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1 – APRESENTAÇÃO 

 

O Balanço Social permite compartilhar com a comunidade acadêmica e com a sociedade um 

número significativo de ações de relevância nos âmbitos acadêmico, cultural, ambiental e de 

responsabilidade social. É uma enorme satisfação (e que me entusiasma pessoalmente) 

mostrar as inúmeras iniciativas desta Instituição que, como Universidade, ainda é muito 

jovem.  

Plasma na sua prática o compromisso Institucional em formar recursos humanos 

especializados na área da saúde, mas, sobretudo, cidadãos com uma formação não apenas 

técnica, mas integral, conscientes de seu papel social. As ações aqui apresentadas 

possibilitaram aos atores envolvidos a oportunidade de ampliar suas competências 

específicas, confrontando-as com a realidade e com os conhecimentos gerados nos 

processos vivenciados. 

Para isto, a UFCSPA estimula e dá destaque a ações que a integram à sociedade e que 

viabilizam o crescimento social e dela própria. Todas as atividades aqui apresentadas 

representam o esforço empreendido pelos gestores, mas principalmente pela comunidade 

acadêmica. Agradecemos e reconhecemos o comprometimento dos colaboradores e a 

importância do trabalho de cada um no desempenho apresentado.  

Que a leitura desta publicação seja um motivador para que continuemos pensando e 

propondo ações de impacto social. Que possamos, ano após ano, apresentar publicações 

como esta, repletas de eventos bem-sucedidos, que reafirmam o compromisso e a 

responsabilidade social da UFCSPA. 

 

Liane Nanci Rotta 

                Pró-reitora de Planejamento  

                                                                   Exercício 2012
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HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE 

 

Em 11 de janeiro de 2008, por transformação da Fundação Faculdade Federal de 

Ciências Médicas de Porto Alegre, através da Lei nº 11.641, foi instituída a Fundação 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA.  

Em 2010, a UFCSPA ofereceu oito cursos de graduação (Biomedicina, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição e Psicologia), seis cursos – 

mestrado e doutorado - de pós-graduação Stricto sensu (Ciências Médicas, Hepatologia e 

Patologia), treze cursos de pós-graduação Lato sensu, além de quarenta e oito programas e 

áreas de atuação de Residência Médica.  

Em 2011 a UFCSPA ofertou seus primeiros cursos de graduação tecnológica: 

Gastronomia e Toxicologia Analítica (pioneiro no país) e um novo Programa de Pós-

graduação: Ciências da Reabilitação. Neste mesmo ano observa-se um aumento expressivo 

no número de candidatos ao ingresso na UFCSPA, tanto nos cursos de graduação quanto nos 

programas de pós-graduação. Destaca-se ainda a concessão de bolsas estudantis, 

especialmente as vinculadas à assistência estudantil, ofertadas em maior número, e também 

viabilizadas através de novos Programas.  
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MISSÃO  

A Missão da Universidade é a de “formar profissionais na área da saúde, através do 

ensino, pesquisa e extensão, com conhecimentos sólidos, capacidade de auto-aprendizagem, 

ética e visão humanística, capazes de promover a melhoria da qualidade de vida.”  

 

VISÃO 

Ser uma referência nacional na área da saúde e desta forma busca, constantemente, 

melhorar a qualidade e a excelência do ensino, da pesquisa e da extensão, incentivando a 

inovação científica e tecnológica, o empreendedorismo e a formação humanística. 

 

OBJETIVOS  

Os objetivos ou finalidades institucionais estão claramente definidos no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade e compreendem: 

I – formar profissionais aptos para a inserção no mercado de trabalho e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade, além de colaborar na formação contínua 

desses profissionais; 

II – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

III – incentivar o trabalho de pesquisa, visando ao desenvolvimento da ciência, da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura; 

IV – promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e culturais que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional e cultural, 

possibilitando sua concretização; 

VI – promover a extensão, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes 

da pesquisa científica e tecnológica e da criação cultural geradas na Instituição. 
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PRIORIDADES 

 

1. Comprometimento com a missão e com os objetivos institucionais. 

2. Ampliação das políticas para o ensino de graduação e pós-graduação, 

pesquisa, extensão e intercâmbios nacionais e internacionais. 

3. Consolidação da nova Universidade e dos compromissos decorrentes 

de sua responsabilidade social. 

4. Fortalecimento da comunicação interna e com a comunidade em 

geral. 

5. Atenção às políticas de acesso e à permanência de alunos socialmente 

desfavorecidos na Instituição. 

6. Manutenção e Qualificação das políticas de organização e gestão. 

7. Modernização e Ampliação de sua infraestrutura física. 

8. Inovação nos processos de ensino-aprendizagem e na formação de 

recursos humanos para a área da saúde.  
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A Administração Superior da Universidade compreende os Conselhos Superiores, a 

Reitoria e a Vice-Reitoria. 

Os Conselhos Superiores são deliberativos e compreendem o Conselho Universitário 

(CONSUN) e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

A Reitoria, a Vice-Reitoria, as Pró-Reitorias, as Coordenações dos cursos de 

graduação e dos Programas de Pós-graduação são órgãos executivos. 

 
Organograma da Administração Superior * 
Reitoria e Vice-Reitoria Gabinete da Reitora 

CONSUN – Conselho Universitário 
CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
Assessoria de Comunicação 
Ouvidoria 

Pró-Reitoria de Graduação 10 Cursos de graduação (8 bacharelados e 2 tecnológicos) 
14 Departamentos de ensino 
Departamento de Registro e Controle Acadêmico 
Biblioteca 
Coordenadoria de Ensino e Currículo 
Coordenadoria de Mobilidade Acadêmica 
Coordenadoria de Iniciação à Docência e Monitorias 
Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
Gerência de Laboratório 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários 

Coordenadoria de Assuntos Comunitários 
Coordenadoria de Extensão 
Núcleo de Educação a Distância 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 4 Programas de pós-graduação Stricto sensu (04 cursos de 
mestrado e 03 cursos de doutorado) 
13 Cursos de pós-graduação Lato sensu 
48 Programas e áreas de atuação de Residência Médica 
Coordenadoria de Pesquisa 
Coordenadoria de Pós-Graduação 
Núcleo de Inovação Tecnológica 

Pró-Reitoria de Planejamento Coordenadoria de Avaliação Institucional 
Núcleo de Tecnologia da Informação 
Coordenadoria de Convênios e Projetos Institucionais 

Pró-Reitoria de Administração Prefeitura do Campus 
4 Departamentos administrativos (Orçamento, Contabilidade, 
Recursos Humanos e Serviços Gerais) 
7 Seções, vinculadas ao Departamento de Serviços Gerais 
(Almoxarifado, Arquivo, Compras, Contratos, Licitações, 
Patrimônio, Protocolo) 

 * instituídos a partir do novo Estatuto e Regimento Geral da Universidade 
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2. INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

SERVIDORES 

Indicadores Funcionais 

Percentual em relação ao total 

de servidores, em 2011 

Servidores 

Número % 

Mulheres 231 55% 

Homens 189 45% 

 

Especificação 

 Servidores ativos 2007 2008 2009 2010 2011 

Docentes* 190 195 217 223 255 

Técnicos-administrativos  72 92 103 119 165 

Total 262 287 320 342 420 

 * permanentes e substitutos 

 

Servidores por Grau de Formação 

Percentual em relação ao total de servidores 

técnico-administrativos (n:165) em 2011 

Técnicos-administrativos 

Mulheres % Homens % Total (%) 

Ensino Fundamental Incompleto 0 0,0 2 1,2 1,2 

Ensino Fundamental 3 1,8 0 0,0 1,8 

Ensino Médio 20 12,1 28 17,0 29,1 

Graduação 28 17,0 31 18,8 35,8 

Especialização 19 11,5 11 6,7 18,2 

Mestrado 15 9,1 5 3,0 12,1 

Doutorado 2 1,2 1 0,6 1,8 
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Percentual em relação ao total de servidores 

docentes (n: 255) em 2011 

Docentes 

Mulheres % Homens % Total (%) 

Graduação 0 0 1 0,4 0,4 

Especialização 4 1,6 12 4,7 6,3 

Mestrado 30 11,8 14 5,5 17,3 

Doutorado 110 43,1 84 32,9 76,1 

 

Servidores por Tempo de Serviço 

Percentual em relação ao total de servidores (n: 

420) em 2011 

Servidores 

Mulheres % Homens % Total (%) 

Até 5 anos 160 38,1 103 24,5 62,62 

6 a 10 anos 17 4,0 9 2,1 6,19 

11 a 20 anos 41 9,8 26 6,2 15,95 

21 a 30 anos 7 1,7 24 5,7 7,38 

Acima de 31 anos 6 1,4 27 6,4 7,86 

 

Servidores por Faixa Etária 

Percentual em relação ao total de servidores (n: 

420) em 2011 

Servidores 

Mulheres % Homens % Total (%) 

Menos de 25 anos 5 1,2 5 1,2 2,38 

25 a 30 anos 26 6,2 22 5,2 11,43 

31 a 35 anos 41 9,8 20 4,8 14,52 

36 a 40 anos 46 11,0 12 2,9 13,81 

41 a 45 anos 34 8,1 27 6,4 14,52 

46 a 50 anos 30 7,1 34 8,1 15,24 

51 a 60 anos 43 10,2 36 8,6 18,81 

Mais de 61 anos 6 1,4 33 7,9 9,29 
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INDICADORES LABORAIS  

 

Programas, Serviços e Benefícios Disponibilizados aos Servidores: Benefícios com 

Transferência Direta de Recursos 

 

Em Reais (R$) Valores utilizados na 

manutenção dos benefícios 2007 2008 2009 2010 2011 

Auxílio pré-escolar 22.057 27.880 45.262 45.748 54.030 

Auxílio transporte 48.773 64.609 71.034 85.441 124.568 

Auxílio alimentação 325.085 354.014 408.325 1.088.263 1.308.886 

Assistência médica e 

odontológica 
- 12.900* 117.375 282.426 359.705 

TOTAL 395.915 459.403 641.996 1.501.878 1.847.190 

             * valor retificado em relação ao apresentado no Balanço Social de 2008 

 

Benefícios e Direitos dos Servidores (número de pessoas beneficiadas) 

 
Modalidades 2007 2008 2009 2010 2011 

Auxílio pré-escolar  27 31 49 47 57 

Auxílio natalidade 03 13 09 08 05 

Auxílio transporte 80 95 95 101 127 

Auxílio alimentação 240 292 289 316 397 

Assistência médica e odontológica - 130 145 283 388 

TOTAL 352 561 587 708 974 
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QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES 

 

A UFCSPA incentiva a qualificação de seus servidores por meio da participação em 

eventos realizados no Brasil e da promoção de cursos internos de atualização ou 

capacitação. 

