

consequência disso, saem da Unidade com um time incompleto de liderança. Para evitar isso, 

você deve planejar a seleção da liderança e o processo de transição com antecedência. Deixe 

um tempo para que os Líderes de Unidade atuais e os futuros consigam exercer os cargos 

conjuntamente, criando uma oportunidade de treinamento e de familiarização, antes que os 

líderes atuais deixem a Unidade ou se formem. Isso vai acarretar uma transição muito mais 

tranquila! 

● Identifique líderes em potencial. Uma vez que você tem um plano de transição do seu time 

de liderança, você precisará decidir qual será o processo utilizado para selecionar novos líderes 

que funciona da melhor forma para a sua Unidade. (Os membros da Unidade vão concorrer 

para posições ou serão nomeados? Eles serão escolhidos pelos líderes atuais ou pela Unidade? 

Os candidatos serão selecionados pela maioria ou por um consenso?) Uma vez que você decidir 

esse processo de seleção de líderes, comece o processo de identificação desses novos líderes. 

Isso deve ocorrer o mais cedo possível, antes que esses membros se comprometam com outras 

responsabilidades.  

• Atualize o time do IHI Open School. Como mencionado anteriormente, é importante 

informar o IHI Open School de todos os contatos ativos na sua Unidade para garantir uma 

comunicação consistente entre a IHI Open School e a sua Unidade. Depois que você terminar 

o seu plano de sucessão e a transição de liderança para o novo ano, e-mail 

openschool@ihi.org e seu Líder Regional com as informações de contato de todos os 

membros do time, além de uma lista com todos os que se formaram ou não estão mais ativos 

na Unidade. 

Comunidade Open School  

Suporte do Time da IHI Open School 

O time do IHI Open School é composto de um pequeno grupo de funcionários full-time no Institute 

for Healthcare Improvement em Boston, MA, EUA. O time administra a comunidade crescente e 

cria novos conteúdos para ajudar a cumprir com sua missão de aprimorar as competências em 

melhoria no cuidado em saúde e segurança do paciente na próxima geração de profissionais da 

saúde no mundo todo.  

E-mail openschool@ihi.org para entrar em contato com o time do IHI Open School. Esse time 

pode:  

• Ajudar-lhe a iniciar uma nova Unidade. 

• Trabalhar com você para estabelecer as metas da sua Unidade.  

• Fazer um brainstorming de ideias para recrutamento, arrecadação de fundos e organizaçço de 

eventos. 

• Proporcionar recursos úteis para Unidades. 

http://app.ihi.org/lmsspa/#/a5d865d5-9c8d-4db8-977f-8d8600cba5bf/67709b45-9956-4da0-a28f-fe837ab86a2c
http://app.ihi.org/lmsspa/#/a5d865d5-9c8d-4db8-977f-8d8600cba5bf/67709b45-9956-4da0-a28f-fe837ab86a2c
http://app.ihi.org/lmsspa/#/a5d865d5-9c8d-4db8-977f-8d8600cba5bf/67709b45-9956-4da0-a28f-fe837ab86a2c
mailto:openschool@ihi.org
mailto:openschool@ihi.org
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•  Conectar-lhe com outros Líderes de Unidade na comunidade do IHI Open School.  

Conecte-se com a Comunidade  

A comunidade IHI Open School é um grupo diversificado de estudantes, residentes, membros do 

corpo docente e profissionais de saúde. Trabalhar com outras unidades na IHI Open School é uma 

ótima maneira de interagir e se envolver com outros profissionais de saúde. Os alunos podem se 

conectar pessoalmente em eventos nacionais ou regionais, ou virtualmente por e-mail.  

• Global Chapter Leader Team – Equipe de Líderes de Unidades Globais: Os Líderes 

de Unidades Globais atuam como intermediários entre a equipe IHI Open School e as 

Unidades locais, com o objetivo prinicpal de apoiar o desenvolvimento de Unidades e criar 

um senso de identidade e pertencimento à comunidade. Cada um deles é atual ou antigo 

Líder de Unidade.  

Para trabalhar eficaz e eficientemente em direção a essa meta, Equipe de Líderes de Unidades 

Globais é dividida em três subequipes:  

o New Chapter Coaching Team – Equipe de Coaching de Novas Unidades: O objetivo 

desta equipe é dar as boas-vindas, orientar e apoiar Líderes de Unidades do IHI Open 

School ao sucesso durante os primeiros 12 meses, ao estabelecer uma nova Unidade 

ou energizar uma Unidade antiga, após um período extenso (mais de um ano) de 

estagnação. 

Entre em contato para aprender mais ou receber coaching em: 

newchaptercoach.ihi.os@gmail.com 

o Global Chapter Coaching Team – Equipe de Coaching de Unidades Globais: O 

objetivo desta equipe é desenvolver e manter conexões pessoais com as unidades 

estabelecidas (ou seja, aqueles que estão ativos há mais de um ano) para fornecer 

suporte contínuo e treinamento para aumentar sua capacidade de liderança e manter 

a sustentabilidade da Unidade ao longo do tempo. 

