UFPE NA PRAÇA
Coordenadora: Silvana Gonçalves Brito de Arruda

E-mail: silgbrito@hotmail.com

Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: CAV - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA

Unidade de Origem: NÚCLEO DE NUTRIÇÃO

Abrangência: Vitória de Santo Antão
Local de Realização: Praça da Bela Vista (terça-feira)

Resumo da Proposta:
A promoção da saúde envolve a participação dos diversos setores da sociedade, os quais devem realizar parcerias na
tentativa de buscar resoluções para os problemas da comunidade. Este projeto tem como objetivo promover ações de
promoção à saúde e prevenção de doenças em grupos vulneráveis que frequentam a Praça da Bela Vista e a UBS da Bela
Vista, situadas no município de Vitória de Santo Antão com a participação intersetorial da UFPE/CAV, Prefeitura
Municipal da Vitória de Santo Antão e Comunidade local., contemplando o estabelecimento de vínculos de coresponsabilidade e co-gestão pela melhoria da qualidade de vida da população e da formação curricular discente.A
equipe é formada por discentes e docentes dos cursos de graduação do CAV/UFPE. Quanto a metodologia: O projeto
habilitará o acadêmico a assistir o indivíduo e a família promovendo saúde integral do ser humano, pautando-se em
princípios éticos, através da educação dos cuidados nas diversas áreas da saúde, priorizando ações focadas nos
problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico da Região, em consonância com a
realidade sócio-econômica da mesma, além de compromisso com a cidadania. As atividades irão ocorrer semanalmente,
de abril a dezembro de 2018. O público alvo é composto por pessoas de faixas etárias variadas que frequentam a Praça
(terças) e a UBS (quartas) da Bela Vista.

Objetivo Geral:
Promover ações de promoção à saúde e prevenção de doenças em grupos vulneráveis por meio da participação
intersetorial da UFPE/CAV, Secretaria Municipal de Saúde e Comunidade local, contemplando o estabelecimento de
vínculos de co-responsabilidade e co-gestão pela melhoria da qualidade de vida da população e da formação curricular
do discente.

Objetivos Específicos:
• Dar continuidade ao programa UFPE na praça: promovendo a saúde em Vitória de Santo Antão;
• Planejar e executar ações educativas interdisciplinares voltadas para as necessidades de saúde da população e
adequadas ao contexto de formação curricular do discente;
• Inserir os discentes de Nutrição, Educação Física, Ciências Biológicas, Saúde Coletiva e Enfermagem em atividades
práticas nos locais públicos, onde possam perceber os diversos cenários do ambiente populacional, identificando-se
como agentes de promoção da saúde e da cidadania;

• Realizar consulta de enfermagem e nutrição individualizada e coletiva e avaliação individual e coletiva de atividade
física;
• Promover oficinas sobre aproveitamento integral dos alimentos;
• Elaborar histórias em quadrinhos das ações do projeto;
• Realizar oficinas sobre plantas medicinais e condimentares, além de elaborar produtos cosméticos artesanais a partir
das plantas medicinais;
• Realizar atividades lúdicas e recreativas com finalidades voltadas para a educação física;
• Desenvolver dinâmicas de grupo com finalidades psicomotoras;
• Contribuir com a formação de recursos humanos nas diferentes áreas de saúde, aptos à inserção reflexiva no mercado
de trabalho;
• Identificar atividades de pesquisa fomentando a relação ensino, pesquisa e extensão;
• Fomentar práticas docentes comprometidas com uma formação profissional em saúde que responda às necessidades
de saúde da população, aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a área da saúde;
• Elaborar instrumentos de acompanhamento e avaliação acerca do impacto das ações desenvolvidas e benefícios à
saúde da população assistida pelo projeto;
• Elaborar instrumento de avaliação do desempenho dos responsáveis pelo desenvolvimento do projeto.
• Desenvolver no discente a responsabilidade sanitária na integralidade do cuidado à saúde da população.
• Desenvolver oficinas que enfocam temas relacionados Educação Ambiental.