Em 2011, 24 servidores técnico-administrativos (14,5% dos servidores do quadro) 

participaram de 39 eventos externos de atualização, capacitação ou aperfeiçoamento 

custeados pela Universidade. Adicionalmente, 10 servidores do Núcleo de Tecnologia da 

Informação (NTI) realizaram, através da ESR – Escola superior de Redes da RNP - Rede 

Nacional de Pesquisa, treinamentos nas áreas de Gestão da Segurança da Informação, 

Implementando XEN – SERVER, Gerenciamento de Serviços de TI, Roteamento Avançado, 

Segurança em Redes sem Fio, Tecnologias de Redes sem Fio, Análise Forense, Introdução à 

Voz sobre IP e Asterisk, Administração de Sistemas Linux, Administração do Banco de Dados 

Oracle, Fundamentos de Banco de Dados Oracle, Otimização e Performance do Banco de 

Dados Oracle.  

A Coordenação de Ensino e Currículo da UFCSPA, responsável pelo Programa de 

Desenvolvimento Docente na Instituição, ofereceu diversas atividades focadas na formação e 

qualificação docente: cursos, oficinas, ações de acolhimento aos docentes, etc. Em 2011, a 

UFCSPA investiu na formação pedagógica para os professores tutores, colaboradores no 

Programa de Tutoria (Mentoring), com a oferta da oficina “Projeto Cartas do Gervásio ao seu 

umbigo”. Este é um projeto focado no desenvolvimento de competências e estratégias de 

aprendizagem para alunos ingressantes no Ensino superior. As oficinas ocorreram no período 

de março a julho de 2011 e registraram a participação efetiva de 20 professores. 

 

   
Oficina com os Professores 
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SAÚDE, SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

Movimentação de Servidores (Provimento, Vacância) 

 

Provimentos 

Docentes Técnicos-administrativos Modalidade 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Nomeações 2 15 43 27 46 6 30 15 24 55 

Contratos 23 20 6 5 3 - - - - 0 

TOTAL 25 35 49 32 49 6 30 15 24 55 

 

 

Vacâncias 

Docentes Técnicos-administrativos Modalidade 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Exoneração - 1 2 5 4 2 1 2 6 3 

Demissão - - - - 0 - - - - 0 

Aposentadoria 8 13 1 6 5 3 7 1 1 3 

Falecimento - 1 1 - 0 - - - 1 2 

Posse em outro cargo 

inacumulável 

4 2 2 - 3 - 3 - - 1 

Redistribuição - - - 1 0 - - - - 0 

Cedência - - - - 1 - 1 - - 1 

TOTAL 12 17 6 12 13 5 12 3 8 10 

 

 

Outras movimentações 

Docentes Técnicos-administrativos Modalidade 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Término de contrato 8 14 21 16 7 - - - - - 
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Grupo de Reeducação Alimentar: Construindo Hábitos para uma Vida Saudável 

O Grupo de Reeducação Alimentar foi fruto do interesse dos servidores técnico- 

administrativos da UFCSPA, em decorrência da preocupação com os índices de sobrepeso e 

obesidade observados nos servidores da UFSPA. Deste interesse, a Empresa Júnior 

NutriAção, desenvolvu um projeto de extensão, em parceria com o Curso de Nutrição, que 

deu continuidade nas ações do grupo,  com  o objetivo de promover a melhoria dos hábitos 

alimentares e da qualidade de vida dos funcionários da UFCSPA. A estratégia consistiu na 

promoção da educação alimentar através de atividades em grupo, ampliando conhecimentos 

e melhorando o processo de educação em saúde. 

Em 2011 foram acompanhados 20 servidores que participaram de oito encontros, 

com frequência quinzenal, e que contaram com palestras educativas, dinâmicas de grupo e 

acompanhamento dos resultados atingidos no decorrer do projeto. 

 

     
                                               Curso de Reeducação Alimentar 

 

Homenagem aos Aposentados 

 Em dezembro de 2011, em sessão solene do CONSUN, a UFCSPA promoveu 

homenagem aos servidores da Instituição que se aposentaram a partir de janeiro de 2008, 

quando da transformação da FFFCMPA em Universidade (UFCSPA). Como forma de 

reconhecimento aos trabalhos prestados na Instituição foram homenageados 36 servidores, 

sendo 24 professores e 12 técnicos administrativos. 
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DIÁLOGO E PARTICIPAÇÃO  

 

Envolvimento dos Servidores na Gestão 

  A UFCSPA mantém diversos canais de interlocução com seu corpo funcional, o qual 

conta com representantes nas Pró-Reitorias (Administração e Planejamento) e nos Conselhos 

Superiores (CONSEPE e CONSUN), com vistas à participação nas deliberações destes órgãos. 

Além disto, realiza reuniões periódicas com os diferentes segmentos da comunidade para o 

atendimento de demandas específicas. A Pró-reitoria de Administração realizou, durante o 

ano de 2011 5 reuniões com os servidores vinculados, direta (chefes de setores) ou 

indiretamente à ela. Paralelamente a Pró-reitoria de Administração realizou diversos 

atendimentos individualizados com os diversos coordenadores de área. A Pró-reitoria de 

Planejamento realizou reuniões semanais periódicas com o Núcleo de Tecnologia da 

Informação para deliberação de assuntos específicos. Paralelamente, diversas comissões e 

grupos de trabalhos (ex: Comissão de Seleção de Transferência Voluntária, Núcleo de 

Gestão Ambiental, etc) contaram com a participação de servidores, auxiliando a Gestão 

Institucional. 

 

Participação dos Servidores em Sindicatos  

Os servidores da Universidade são, por opção, sindicalizados através do Sindicato 

ASSUFRGS – Associação dos Servidores da UFRGS e, recentemente, do Sindicato ADUFRGS 

– Associação dos Docentes da UFRGS, que mantem permanente interlocução com as 

respectivas representações nacionais.  
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GESTÃO COM TRANSPARÊNCIA 

 

Prestação de Contas da Gestão 

A Prestação de Contas da Gestão é realizada, anualmente, ao Tribunal de Contas da 

União através de relatório auditado pela Controladoria Geral da União e cuja publicidade é 

dada na página institucional, após a emissão do certificado de auditoria pelo órgão 

responsável. 

Além disto, na Página de Transparência Pública, instituída e regulamentada pelo 

Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005 e pela Portaria Interministerial nº 140, de 16 de 

março de 2006, são apresentados, para fins de controle social, os dados referentes às 

despesas realizadas pelo órgão, com informações sobre execução orçamentária, licitações, 

contratações, convênios, diárias e passagens.           
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MELHORIAS NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Melhorias na Área de TI 

Na busca constante por melhores serviços e atendimento às necessidades de sua 

comunidade interna, a UFCSPA disponibilizou acesso à Internet sem fio (wireless) nas 

dependências do prédio principal e do prédio anexo II, adequando a Universidade a um 

progresso tecnológico. Também foram adquiridos soluções de no-break com a finalidade de 

permitir que os serviços de tecnologia da informação continuem on-line mesmo diante de 

uma parada de energia elétrica. 

 A fim de aumentar a segurança e a prevenção de ataques à rede, foi realizada a 

substituição da solução de antivírus, aplicada em todos os computadores e servidores da 

universidade. Paralelamente, foi dado início à renovação do parque de computadores, com a 

aquisição de mais de 100 equipamentos com a configuração e distribuição dos mesmos. 

A modernização do parque de impressão, através de contrato corporativo com 

empresa detentora de tecnologia de última geração, trouxe maior qualidade nos serviços e 

menores custos de impressão e manutenção. Já a implantação do Sistema de Gestão Ensino, 

SIE, possibilitou a realização de matrículas on-line pelo Portal do Aluno, e permitiu que 

dados e informações do PINGIFES e SENSO fossem gerados com autonomia devido ao 

banco de dados institucional e integrado.  

Além disso, o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) desenvolveu diversos 

sistemas eletrônicos e formulários on-line para o controle de atividades relacionadas à 

extensão, nos quais se destacam: Iniciação Científica, Programa de Iniciação à Docência 

(PID), Jornada Acadêmica de Fisioterapia, Semana Científica, Iniciação Tecnológica e 

Inovação, Processo Seletivo de Médicos Residentes, Sistemas de Gestão, Sistema de 

Empréstimo de Chaves, Sistema de Patrimônio e Sistema de Avaliação Institucional. 