Entre em contato para aprender mais ou receber coaching em: 

globalchaptercoach.ihi.os@gmail.com  

o Chapter Network Coaching Team – Equipe de Coaching da Rede de Unidades: O 

objetivo desta equipe é criar capacidade e oportunidades de conectividade e 

colaboração entre os Capítulos para que os líderes desenvolvam um maior senso de 

identidade, comunidade e sentimento de pertencer dentro da Rede de Capítulos da 

IHI Open School.  

Entre em contato para aprender mais ou receber coaching em: 

chapternetworkcoach.ihi.os@gmail.com  

• Email Listservs – Lista de e-mails: para facilitar a colaboração com outros capítulos, 

criamos algumas maneiras para você se conectar por meio de listas de e-mail. Por favor, note 

que você deve ser um contato ativo no banco de dados do IHI Open School. Entre em contato 

com openschool@ihi.org  para garantir que suas informações de contato e função da Unidade 

sejam atualizadas para garantir que você seja um membro da lista apropriada. 

Lista de Líderes e Conselheiros de Unidades: O IHI Open School mantém listas de 

discussão que incluem todos os de Líderes e Conselheiros dentro da Rede de Unidades. 

Use os listservs abaixo para se conectar com a comunidade em geral. 

mailto:newchaptercoach.ihi.os@gmail.com
mailto:globalchaptercoach.ihi.os@gmail.com
mailto:chapternetworkcoach.ihi.os@gmail.com
mailto:openschool@ihi.org
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○ Lista de Líderes do Unidades: Chapterleaders@ls.ihi.org 

○ Lista de Conselheiros de Unidades: IHIfacultyadvisors@ls.ihi.org 

 

Lista Regional de contatos: A IHI Open School também criou listas de e-mail que 

incluem Líderes de Unidades em regiões geográficas específicas. Entre em contato com o 

seu listserv regional através dos endereços listados abaixo: 

○ canada_chapters@ls.ihi.org  

○ continentaleurope_chapters@ls.ihi.org    

○ latinamerica_chapters@ls.ihi.org     

○ midwest_chapters@ls.ihi.org     

○ northeast_chapters@ls.ihi.org     

○ southeast_chapters@ls.ihi.org     

○ southwest_chapters@ls.ihi.org    

○ unitedkingdom_chapters@ls.ihi.org    

○ westcoast_chapters@ls.ihi.org  

 

• Mapa de Unidades do IHI Open School: Veja o mapa na nossa página inicial de 

Unidades e tenha uma visão bem ampla das Unidades do Open School na sua região, dê zoom 

para saber mais sobre uma Unidade específica, e comunique-se com Líderes de Unidades com 

apenas um clique. 

 

Apêndice: Recursos adicionais 

Tipo Informação 

Recursos da 
Unidade 

O Guia para o Líder da Unidade é uma mina de ouro de informações e dicas 
para ajudar a desenvolver a(s) liderança(s), recrutar membros, planejar 
eventos, financiar atividades e sustentar Unidades ao longo do tempo. 

O nosso curso gratuito para uma visão geral - OS 101: Introdução a IHI Open 
School: junte-se ao movimento para melhorar a saúde e os cuidados de saúde, 
destina-se a imergir os alunos na comunidade global do IHI Open School. Inclui 
três lições, com dicas para iniciar e desenvolver uma Unidade, construir uma 
unidade sustentável e uma visão geral do IHI Open School. Este curso é uma 
ótima ferramenta para os grupos incorporarem em seu processo de 
integração, e para novas lideranças a cada ano! 

Financiamento do Evento do Unidade: Duas vezes por ano, o IHI fornece 
uma pequena quantia de financiamento para ajudar as Unidades com o 
importante trabalho que estão fazendo. Para ser elegível, eles devem ter 
concluído o último Relatório de Progresso da Unidade (Chapter Progress 
Report) (a menos que seja uma unidade réceminiciada). Informações 
adicionais e prazos podem ser encontrados aqui. 

