


 

PROTAGONISMO ESTUDANTIL: CONSTRUÇÃO DE 

AÇÕES INTERDISCIPLINARES PARA A FORMAÇÃO 

DE ESTUDANTES DE CURSOS NOTURNOS NA 

ÁREA DA SAÚDE DA UFRGS  

11 estudantes de comunidades populares. 

Tutora é docente da Saúde Coletiva UFRGS. 

Projeto financiado pelo MEC. 

 

 



OBJETIVO 

Promover o protagonismo estudantil e a 
construção de ações interdisciplinares para 
estudantes dos cursos noturnos da área da saúde, 
são eles: 

 Análise de Políticas e Sistemas de Saúde  

Bacharelado em Saúde Coletiva; 

 Psicologia; 

Odontologia; 

 Serviço Social. 



Proposição é articulada ao PDI (UFRGS, 2010) e ao 
REUNI (BRASIL, 2007).  

 

Contempla as diferentes formações e suas 
necessidades acadêmicas por meio da identificação 
de instituições/organizações e de populações 
vulneráveis, instâncias do controle social e demais 
cenários de prática cuja atuação possa ocorrer à 
noite, nas férias e nos finais de semana. 

 

Viabilizar ações/intervenções interdisciplinares, 
multiprofissionais e continuadas.  

 



MATERIAIS E MÉTODOS 

Ações e atividades de ensino, extensão e pesquisa são 
planejadas em conjunto e visam inserir os estudantes 
em diferentes cenários de práticas, cuja intenção é 
ampliar as possibilidades de realização de estágios 
curriculares noturnos. 
 
 A metodologia de trabalho do grupo consiste na 
realização de semana típica de atividades que inclui  
Ciclos de Aprendizagem, Estudos Auto-Dirigidos e 
atuação em diferentes Cenários de Prática. 
 
 Cada etapa é avaliada por meio do portfólio 
individual. 



ALGUNS RESULTADOS 
 

  Apropriação dos Projetos Pedagógicos e das Diretrizes 

Curriculares (DCNs);  

 Participação de alunos como delegados, monitores, 
facilitadores nas instâncias de Controle Social: Pré-
Conferências Distritais de Saúde e Conferência 
Municipal de Saúde de Porto Alegre, realizadas nos 
meses de maio e junho/2011;  

 Elaboração e execução de projetos de extensão:  

 



A. Instituições de Saúde: olhar Interdisciplinar - objetivo 
é  Conhecer a história de instituições de saúde e, ao 
mesmo tempo, oportunizar a alunos trabalhadores de 
cursos noturnos da UFRGS realização de créditos 
complementares, aos sábados.  



B. Publicizando o Curso APSS – Bacharelado em 
Saúde Coletiva - objetivo divulgar o referido 
curso junto a escolas públicas de ensino 
médio, escolas técnicas da área da saúde e 
cursos pré-vestibulares populares. 

 
 

 C. Vacinação contra hepatite B em alunos de até 
24 anos da UFRGS, que tem como objetivo 
proporcionar acesso facilitado, nos locais pré-
estabelecidos – Campus do Vale e UBS Santa 
Cecília, à vacina contra Hepatite B (três doses) 
a alunos de cursos de graduação da UFRGS.  

 



 
Na pesquisa – elaboração de pré-projeto de 
investigação abordando o ensino noturno da 
área da saúde da UFRGS (evasão, 
permanência e acesso)- realizadas leituras, 
fichamento e discussão teórico-conceitual. 

 



 Elaboração de projeto de investigação 

sobre acesso, permanência e evasão nos 

cursos noturnos da área da saúde da 

UFRGS, a ser executado em 2012/2; 

 

 Destaca-se o empenho do grupo na 

realização de atividades de ensino e 

extensão em horários que possibilitem a 

frequência de estudantes trabalhadores.  



CONCLUSÃO 
 

 

Espera-se contribuir para formação de 
um profissional demandado, em 

concordância com as políticas públicas 
de educação e de saúde, melhorando 

a resposta pública. 
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Obrigada !!!! 