Em 2011 também foi constituído pela direção da universidade o CGTI (Comitê Gestor 

de Tecnologia da Informação) com a finalidade de auxiliar na Governança de Tecnologia da 

Informação na UFCSPA, bem como elaborar o PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação) e elaborar o PSI (Plano de Segurança da Informação). Juntamente ao CGTI, o 

grupo de trabalho de segurança da informação que auxiliará na elaboração do PSI. 

 

Ampliação da Ala Sul 

Em 2011, deram continuidade as obras de ampliação da área física da Universidade, 

com a proposição de novos espaços destinados a salas-de-aula, gabinetes de trabalho das 
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Pró-Reitorias e Vice-Reitoria, salas de reunião, laboratórios de aulas práticas e salas para 

professores). 

 

Prédio III 

Paralelamente, ainda neste ano de 2011, iniciaram as obras para edificação do prédio 

anexo III, que será destinado ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e pós-

graduação. 

 

Instalações Provisórias de Pós-Graduação 

 Em decorrência da necessidade de manutenção das atividades de pesquisa e de pós-

graduação a UFCSPA promoveu a adequação de um espaço temporário para a alocação 

destas atividades. Os espaços envolvidos são: 

- laboratórios de pesquisa 

- salas para coordenação dos projetos de pós-graduação 

- secretaria da pós-graduação 

- salas para atividades de professores e alunos 

 

Estabelecimento de novos Laboratórios 

 Neste ano de 2011, a UFCSPA finalizou a adequação e a instrumentação de espaços 

destinados a implantação de laboratórios didáticos destinados a realização de aulas práticas 

e pesquisas. Os novos laboratórios, que iniciaram suas atividades no ano de 2011 são: 

laboratório de pesquisa em bioinformática (sob responsabilidade da Profª Cecília Flores), 

laboratório de Dietética e Gastronomia (sob responsabilidade do Curso de Gastronomia) e 

laboratório de habilidades (para atendimento dos Cursos de Enfermagem, Medicina, 

Fisioterapia – sob responsabilidade da Profª Eliane Rabin).   

     
Laboratório de Gastronomia 
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      Laboratório Técnica Dietética 

 

                     
Laboratório de Habilidades 

 

 

Criação da Secretaria de Extensão 

 A Secretaria de Extensão iniciou suas atividades em 2011, como forma de 

atendimento às demandas das atividades extensionistas. 

 

Novas instalações para a equipe de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do 

NTI (Núcleo de Tecnologia da Informação).  

O setor foi beneficiado com a ampliação de seu espaço físico através da ocupação de 

duas salas no 7º andar do prédio Anexo II, contando com mobiliário novo e específico para 

a função, permitindo a realização das atividades de maneira mais adequada. 
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Ampliação das roletas de acesso biométrico 

Em 2011 a UFCSPA promoveu a implantação da estrutura de software e rede nas 

novas roletas localizadas no prédio Anexo II, para acesso biométrico, com a finalidade de 

auxiliar na identificação das pessoas que circulam neste prédio (a exemplo do que já ocorre 

no prédio principal). 

 

Veículos de Comunicação 

 Em 2011, a UFCSPA reinventou seu processo de comunicação institucional com a 

adoção das redes sociais para atingir mais pessoas e de maneira mais dinâmica. Foram 

criadas páginas específicas da instituição no Facebook e no Youtube, além de um usuário no 

Twitter, a fim de transmitir informações da universidade e receber retorno direto dos 

usuários. Na página do Youtube – ainda em caráter experimental – foram postados alguns 

vídeos produzidos na instituição de forma a ampliar a divulgação do nome da UFCSPA e 

manter um contato mais direto com o público estudantil. 

 No período, também foi planejada, para o início de 2012, a criação do jornal 

impresso Panorama UFCSPA, em substituição ao boletim eletrônico “Jornal da UFCSPA”, que 

em 2011 apresentou oito edições. 

 

Jornal Impresso da UFCSPA 

 

Comunicação Integrada 

 Em 2011 a UFCSPA passou a integrar a equipe da Assessoria de Comunicação, um 

profissional de relações públicas, que assumiu a responsabilidade de planejar e organizar o 

cerimonial dos eventos da universidade, além de iniciar a implantação de uma política de 
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comunicação integrada, ao lado dos profissionais da área de jornalismo e de publicidade e 

propaganda. 

 

Inclusão Digital  

Em 2011 foram adquiridos novos computadores para o atendimento de demandas de 

professores e alunos de graduação e de pós-graduação, ampliando o parque computacional 

da Universidade.  

 
Tipo de Computador 2007 2008 2009 2010 2011 

Estações 348 368 406 520 612 

Servidores* 23 24 26 39 39 

* Os servidores atendem também à graduação e à pós-graduação 

 

Sistema de Biblioteca 

A Biblioteca Paulo Lacerda de Azevedo oferece aos alunos de graduação e pós-

graduação, docentes, técnicos-administrativos e pesquisadores, os seguintes recursos: 

- acesso ao Portal Capes: 29.097 periódicos com texto completo e mais de 15 Bases de 

Dados referenciais; 

- consulta on-line ao acervo: pelo software PHL permite-se que os usuários realizem 

empréstimos, reservas e renovações; 

- comutação bibliográfica: centro cooperante da Bireme - localiza e solicita artigos de 

periódicos, teses (parcial e/ou integral) e capítulos de livros; 

- normalização de monografias; 

- levantamento bibliográfico; 

- treinamento ao usuário na utilização dos recursos disponíveis na Biblioteca. 

No período de janeiro a fevereiro, a biblioteca passou por melhorias em sua estrutura 

física. Ao longo de 2011, a biblioteca contou com um movimento diário de, em média, 1.200 

usuários. Foram realizadas 2.530 consultas locais e a média de empréstimos foi de 6.180 

exemplares por mês. 
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Acervo Bibliográfico 

 

Biblioteca 2007 2008 2009 2010 2011 

Títulos 6.124 6.736 7.134 10.062 10.424 

Exemplares  18.874 20.848  19.649* 23.500 26.860 

Periódicos** 11.419 12.637  22.718 26.449 29.097 

* realizado desfazimento no ano de 2009. 

** disponibilizados pelo Portal CAPES. 
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MELHORIAS NA GESTÃO 

 

Ações para a Expansão do Acesso  

 

SiSU 

Com a adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SISU) e utilizando o Enem como 

etapa única de seleção, desde 2010 a Universidade amplia a oportunidade de acesso e 

promove avanços, no cenário nacional, para a democratização do acesso ao ensino superior. 

Considerado um processo de seleção justo e eficaz, o SiSU possibilita às pessoas de 

todo o país a oportunidade de ingressarem no curso de graduação desejado sem a 

necessidade de viajar para realizar vestibular. Através do sistema, se mantém a lógica da 

aprovação pela capacitação, sendo aprovados os candidatos melhores pontuados dentre os 

inscritos para cada instituição. Para atender às expectativas da comunidade externa e 

padronizar as informações prestadas pela comunicada interna, a UFCSPA mantém a página 

http://sisu.ufcspa.edu.br, que traz informações sobre o processo seletivo, os editais, os 

cursos, as vagas, além de tópicos específicos sobre a seleção, como o link para “Dúvidas 

Freqüentes”. 

Em 2011 um total de 19.986 candidatos concorreu para a ocupação das 408 vagas 

ofertadas pela Instituição, ampliando em 67,8% o número de candidatos em relação ao ano 

anterior. 

 

Aproveitamento de Vagas 

Pelo processo seletivo de ingresso extravestibular na modalidade de transferência 

voluntária, foram ofertadas 95 vagas para ingresso nos cursos de graduação no primeiro 

período de 2011. Houve 248 inscritos, sendo que 71 destas vagas foram ocupadas.  

 

Combate à Evasão 

Para combate a evasão, a UFCSPA desenvolve diversas ações. Ações vinculadas à 

assistência estudantil (com a oferta de bolsas de permanência, bolsas transporte, bolsas 

alimentação e bolsas moradia) e ações desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

(NAP), relativas ao atendimento de alunos com dificuldades pessoais, pedagógicas e 

psicológicas que interferem no desempenho acadêmico e na integração à universidade. Tais 

alunos são encaminhados pelas coordenações dos cursos de graduação, por colegas de 

curso, por professores, por familiares ou solicitam atendimento por iniciativa própria.  
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Neste sentido, em 2011, o NAP realizou a triagem individual de 34 alunos, onde o 

motivo mais prevalente da procura foi “dificuldades emocionais”. Os demais alunos que 

passaram pela triagem seguiram em aconselhamento breve com uma psicóloga interna e 

com uma psicóloga externa. Ao longo do ano, foram realizados 224 atendimentos. 

 

Ingresso de Estudantes Estrangeiros 

A UFCSPA oferece 01 vaga para ingresso no Curso de Medicina, 01 vaga para o Curso 

de Biomedicina, 01 para o Curso de Nutrição e 01 vaga para o ingresso no Curso de 

Fonoaudiologia pelo Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G). Este 

programa é uma atividade de cooperação para a formação de recursos humanos, a fim de 

possibilitar aos cidadãos de países em desenvolvimento, com os quais o Brasil mantém 

acordos educacionais ou culturais, a realização de estudos universitários no país, em nível de 

graduação. O Programa é administrado pelo Ministério das Relações Exteriores por meio da 

Divisão de Cooperação Educacional do Departamento de Cooperação Científica Técnica e 

Tecnológica (DCE/DCT/MRE) e pelo Ministério da Educação por meio da Divisão de Assuntos 

Internacionais da Secretaria de Educação Superior (DAI/ SESu/MEC). 