Chamadas Globais das Unidades: A cada trimestre, a equipe do IHI Open 
School e a Rede de coaches farão uma Chamada Global para reunir Líderes de 
Unidades novos e experientes, membros e conselheiros em tópicos de 

mailto:Chapterleaders@ls.ihi.org
mailto:IHIfacultyadvisors@ls.ihi.org
mailto:canada_chapters@ls.ihi.org
mailto:continentaleurope_chapters@ls.ihi.org
mailto:latinamerica_chapters@ls.ihi.org
mailto:midwest_chapters@ls.ihi.org
mailto:northeast_chapters@ls.ihi.org
mailto:southeast_chapters@ls.ihi.org
mailto:southwest_chapters@ls.ihi.org
mailto:unitedkingdom_chapters@ls.ihi.org
mailto:westcoast_chapters@ls.ihi.org
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Chapters/Pages/ChapterDirectory.aspx
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Chapters/Documents/IHI%20OS%20Chapter%20Leader%20Toolkit%202016.pdf
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Courses/Pages/IntroductionToTheIHIOpenSchool.aspx
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Courses/Pages/IntroductionToTheIHIOpenSchool.aspx
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Chapters/Pages/ChapterEventSponsorship.aspx
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interesse específicos. Também é uma ótima plataforma para as unidades 
compartilharem seus trabalhos uns com os outros. Um arquivo completo das 
chamadas até o momento está disponível aqui.  
Padrões da Marca: Se as unidades quiserem criar seu próprio logotipo (ou 
usar o do Open School), eles poderão visitar essa página para saber mais sobre 
nossas diretrizes de marca e acessar modelos para ajudá-los a criar um.  

Atualizando Informações: As unidades podem atualizar suas informações de 
contato ou outros detalhes exibidos no Mapa de Unidades através deste 
formulário. 

Cursos Online e 
Conteúdo  

Cursos gerais: O IHI Open School oferece mais de 30 cursos on-line em 
Ciência da Melhoria, Segurança do Paciente, Triplo Objetivo (Triple Aim), 
Cuidado Centrado no paciente e família, Liderança, Custo e Valor. Os cursos 
são gratuitos para estudantes, professores e residentes. Para acesso gratuito 
ao curso, os usuários devem selecionar “Aluno”, “Estagiário ou Residente” ou 
“Professor” como função principal ao se registrarem no IHI.org. Usuários 
registrados podem atualizar seus perfis no My IHI quando logados.    

Assinaturas: Existem dois tipos de assinatura – profissional e acadêmica. O 
corpo docente pode adquirir uma assinatura acadêmica para acompanhar as 
taxas de progresso e conclusão do aluno. O custo para acessar esses relatórios 
por 12 meses varia de acordo com o número de participantes. Os profissionais 
de saúde podem adquirir uma assinatura por uma modesta taxa anual para 
acessar os cursos on-line e obter horas de contato. Mais informações podem 
ser encontradas em nosso site em www.IHI.org/LMS. 

Aprendizagem Baseada em Projeto: 
Prática de Melhoria da Qualidade do IHI Open School: 
Curso destinado a orientar os alunos no processo de condução de um projeto 
de melhoria da qualidade. Não é necessário para o Certificado Básico de 
Qualidade e Segurança, mas os alunos recebem um Certificado de Prática após 
a conclusão. Mais informações estão disponíveis nessa página. 

Rede de Agentes de Mudança do IHI Open School (I-CAN):  
O curso de I-CAN, Leadership and Organizing for Change, foi desenvolvido 
para ensinar práticas de liderança e organização da comunidade de aprendizes 
em projetos locais em suas comunidades. Este curso é gratuito para 
estudantes, residentes e professores e oferecido a uma taxa baixa para 
profissionais. Não é necessário para o Certificado Básico de Qualidade e 
Segurança e, após a conclusão, os alunos recebem um certificado como 
“Acadêmicos I-CAN”. Mais informações sobre a iniciativa e o curso estão 
disponíveis em www.ihi.org/lead.  

Recursos Adicionais: Oferecemos uma variedade de recursos, incluindo 
vídeos, estudos de caso, histórias de melhorias, jogos e publicações que as 
Unidades podem usar como atividades ou como parte de seus eventos 
maiores. 

Blog: O Open School usa nosso blog para compartilhar atualizações e ideias de 
nosso equipe e do IHI, nossos alunos e Unidades ao redor do mundo. Todos os 
posts estão disponíveis aqui. 

Integração do currículo: O Open School oferece vários recursos e exemplos 
para docentes e unidades interessados em integrar nossos cursos em seu 
trabalho ou currículo. Mais informações estão disponíveis em na página 
Recursos Pedagógicos. 

 

http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Chapters/Pages/GlobalCall.aspx
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Chapters/Pages/BrandStandards.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdum4yPLYXmPG0j_G-J8BKaZCn5pc8_GRSnGRWy0TxrPwLiMQ/viewform
http://www.ihi.org/lms
https://www.ihi.org/_layouts/ihi/userregistration/userregistration.aspx
https://www.ihi.org/_layouts/ihi/mysite/editprofile.aspx
http://www.ihi.org/LMS
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/Courses/Pages/Practicum.aspx
http://www.ihi.org/lead
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/default.aspx
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/blogs/_layouts/15/ihi/community/blog/viewblog.aspx?List=9f16d15b-5aab-4613-a17a-076c64a9e912
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Courses/Pages/Course-Teaching-Resources.aspx
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Notas:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


