
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE EXTENSÃO DA FACENE/FAMENE 
PROICE FACENE/FAMENE - 2017

PROGRAMA

PROJETO: EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE

NATUREZA: EXTENSÂO (   X)    PESQUISA (   )

PROFESSOR COORDENADOR/ORIENTADOR:

Weruskha Abrantes Soares Barbosa

PROFESSORES COLABORADORES/COORIENTADOR:

Nº DE VAGAS DISPONIBILIZADAS: 
 02(DUAS) para graduandos de Enfermagem 
 02(DUAS) para graduandos de Odontologia
 02(DUAS) para graduandos de Farmácia
 06(seis) para graduandos de Medicina

DISCIPLINAS/MÓDULOS PRÉ-REQUISITO: 
Isec I, Isec II ou Saúde coletiva
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 05 (Cinco) horas semanais
DIAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO:  Terça-Feira e Quarta-Feira
POPULAÇÃO-ALVO: Acadêmicos dos Cursos de Medicina e Enfermagem/ comunidade da USF Ipiranga – Distrito III
e Distrito I

OBJETIVOS DO PROJETO:
1. Realizar reuniões  entre  Faculdade  –  comunidade-  ESF,  a  fim  de  buscar  planejar,  articular  e  integrar  as

atividades do Projeto com os outros grupos atuantes no local.
2. Identificar as principais necessidades da comunidade e estabelecer metas para motivar a própria comunidade a

desenvolver suas ações.
3. Buscar nos discentes o poder de critica, liderança e autonomia nas atividades desenvolvidas no local.
4. Executar  ações  educacionais  pertinentes  à  comunidade,  motivando  as  famílias  a  trabalharem  suas

necessidades, de maneira a encontrar soluções.
5. Assessorar o desenvolvimento de atividades que possam responder aos interesses da própria comunidade.
6. Incorporar a proposta de Educação Popular em Saúde na comunidade.
7. Fortalecer  envolvimento  com  a  comunidade,  utilizando  a  extensão  universitária  como  espaço  para

problematização  das  questões  sociais,  proposições  de  alternativas  e  engajamento  em  conjunto  com  a
comunidade. 

8. Desenvolver trabalho continuado de educação em saúde juntamente com os profissionais de saúde do Ipiranga
e  das  outras  unidades  indicadas  pelo  distrito  para  o  projeto,  mediante  parcerias  com outras  Instituições,
fortalecendo a autonomia dos envolvidos. Tais atividades serão organizadas mediante necessidade local.

9. Promover a intersetorialidade dentro do campo de atuação da USF Ipiranga e nas outras
unidades indicadas pelo distrito.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA AVALIAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA
Política Nacional de Promoção de Saúde/ 2006
Política Nacional de Educação Popular em Saúde/2012
Território
política Nacional de Educação ao meio ambiente/2012
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OBS: 

 O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 22 de fevereiro;
 Todos os aprovados (graduando e egressos deverão comparecer a reunião com a coordenação do

NUPEA no dia 22 de fevereiro, impreterivelmente.