 

Criação de Novos Cursos de Graduação e Aumento nas Vagas de Ingresso 

A partir de 2011 a UFCSPA passou a ofertar dois novos cursos noturnos: os Cursos 

de Gastronomia e Toxicologia Analítica, os primeiros cursos de graduação tecnológica da 

Instituição, com a disponibilização de 20 vagas anuais para cada curso.  

 

Número de cursos de graduação  
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Com a criação destes novos cursos, a Universidade passou a ofertar um número total 

de dez cursos de graduação e 408 vagas de ingresso. Com o aumento progressivo de cursos 

e vagas, a UFCSPA promove o acesso de estudantes ao ensino superior em uma instituição 

pública e com ensino de qualidade. 

Vagas nos Cursos de Graduação
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Simultaneamente, a UFCSPA passou a ofertar um novo Programa de Pós-graduação em 

Ciências da Reabilitação, oferecendo a possibilidade de ingresso para a formação em nível de 

mestrado a partir do ano de 2011.  
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ALUNOS 

 

A UFCSPA empenha-se continuamente na busca pela qualidade e excelência em 

Ensino, Pesquisa e Extensão acadêmica e comunitária, articulando essas três dimensões em 

todas as modalidades de atuação, com incentivo à inovação, à educação continuada, ao 

empreendedorismo e à formação cidadã e solidária. Seus cursos têm projetos pedagógicos 

que privilegiam o desenvolvimento de competências éticas, pessoais, profissionais, de 

comunicação em suas relações sociais, além da cidadania e do voluntariado, incentivado e 

praticado em projetos comunitários, sociais e de sustentabilidade.  

Na pós-graduação, a UFCSPA mantém cursos próprios e em convênio com 

instituições nacionais, buscando alternativas dinâmicas e eficazes para os programas Lato 

sensu e Stricto sensu.  

 

Quantitativos 

 

Modalidade/Aluno Matriculado 2007 2008 2009 2010 2011 

Graduação 811 922 1.067 1.287 1.535 

Pós-graduação – Especialização 47 98 41 100 754 

Pós-graduação – Residência Médica 188 189 199 205 203 

Pós-graduação – Mestrado 87 123 114 143 193 

Pós-Graduação – Doutorado 30 43 42 43 65 

TOTAL  1.163 1.375 1.463 1.778 2.750 

 

 
 
Outros Indicadores Acadêmicos 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 

Vagas no Vestibular 198 238 318 368 408 

Inscritos no Vestibular 4.358 6.021 6.421 11.905* 19.986* 

Inscritos por vaga no Vestibular 22,0 25,3 20,19 32,35 48,99 

Aluno equivalente** / Docente equivalente** 9,74 10,28 8,62 10,8 10,21 

Aluno equivalente / Funcionário equivalente** 13,9 11,37 9,85 11,15 9,06 

Funcionário / Docente equivalente 0,70 0,90 0,88 0,97 0,65 

* Inscritos no SiSU    

** Calculados conforme orientações do Tribunal de Contas da União 
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SERVIÇOS E BENEFÍCIOS 

 

Programas de Assistência  

Em 2011 a UFCSPA ampliou seus programas de assistência para estudantes 

socialmente desfavorecidos aumentando o número de benefícios concedidos em programas 

existentes e criando duas novas modalidades de bolsa, a bolsa idiomas e a bolsa 

alimentação. Foram concedidos 315 benefícios, dos quais 70 bolsas de permanência, 70 

bolsas transporte, 50 bolsas alimentação e 25 bolsas moradia. 

O auxílio-alimentação, operacionalizado mediante convênio com a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul para utilização de seu restaurante universitário, ofereceu um 

total de 100 auxílios. Nesta modalidade foram beneficiados 41 alunos, de acordo com os 

critérios sócio-econômicos estabelecidos no edital de seleção. 

 

Seguro de Acidentes Pessoais para Alunos 

A UFCSPA oferece a cobertura de seguro de acidentes pessoais, exigida por lei 

apenas para alunos em estágio, para a totalidade de seus alunos de graduação e médicos 

residentes. Em 2011 foram beneficiados os 1.535 alunos de graduação e os 203 alunos de 

residência médica. 

 

Programas de Bolsas 

Bolsas 2007 2008 2009 2010 2011 

Alunos com bolsa permanência 07 34 50 53 70 

Alunos com bolsa transporte - - 50 60 70 

Alunos com bolsa idiomas - - - 40 - 

Alunos com bolsa alimentação - - - 49 50 

Alunos com bolsa de iniciação científica 35 46 46 91 21 

Alunos com bolsa de extensão 08 - 18 15 15 

Alunos com bolsa PET  - - - 84 60 

Alunos com bolsa de iniciação à docência 40 41 48 48 50 

Alunos com bolsa de pós-graduação 29 50 63 85 132 

Total de alunos com bolsas  119 171 275 525 468 
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Programa de Estágios 

A UFCSPA oportuniza aos seus alunos de graduação a realização de estágios 

curriculares não obrigatórios através de agentes intermediadores e de instituições 

conveniadas, mediante validação das direções dos cursos, buscando assegurar a 

consonância da atividade desenvolvida pelo estudante com a sua área de formação. 

Em 2011, 109 alunos de diferentes cursos da Instituição (Biomedicina, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Medicina, Nutrição, Psicologia e Toxicologia) 

realizaram atividades de estágio em locais como Centro Auditivo Telex, FIERGS, Grêmio 

Náutico União, Hospital Moinhos de Vento, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Prefeitura 

de Porto Alegre, Sanatório Belém, SESC, Unimed Porto Alegre, dentre outros. 

 

Programa de Tutoria  

O Programa de Tutoria é uma das ações do NAP que visa favorecer a inserção, 

adaptação e seguimento com sucesso na vida universitária. O programa existe há cerca de 

quinze anos na instituição e tem como objetivo prestar suporte psicopedagógico ao aluno 

universitário nas questões de transição e ingresso na universidade, demandas do ensino-

aprendizagem, organização e métodos de estudo, gestão do tempo e da vida universitária, 

bem como demandas emocionais próprias do processo formativo, auxiliando na identificação 

de possíveis dificuldades, necessidades, demandas e perspectivas da formação profissional. 

Promove práticas educativas que favorecem a formação integral do aluno, contemplando seu 

desenvolvimento intelectual e psicossocial.  

O Programa de Tutoria vai ao encontro do que apregoam as diretrizes curriculares 

para os cursos de graduação em saúde, no art. 3º, que defendem e sugerem que estes 

cursos favoreçam, durante a formação, a oportunidade para a promoção integral da saúde, o 

senso de responsabilidade e o compromisso com a cidadania. 

Para desenvolvimento do Programa de Tutoria conta-se com o envolvimento e 

colaboração de cerca de 30 professores-tutores, docentes da instituição que tem esta 

atividade como uma das suas práticas de ensino da graduação. Estes docentes recebem o 

suporte e apoio do NAP da UFCSPA para o desenvolvimento das suas atividades. Dentre as 

atividades de suporte aos tutores encontram-se as atividades sistemáticas de planejamento 

didático das ações junto aos alunos e cursos de formação pedagógica como descrito abaixo. 

Em 2011 foram realizadas oficinas de formação pedagógica para os professores- 

tutores sobre o “Projeto Cartas do Gervásio ao seu umbigo”. As oficinas realizadas no 

período de março a julho de 2011 e contou com a participação efetiva de 20 professores 

(iniciaram e concluíram a oficina), com duração de 15 horas.                                                                   
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Núcleo de Humanidades 

O Núcleo de Humanidades tem como objetivo contribuir para a formação humanística 

na UFCSPA e serve como complementação à formação técnico-científica tradicional. Nesse 

sentido, o caráter multidisciplinar do núcleo, que é composto por docentes da área de 

Filosofia, História, Letras, Lingüística e Sociologia, oferece o aparato necessário para a 

formação de um profissional que tenha sua ação pautada pela ética e por uma percepção 

acurada da realidade na qual atua. 

As atividades do Núcleo desdobram-se em ações de ensino, pesquisa e extensão, 

compreendendo assessorar os docentes e os cursos de graduação da UFCSPA no 

planejamento de atividades, relacionadas e de acordo às áreas, respeitando as 

especificações da formação acadêmica dos professores que integram o núcleo: 

• Letras – assessoria para os projetos da UFCSPA tanto em língua materna quanto 

em língua estrangeira (inglês e espanhol) no que tange à revisão, redação e tradução de 

textos; 

• Sociológica – assessoria em diagnósticos sócio-antropológicos e pesquisa social; 

• Histórica - assessoria em atividades que demandem conhecimento e pesquisa dos 

fundamentos circunstanciais e históricos nos processos de ensino e aprendizagem; 

• Filosófica – assessoria em demandas vinculadas à Ética, Metodologia Científica e 

Fundamentos Filosóficos na área da saúde. 

Segue abaixo a descrição das ações desenvolvidas no ano de 2011: 

 Ensino: foram ofertadas um total de 36 disciplinas ministradas no ano de 2011, 

entre obrigatórias e eletivas, todas elas devidamente listadas abaixo. 

 Extensão: foram desenvolvidos projetos de extensão universitária (Incentivo ao 

Hábito de Leitura - Leituras compartilhadas, Livros Sem Lar, Café na UFCSPA), alguns dos 

quais já vinham em andamento, outros criados esse ano. Um detalhe interessante de se 

destacar é o fato de que algumas ações no Núcleo de Humanidades foram retomadas com 

intensidade nesse ano, tais como o “Café na UFCSPA”, tendo ocorrido 3 edições nesse ano 

(Cíntia Moscovich, Renato Zamora Flores e Almerindo Boff), o Cine Saúde (2 edições), os 

projetos de literatura desenvolvidos pelas professoras Marcia Costa e Luciana Pinheiro. Além 

disso, foram propostos cursos de extensão como Gênero e Sexualidade. 

 Eventos: ocorreram na instituição dois eventos acadêmicos de grande relevância e 

que tiveram participação direta em sua elaboração e execução de membros do Núcleo de 

Humanidades: Encontro nacional de Humanidades e Ciências da Saúde, ocorrido entre 16 e 

18 de novembro de 2011 e a Semana de Direitos Humanos na UFCSPA: Combate à 
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Homofobia e Promoção da Diversidade, ocorrido entre os dias 21 e 23 de novembro de 

2011.    

 

Programa de Atividade Física 

O Programa de Atividade Física, coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários, possibilitou o aluguel de quadras esportivas para uso pela 

comunidade interna (alunos, professores e técnicos-administrativos). 

 

Quadro de utilização dos horários de quadras alugadas pela UFCSPA no ano de 2011 

 Número de 

horas 

Modalidade 

Biomedicina 12 Futsal 

Cursos Noturnos 18 Futsal 

Enfermagem 06 Futsal 

Fisioterapia 12 Futsal 

Fonoaudiologia 05 Futsal 

Medicina 25 Futsal 

Nutrição 06 Futsal 

Pós-Graduação 06 Futsal 

Técnico-Administrativo 06 Futsal 

 

Além disto, a UFCSPA promoveu o VII COPAMED, um torneio de futebol sete, que 

congregou servidores técnico-administrativos e discentes dos diferentes cursos da 

Universidade.  

 

Terceirizados e Estagiários 

Em 2011 a UFCSPA contou com 88 funcionários terceirizados, relacionados a apoio 

administrativo, vigilância, limpeza e conservação, que representam 53% dos servidores 

técnico-administrativos do quadro efetivo. Este número expressivo independe da gestão, 

uma vez que seria necessária a liberação de vagas pelos Ministérios da Educação e 

Planejamento para a abertura de concursos públicos para o atendimento da demanda 

Institucional. 

Em áreas específicas, a Universidade também contou com, em média, 22 estagiários 

de nível médio e/ou superior para apoio a atos administrativos relacionados às suas 

atividades meio. 
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RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 

 
As ações da Universidade nas relações diretas com a comunidade são realizadas por 

meio de programas e projetos de extensão e de prestação de serviços na área da saúde. 

Em parcerias realizadas com diferentes níveis do governo, empresas e organizações 

da sociedade civil, a UFCSPA devolve à sociedade o conhecimento adquirido a partir do 

ensino, da pesquisa e da extensão. As ações comunitárias realizadas permitem a inserção da 

UFCSPA na comunidade em benefício do bem comum.  

Em 2011 a UFCSPA incentivou e colaborou para a realização de aproximadamente 63 

atividades e projetos que colocaram em prática os conhecimentos adquiridos dentro da 

Universidade em prol da comunidade, além de eventos de extensão voltados à comunidade 

interna e externa.  

 

Eventos 
V Curso de Eletrocardiograma da Liga da Insuficiência Cardíaca 

I Jornada do Serviço de Genética Clínica da UFCSPA 
Módulo I do Curso sobre Dor: Avaliação da Dor 

Os Casos Clínicos de Serge Lebovici: Elementos da Psicopatologia do Bebê e a Consulta 
Terapêutica 

XXVI Semana Acadêmica do Curso de Medicina - Gestão em Medicina 
Módulo de Primeiros Socorros da Liga do Trauma II 

Módulo de Atendimento Intra-Hospitalar ao Traumatizado I 
XX Curso prático de Imobilização no Trauma 

VII Jornada Acadêmica de Biomedicina UFCSPA, III Simpósio Habilitações da Biomedicina, Oficina 
de Genética Toxicológica e Oficina de Primeiros Socorros 

Fundacine - Reflexão Histórica, política e cultural através do Cinema 
Curso de Educação Permanente para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem da Rede de Atenção 

Primária à Saúde da SMS e do Serviço de Saúde Comunitária do GHC 
VII Oficina de Sutura e Nós Cirúrgicos da Liga do Trauma 

I Ciclo de Palestras de Temas Expoentes em Medicina 
II Jornada Acadêmica da Psicologia: Psicologia para quem? 

VII Curso de Extensão do VivaVoz 
V Curso Anual da Liga da Insuficiência Cardíaca 

1º Encontro de ex-residentes em Nefrologia da Santa Casa 
II Curso Teórico de Atualizações em Parada Cardiorrespiratória da LT 

I Ciclo de Palestras da Gastronomia 
I Curso de Extensão em Uroanálise 

I Ciclo de Palestras em Análises Clínicas 
II Curso Ouvindo Surdos: Comunicação em situações de emergência - II Encontro de Profissionais 

da Saúde e Inclusão Social: Comunicação com o paciente surdo nas situações de emergência 
Simpósio de Infecções em Pacientes Transplantados 

IV Jornada Acadêmica Fonoaudiologia 
VI Jornada, VIII Semana Acadêmica, III Jornada de Empresa Jr e II Mostra de Trabalhos 

Científicos do Curso de Nutrição 
Eventos 

I Curso de Introdução à metodologia de pesquisa na área da saúde 
I Curso Teórico-Prático de Técnicas Básicas em Saúde 
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Eventos 
Módulo II do Curso Sobre Dor: Diagnóstico de Dor 

II Jornada Acadêmica Enfermagem Atuações e Responsabilidades: O Enfermeiro como Líder 
XXVII Semana Acadêmica da Medicina 

Módulo de Atendimento Intra-Hospitalar ao Traumatizado II 
Módulo de Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado II 

II Curso de Bioestatística 
II Jornada Acadêmica da Fisioterapia 

V Mostra de TCC do Curso de Nutrição 
I Ciclo de Palestras de Pesquisa Básica e Clínica 

VIII Jornada do Programa de Pós-Graduação em Patologia 
I Semana Acadêmica dos Cursos de Farmácia e Toxicologia Analítica 

Aplicações Clínicas da Bioquímica - 3ª Edição 
II Curso de Controle da Qualidade em Análises Clínicas 

I Dia do Trauma da UFCSPA 
V mostra de TCC de Biomedicina da UFCSPA 
V Mostra de Estágio Curricular Biomedicina 

I Simpósio de Microbiologia Clínica as UFCSPA 
Atividade prática de atendimento ambulatorial em Nutrição 

Evento de Extensão da Liga do Cérebro e Comportamento: Diferenças de Gênero: Da 
Neuroanatomia a Cultura 

III Evento de Emergências Cardiovasculares da Liga da Insuficiência Cardíaca 
I Seminário de Atualização em Psicologia do Desenvolvimento: Novos Paradigmas Familiares 

Fonoaudiologia - 30 anos cuidando da comunidade humana 
 

                                              

      Curso de Aplicações Clínicas da Bioquímica 
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PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA 

 
Educação Continuada sobre Nutrição e Alimentação Saudável para Professores da 

Rede de Ensino Básico Estadual  

  O curso de Ensino a Distância (EaD) sobre “Nutrição e Alimentação Saudável" 

oferecido para professores de escolas públicas da região metropolitana de Porto Alegre visa 

incrementar os conhecimentos dos professores em relação à nutrição e à alimentação na 

infância e na adolescência, de modo a possibilitar a inserção desse tema na proposta 

pedagógica das escolas. 

O curso, realizado em duas edições e oferecido gratuitamente, é ministrado 

totalmente à distância e divide-se em quatro módulos, disponibilizados semanalmente. A 

elaboração do material foi realizada por uma equipe de professores, nutricionistas e 

acadêmicos do Curso de Nutrição da UFCSPA junto com a equipe de Educação a Distância. 

Nesta segunda edição, dos 195 professores inscritos, 131 concluíram o curso. 

 

  
Página do curso - internet 

 

 Programa de Assistência, Ensino e Pesquisa em Genética Clínica 

O programa é desenvolvido desde o ano de 1975, com prestação de atendimento de 

consultas e realização de exames de cariótipo para pacientes do Sistema Único de Saúde 

(SUS) na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA), integrado às 

atividades de ensino e de pesquisa. 

O público alvo é composto de pacientes do Sistema Único de Saúde, encaminhados 

aos Ambulatórios de Genética de Adultos e de Crianças ou hospitalizados nos hospitais da 
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Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA), que apresentam 

deficiências, incapacidades ou que pertencem a grupos sociais vulneráveis, muitas vezes 

portadores de malformações congênitas e/ou de retardo mental, necessitando atendimento 

multidisciplinar. 

No ano de 2011, foram realizados 324 atendimentos ambulatoriais, 103 avaliações de 

pacientes internados, 57 exames laboratoriais e outros 355 atendimentos. Sendo, no mês de 

dezembro, registrado o paciente de número 10.467 e mais de 4.000 exames citogenéticos. 

Além da prestação de serviços à comunidade, este programa possibilita o 

aprendizado acadêmico e profissional e a produção de artigos científicos, trabalhos de 

conclusão de curso de graduação e pós-graduação, dissertações e teses. Em 2011 foram 

produzidas, pelo grupo de professores e alunos bolsistas e voluntários de graduação e pós-

graduação, 15 publicações em periódicos científicos, 03 monografias, 29 pôsteres em 

congressos científicos e 18 resumos publicados em anais de congressos. 

Vinculado a este Programa encontra-se o Projeto de Avaliação da Necessidade de 

Atuação Fonoaudiológica em Pacientes Atendidos em um Serviço de Genética Médica, que 

visa à realização de uma abordagem fonoaudiológica dos pacientes atendidos pela Genética 

Clínica buscando a interdisciplinalidade dentro da Instituição, bem como o aumento das 

relações entre a Universidade e seu Hospital de Ensino, preparando o aluno do Curso de 

Fonoaudiologia para o estudo dos aspectos fonoaudiológicos ligados às doenças genéticas. 

Em 2011 o projeto atendeu 118 pessoas, atuando de forma interdisciplinar mediante 

a participação de professores da área de genética clínica, fonoaudiologia, médicos residentes 

de genética médica e estudantes de graduação em fonoaudiologia. 

 

   
        Reunião do grupo de pesquisa em Genética Humana                     Análise ao microscópio utilizando  

                                                                                          técnica de hibridização in situ  fluorescente 
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Projeto Prevenção Primária em Câncer de Pele 

 As atividades desenvolvidas pelo projeto envolveram a aplicação de testes detecção 

do grau de conhecimento dos participantes em relação aos cuidados e conhecimentos sobre 

o sol e a distribuição de material educativo confeccionado durante o projeto, com instruções 

gerais acerca da prevenção do câncer de pele.  Neste trabalho detectou-se uma grande falha 

na fotoproteção das crianças, o que gerou a necessidade de desenvolvimento de um 

trabalho de conscientização maior dos pais, para que usem regularmente proteção solar, 

seja química ou mecânica. Durante o ano de 2011, aproximadamente 300 crianças e 300 

cuidadores freqüentaram o Centro de Saúde Santa Marta ou ao Ambulatório de 

Dermatopediatria do Hospital Santo Antônio participaram do projeto.  

 

Empresa Júnior NutriAção 

A Empresa Júnior NutriAção, um empreendimento sem fins lucrativos, é constituída e 

administrada por acadêmicos do Curso de Nutrição, e presta serviços e desenvolve projetos 

para empresas, entidades e sociedade em geral, além de organizar atividades acadêmicas, 

como workshops e seminários a fim de obter maior integração entre os meios acadêmico e 

empresarial.  

Durante o ano de 2011 a Empresa Jr. NutriAção: 

- prestou serviços de elaboração de Coffee Break para sete eventos, sendo 3 para a 

comunidade interna (II Mostra Científica de Trabalhos da Pós-Graduação em Saúde, Jornada 

Acadêmica do Curso de Biomedicina e Semana Científica) e 4 para a comunidade externa 

(Coquetel para o Curso de Odontologia da UFRGS, Evento da Empresa Júnior de Propaganda 

e Marketing da ESPM, Evento da ESPM e Entrega do Prêmio Consultor do Ano da Empresa 

Júnior ESPM); 

- atuou no planejamento e organização da VI Jornada, VIII Semana Acadêmica, III 

Jornada da Empresa Júnior e II Mostra de Trabalhos Científicos do Curso de Nutrição da 

UFCSPA. 

- realizou o projeto de consultoria aos proprietários da atual franquia Sim Sala Bim 

Kebabs. 

- participou do projeto social: Grupo de Reeducação Alimentar para os servidores da 

Universidade. 

- realizou o projeto de mini-curso interdisciplinar sobre o tema “Transtornos 

Alimentares”. 

 Além disso, representantes da Empresa Júnior participaram de eventos como o XVIII 

Encontro Nacional de Empresas Juniores – ENEJ e o XII Encontro Gaúcho de Empresas 
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Juniores – EGEJ, assistindo palestras e participando dos workshops proporcionados pelos 

eventos, com o intuito de aprender, discutir, exercitar e se relacionar com os futuros talentos 

do mercado brasileiro. 

 

 

Equipe da Empresa Júnior NutriAção – organização de cofee break em evento 

 
Projeto Feiras de Saúde  

O projeto Feiras de Saúde é realizado desde 2002 em parceria com o Rotary Clube 

Porto Alegre Leste. Trata-se de um Programa de Extensão institucionalizado, onde as ações 

são realizadas em escolas públicas de Porto Alegre pelos acadêmicos dos cursos de 

graduação da UFCSPA. As atividades envolvem promoção, prevenção e educação à saúde e 

a qualidade de vida da comunidade e as ações são divididas em “bancas” específicas para 

adultos e crianças e adolescentes.  

No ano de 2011, foram realizadas 05 edições do projeto, sendo 04 em escolas 

municipais e 01 em escola estadual. Em cada edição da Feira de Saúde participaram, em 

média, 98 alunos de graduação e pós-graduação e 10 professores dos diferentes cursos da 

UFCSPA. Foram realizados 3.690 atendimentos, em uma média de 738 atendimentos/feira, 

dentre os quais, 38% foram realizados em crianças de até 12 anos de idade. 

O Curso de Biomedicina realiza, desde 2004, testes de triagem para a Promoção da 

Saúde em Comunidades Carentes, com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre a 

importância da doação de sangue. Em 2011, foram atendidas 779 pessoas que realizaram 

testes de triagem para glicemia e colesterolemia, além da tipagem sanguínea associada ao 

incentivo à doação de sangue. Simultaneamente, o curso também promoveu um ciclo de 

palestras direcionado aos alunos de Biomedicina, Farmácia e Medicina e à comunidade 

externa, que contou com a realização de 09 palestras quinzenais. 
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Na tabela a seguir, estão listados os dados de atendimento de cada edição das Feiras 

de Saúde realizadas em 2011: 

 

COMUNIDADE ESCOLAR DATA ATENDIMENTOS 

Escola Municipal de Ensino Fundamental José Mariano 21.05.2011 540 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Chico Mendes 18.06.2011 1.050 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Aldo Locatelli 20.08.2011 880 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Grande Oriente do Rio 

Grande do Sul 

24.09.2011 540 

Escola Municipal de Ensino Básico Dr. Liberato Salzano Vieira da 

Cunha 

22.10.2011 680 

TOTAL  3.690 

 

 

Feira de Saúde – Curso de Biomedicina 

 

Os acadêmicos do Curso de Nutrição, sob supervisão de professores, participam da 

Feira realizando avaliações antropométricas de adolescentes e adultos e orientação alimentar 

utilizando os “dez passos para a alimentação saudável” (Ministério da Saúde). Para 

conscientizar as crianças, foram desenvolvidas atividades de educação nutricional e hábitos 

higiênicos através de teatro e atividades recreativas que envolveram alimentação e hábitos 

saudáveis. Ao todo, o grupo realizou o atendimento de 507 pessoas. 
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A atividade “Promoção da igualdade e prevenção da violência entre iguais”, 

desenvolvida pelo Curso de Psicologia, teve o objetivo de estimular a igualdade entre o 

público infanto-juvenil, fomentando o respeito às diferenças e a não violência entre pares. 

Para despertar o pensamento crítico nas crianças e nos adolescentes, foram utilizados 

recursos como a análise crítica das propagandas que veiculam imagens do público infanto-

juvenil ou que são voltadas a ele e jogos que apresentam dilemas e situações-problema 

envolvendo o relacionamento entre iguais. 

O Curso de Fonoaudiologia realizou atividades lúdicas com brinquedos que 

possibilitassem a criatividade, a imaginação e a integração das crianças com seus pares, sua 

família e a comunidade, a fim de promover a educação para a saúde fonoaudiológica e a 

prevenção de Distúrbios da Comunicação. Aos adolescentes e adultos, foram oferecidas 

palestras e oficinas sobre o uso profissional da voz e da saúde auditiva. Nestas atividades 

foram atendidas 558 pessoas. 

 

                                           

Oficina Saúde Auditiva com Professores 

 

Bancas de Orientação Alimentar 
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                                                      Atividades de Linguagem com Crianças 

 

Destaca-se ainda a participação do Curso de Enfermagem com o projeto “Sexualidade 

na Adolescência”, que orientou os adolescentes da comunidade sobre o tema. Ao todo, o 

projeto contou com a participação de 08 docentes e 36 alunos extensionistas voluntários e 

atingiu 158 pessoas. 

 

Programa Pet-Saúde 

 

 

 

 

 

 

Em 2010 a Universidade foi contemplada em edital nacional para participar do 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, numa parceria com a Secretaria 

Municipal da Saúde e o Grupo Hospitalar Conceição, com bolsas advindas do Ministério da 

Saúde. O programa contou com a participação de alunos dos cursos de graduação em 

Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição e Psicologia, de 

diferentes séries, sob a supervisão de professores e de profissionais de unidades básicas de 

saúde (UBS’s) da zona norte de Porto Alegre e que constituem o Distrito Docente Assistencial 

(DDA) da UFCSPA, com uma população de aproximadamente 140 mil habitantes. 

Dentre as ações desenvolvidas pelo programa, constaram atividades de promoção à 

saúde, melhoria da qualidade de vida da comunidade e a capacitação de profissionais das 

escolas e dos postos de saúde vinculados ao DDA: Asa Branca, Ernesto Araujo, Esmeralda I, 



 

 40 

Esperança Cordeiro, Herdeiros, Ilha dos Marinheiros, Jenor Jarros, Lomba do Pinheiro III, 

Maria da Conceição, Nova Gleba, Panorama, Passo das Pedras II, Pitoresca, Santa Fé, Santa 

Helena, Santa Maria, Santíssima Trindade, Santo Agostinho, São Pedro, Viçosa, Barão de 

Bagé, Coinma, Conceição, Costa e Silva, Divina Providência, Vila Floresta, Jardim Itu, Jardim 

Leopoldina, Parque dos Maias e Vila SESC. 

As ações desenvolvidas no Programa Pet-Saúde seguiram a metodologia da 

problematização, na qual o grupo observava a realidade, elencava os pontos-chave, buscava 

bibliografia sobre o tema, gerava hipóteses de solução e desenvolvia as ações com a 

comunidade. Os alunos bolsitas são estimulados a desenvolver pesquisas e atividades 

relacionados as práticas nas Unidades de Saúde. Desta forma eles devem participar de todas 

as etapas passando pela identificação da situação, o planejamento da ação, avaliação dos 

resultados e escrever um relato de experiência, desta forma treinando diferentes habilidades 

durante este processo. As atividades desenvolvidas nas equipes são: 

 

1 - Unidade de Saúde da Família Viçosa:  

Atividade: Oficinas sobre Bulling, futuro profissional, identidade e estereótipos comuns na 

adolescência; Número de pessoas atingidas: 90 

Atividade: Avaliação de saúde. Descrição: verificação da pressão arterial, peso e altura. 

Número de pessoas atingidas: 311  

Atividade: Grupo de idosos. Descrição: Em um encontro foi realizado um Chá Bingo em 

comemoração ao dia do Idoso e no outro encontro foi realizada uma oficina de culinária 

saudável com degustação de receitas.  Número de pessoas atingidas: 25 

 

2 -  Unidade de Saúde da Família São Pedro: 

Atividade: Programa de Saúde na Escola que foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental São Pedro. Descrição: foram realizadas atividades referentes à saúde bucal, 

acuidade visual, antropometria e verificação de pressão arterial e também atividades 

relacionadas à educação para saúde.  Número de pessoas atingidas: 56. 

 

3 - Unidade de Saúde Panorama  

Atividade: Castração e Saúde: maximização de benefícios População alvo: pequenos animais 

(cães e gatos) que possuam donos. Número de animais atingidos: 61. Descrição breve da 

ação: Castração de cães e gatos que possuam donos, mas que ficam soltos pelas ruas. 

Primeiramente foi realizada distribuição de panfletos para divulgação do projeto; em 
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seguida, houve reunião com a Secretaria Especial dos Direitos Animais (SEDA) e a população 

para esclarecimento de dúvidas e; por último, captação dos animais para castração.  

 

4 - Unidade de Saúde Conceição  

Atividade: Oficina de educação sexual. Descrição breve da ação: O objetivo foi proporcionar 

aos alunos um espaço onde pudessem discutir e tirar dúvidas sobre sexualidade, com ênfase 

em métodos anticoncepcionais e doenças sexualmente transmissíveis. Número de pessoas 

atingidas: 65 alunos, 15 professores, 1 diretora, além dos alunos (48), preceptora e 

monitores integrantes do PET, totalizando 88 pessoas participantes da ação.  

 

5 - ESF Costa e Silva  

Atividade: Abordagem interdisciplinar entre escola Lídia Moschetti, equipe da Unidade de 

Saúde Costa e Silva e ONG Thiago de Moraes Gonzaga – Vida Urgente: “Últimos dias de 

super-herói” – conscientização no trânsito para jovens. Número de pessoas atingidas: 65 

alunos, 15 professores, 1 diretora, além dos alunos, preceptora e monitores integrantes do 

PET, totalizando 88 pessoas participantes da ação.  

Atividade: Abordagem interdisciplinar através de visitas domiciliares: “Cuidando de quem 

cuida.” Número de pessoas atingidas: aproximadamente 15 cuidadores Ação: mapeamento 

dos cuidadores de pacientes acamados da comunidade e troca de experiências. Como 

consequência de uma das atividades do PET-Saúde 2010, deu-se continuidade ao grupo de 

hipertensos e diabéticos (“Hiperdia”), o qual retomou suas atividades.  

 

 
Visitas à comunidade e reconhecimento territorial. 
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6 - ESF Pitoresca  

Atividade: Intervenção com o grupo de idosos do PSF Pitoresca. Realização de dinâmicas, 

para falar sobre saúde e a importância da convivência social; visando fortalecer laços entre o 

grupo e adesão ao mesmo, entrevistas com alguns dos participantes da intervenção feita 

com o grupo de idosos. 

 

7 - ESF Esperança Cordeiro 

Atividade: Gincana da Saúde nos Abrigos Residenciais. Número de pessoas atingidas: 18 

crianças moradoras de duas instituições de acolhimento. Descrição: Organização de uma 

gincana onde as atividades englobavam várias áreas da saúde, como higiene, alimentação, 

prática de exercícios físicos e aspectos lúdicos para estimulação da leitura.  

Atividade: Criação de Espaços de Leitura em Abrigos Residenciais. Número de pessoas 

atingidas: 32 crianças e adolescentes moradores de duas instituições de acolhimento. 

Descrição: Organização de uma campanha de doação de livros para a montagem de dois 

espaços de leitura, um em cada casa. Assim, foi possível estimular o hábito de leitura e a 

educação entre as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.  

 

8 - UBS Jardim Itu – GHC  

Projeto: Escola promotora de Saúde: Sexualidade, Alimentação e Doenças. Destinado aos 

alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Gustavo Armbrust. Participaram 78 alunos 

das 5ª e 6ª series. Descrição: Foram montadas três estandes sobre Saúde x Sexualidade; 

Saúde X Alimentação e Saúde X Doenças. Os estandes ofereciam material didático (folders e 

livros) e os alunos da UFCSPA prestavam informações gerais sobre os temas, conforme a 

demanda. Participaram na organização e execução o médico da ESF, a monitora e quatro 

alunos. Foi a primeira vez que a UBS realizou uma ação dentro da escola. 

 

9- UBS Vila Floresta  

Projeto: Levantamento e divulgação de recursos da comunidade para a promoção da 

autonomia no idoso. Os alunos realizaram um levantamento de recursos sociais, esportivos, 

do comércio e de saúde no território. Elaboraram um folder intitulado “conheça os recursos 

que a Vila Floresta oferece a você”. O objetivo foi promover a integração da pessoa idosa 

aos serviços oferecidos na comunidade. Foram realizadas visitadas domiciliares a 11 idosos 

entre 64 e 97 anos. Os idosos entrevistados não conheciam os dispositivos existentes. Os 
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folders ficaram a disposição na Unidade para distribuição aos idosos. Participaram na 

organização e execução a médica da ESF, duas monitoras e quatro alunos.  

 

 

Levantamento de recursos da comunidade 

 

10- UBS Panorama 

Projeto: Instrumentalização do grupo de combate ao tabagismo. Objetivo foi criar materiais 

motivadores para a adesão de participantes no inicio do tratamento, bem como aqueles que 

estão em manutenção. Foi confeccionado um vídeo com depoimentos dos usuários do grupo, 

ex-fumantes e dos profissionais de saúde sobre o benefício na participação no mesmo. Foi 

elaborado um pôster de divulgação do grupo sobre o tabagismo que está exposto na 

recepção da Unidade. Participaram na organização e execução a médica da ESF, duas 

monitoras e cinco alunos.  

 

11- ESF Santa Helena  

Projeto: Cine PET e a Reciclagem do lixo. Objetivo é conscientizar a população sobre a 

importância da separação do lixo orgânico e seco através de palestras ilustrativas e 

educativas, visitas domiciliares e abordagem na rua e o convite para assistir a exibição de 

um filme educativo sobre reciclagem e uma comédia romântica como motivadora para que a 

população fosse ao evento. Participaram no evento mulheres e crianças residentes na 

comunidade. Participaram na organização e execução a médica da ESF, um monitor e cinco 

alunos.  
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12- ESF Ernesto Araújo  

Projeto: Bullying na Escola. Participaram 49 alunos da 6ª serie da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Judith Macedo de Araújo. Descrição: realização de palestra seguida de um 

momento de reflexão e discussão com os alunos. Participaram na organização e execução a 

enfermeira da ESF, dois monitores e cinco alunos. 

 

13- Unidade de Saúde Divina Providência 

Atividade: Por uma melhor visão da população carente População alvo: Indivíduos da 

comunidade que estavam na lista de espera por uma consulta oftalmológica Número de 

pessoas atingidas: 26 pessoas. Descrição da ação: realização de levantamento na unidade 

sobre a lista de espera para consulta oftalmológica, sendo chamados os indivíduos da 

comunidade e realizado o atendimento com médico oftalmologista no ônibus oftalmológico 

do Lions Clube e ofertado gratuitamente óculos para algumas pessoas. A atividade foi 

desenvolvida pelos alunos do PET Saúde, preceptor, monitoras, agentes comunitárias e 

médico oftalmologista voluntário.  

Outras atividades: Participação nas atividades de educação em saúde em Grupo de 

Convivência de idosos; participação de Campanhas de Saúde voltadas para saúde do 

homem, saúde da mulher, saúde da criança; atualização do diagnóstico fotográfico da área 

de abrangência da unidade de saúde/territorialização. 

 

14- Unidade de Saúde Jardim Leopoldina 

Atividade: Dia do Cuidador – “Cuidando de quem cuida” Descrição: Foram realizadas 

orientações quanto a importância do alongamento feito por esses profissionais a fim de 

evitar lesões por esforço com os pacientes acamados, orientações quanto à posturas na 

mudança de decúbito dos pacientes, orientações quanto a fatores de risco cardiovascular e 

verificação da pressão arterial e glicemia capilar. População alvo: Pessoas que são 

responsáveis pelo cuidado diário de pacientes acamados no domicílio (cuidadores) Número 

de pessoas atingidas: 8 cuidadores.  Envolvidos: Nesta atividade estiveram envolvidos o 

tutor, o preceptor, as monitoras do PET, além de alunos da disciplina. 

Outras atividades: Mobilização da comunidade para consolidação do Conselho Local de 

Saúde; participação em reuniões do Conselho Local de Saúde; inserção dos alunos nos 

grupos de convívio da unidade: Asma, Atenção Domiciliar, Hiperdia (Hipertensão e 

Diabetes), Gestantes, Geração de Renda- “Fazendo Arte”, Tabagismo e atualização do 

diagnóstico fotográfico da área de abrangência da unidade de saúde.  
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15- Unidade SESC 

Atividade: Aderência e retomada ao tratamento dos pacientes com hipertensão. Breve 

descrição: Foram feitas visitas domiciliares, mensuração e registro da pressão arterial, 

perguntas sobre o controle do tratamento, foi feita a entrega de bilhetes convocativos para o 

comparecimento na unidade de saúde para atualização e registro da medicação. População 

alvo: Pacientes hipertensos da comunidade Número de pessoas atingidas: 50 famílias 

Envolvidos: Participaram da atividade o tutor, a preceptora, as monitoras e os alunos da 

disciplina.  

Outras atividades: Mobilização da comunidade para consolidação do Conselho Local de 

Saúde; participação em reuniões do Conselho Local de Saúde; participação nas atividades de 

educação em saúde em Grupo de Convivência de idosos; participação nas Campanhas de 

Saúde voltadas para saúde do homem, saúde da mulher, saúde da criança e atualização do 

diagnóstico fotográfico da área de abrangência da unidade de saúde/territorialização. 

 

16- Unidade de Saúde Santo Agostinho 

Atividade: Visita domiciliar aos idosos. População alvo: Idosos da comunidade levantados a 

partir do banco de dados da Unidade de Saúde Número de pessoas atingidas: 6 domicílios (8 

entrevistados) Descrição da ação: Coletar dados a partir de visitas domiciliares para melhor 

conhecer a realidade dos idosos da comunidade e fazer um diagnóstico dos que apresentam 

algum tipo de dificuldade na realização das atividades de vida diárias.  

 

17- ESF Jardim Planalto 

Atividades: Participação de Campanhas de Saúde voltadas para saúde do homem, saúde da 

mulher, saúde da criança; atualização do diagnóstico fotográfico da área de abrangência da 

unidade de saúde/territorialização; visitas domiciliares para orientação sobre cuidados com 

diabetes.  
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18- Unidade de Saúde Nova Gleba 

Atividade: Orientações sobre higiene pessoal. Número de pessoas atingidas: 110 crianças 

Descrição breve da ação: Realização de uma dinâmica em grupos utilizando recursos 

criativos (músicas, desenhos para colorir, montagem de cartazes) para conscientizar as 

crianças sobre o modo correto de promover a higiene pessoal.  

Outras atividades: Mobilização da comunidade para consolidação do Conselho Local de 

Saúde; participação em reuniões do Conselho Local de Saúde; campanha de saúde (saúde 

do homem, saúde da mulher, saúde da criança) e diagnóstico fotográfico da área de 

abrangência da unidade de saúde/territorialização.  

 

 

PET Vigilância em Saúde 

A proposta do PET-Saúde/Vigilância em saúde desenvolveu três projetos de pesquisa 

nas áreas da Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Vigilância na Saúde do 

Trabalhador, que ocorreu em parceria com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio 

Grande do Sul (CEVS). 

Na área da Vigilância Epidemiológica, a pesquisa relatou o perfil de pacientes com 

síndrome gripal compatível com Influenza (H1N1) tratados com oseltamivir no Rio Grande do 

Sul, na pandemia de 2009. A coleta de dados ocorreu das fichas de investigação 

epidemiológica que foram utilizadas para a dispensação ambulatorial de oseltamivir, 

totalizando 18.360 casos. Destaca-se que ao conhecer o perfil dos pacientes que receberam 

oseltamivir ambulatorialmente é possível traçar estratégias de controle na propagação de 

doença transmissível. 

Na Vigilância Sanitária, buscou-se obter um banco de dados que contenha 

informações relevantes sobre os serviços de imagenologia localizados no Rio Grande do Sul. 

A realização desta pesquisa permitiu a obtenção dos dados referentes aos serviços de 

diagnóstico, de modo que contribuiu na atualização, unificação e complementação dos 

cadastros estaduais. Neste projeto, utilizou-se o georreferenciamento para visualização 

espacial dos serviços de imagenologia no Rio Grande do Sul. 

E na área da Vigilância da Saúde do Trabalhador a pesquisa estabeleceu o perfil de 

morbidade e mortalidade de trabalhadores expostos ao amianto de uma fábrica de 

fibrocimento do Rio Grande do Sul desde 1969. O desenvolvimento de ações e estudos sobre 

o impacto da exposição ao amianto na população, em especial, dos trabalhadores, vem 
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qualificar a vigilância em saúde e colaborar para a tomada de decisões pelos órgãos públicos 

na defesa da saúde. 

 
Pôster apresentado no Salão de Iniciação Científica – UFCSPA, com resultados do trabalho desenvolvido. 

 

 
Alunos Bolsistas PET-Saúde/VS no local da digitação das fichas de 

dispensação de oseltamivir, no CEVS/SES-RS 
 

Projeto Falando em Amamentação 

Em seu terceiro ano de execução o projeto “Falando em Amamentação” busca levar 

informações sobre a importância do aleitamento materno e a relação da amamentação e 

Fonoaudiologia, valorizando o conhecimento empírico da população atingida, proporcionando 

ao acadêmico o contato com a comunidade e a promoção da saúde materno-infantil através 

do incentivo ao aleitamento, de informações sobre desenvolvimento orofacial, de linguagem 

e hábitos orais saudáveis. 

Os alunos participantes do projeto realizam atividades de orientação, uma vez por 

semana, junto ao Grupo de Gestantes do Hospital Santa Clara. Estas atividades fizeram 
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parte de um projeto multidisciplinar desenvolvido pelo ambulatório e ocorreu no período em 

que as gestantes aguardavam pela consulta de pré-natal.  

 Em 2011, o projeto atendeu 800 gestantes e participou do 29º SEURS, da Semana 

Científica da UFCSPA, do 5º CBEU, do Dia do Bebê e, em parceria com o CREFONO, de 

ações de promoção da saúde materno-infantil durante a Semana Mundial do Aleitamento 

Materno. Ainda nesse ano, foi dado início às atividades na UBS Barão de Bagé, do Grupo 

Hospitalar Conceição. 

 

                                                
             Falando em Amamentação UBS Barão de Bagé 

 

 

Projeto Descarte Correto de Medicamentos 

O projeto Descarte Correto de Medicamentos tem por objetivo incentivar e orientar o 

descarte correto de medicamentos para moradores de bairros próximos à UFCSPA, por meio 

de atividades para conscientização da população quanto à guarda, risco de automedicação e 

correto descarte de medicamentos, bem como caracterizar e quantificar os medicamentos 

descartados no coletor da universidade. De setembro a novembro de 2011 foram 

descartadas 13.831 unidades de 1.112 produtos farmacêuticos, principalmente de na forma 

de comprimidos (33,2%). A maioria dos medicamentos descartados (74,6%) estava com o 

prazo de validade expirado. As amostras-grátis representaram 33,9% dos medicamentos 

descartados. As classes dos medicamentos mais frequentemente descartadas foram 

analgésicos e antipiréticos (6,8%), produtos antinflamatórios e antireumáticos (5,4%) e anti-

histamínicos para uso sistêmico (3,7%). Estes dados irão subsidiar as ações educativas a 

serem desenvolvidas em escolas no ano de 2012. 
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Projeto Contação de Histórias em Ambiente Hospitalar  

O projeto Contação de Histórias em Ambiente Hospitalar tem o intuito de habilitar o 

profissional da saúde com uma ferramenta inovadora: a de saber técnicas de conforto aos 

pacientes através da literatura. 

 

 

 

 

Apoiado pelo Edital MEC PROEXT desde 2009, o projeto consta de três grandes 

estapas. A primeira consiste no oferecimento de cada curso de extensão sobre contação de 

histórias para as áreas de Pediatria, Geriatria e Maternidade. As aulas teóricas são 

desenvolvidas nas salas de aula da UFCSPA, com metodologia interativa, dinâmicas de 

grupo, aiulas expositivo-dialogadas e outras técnicas. As atividades práticas ocorrem no 

Complexo Hospital Santa Casa de Porto Alegre. Por fim, os participantes produzem um relato 

de suas experiências, através da sala de aula virtual do curso, que constitui um banco de 

dados para pesquisa sobre ações praticadas e apontamento de resultados. 

Em 2011, as técnicas de contação de histórias no ambiente hospitalar foram 

direcionadas à Pediatria, Geriatria e Maternidade. 

 

Projeto Conhecendo a Qualidade do Ar na Minha Cidade 

O projeto tem como objetivo atender a demanda dos cursos da área de saúde e 

também proporcionar o intercâmbio com a comunidade em questões relacionadas ao meio 

ambiente e qualidade do ar. As atividades propostas no projeto dão continuidade ao trabalho 

anterior desenvolvido na área de extensão da UFCSPA, com o diferencial de, no momento, 

atender populações rurais: 

 - Desenvolvimento de um Programa de Educação Ambiental Contínua em escolas da 

rede pública na cidade de Capivari do Sul/RS, promovendo o diagnóstico e melhorias escolar 

e no entorno; 
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 - Monitoramento de poluentes do ar em diferentes pontos da cidade de Capivari do 

Sul, conforme demanda da Prefeitura Municipal; 

 - Investigação de doenças respiratórias em escolares. 

 

 

 

 

Projeto A Educação a Distância Integrada à Saúde 

O projeto integra o Programa de Bolsa de Extensão da Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) por meio da implantação de atividades que 

englobem diretamente o ensino, extensão e pesquisa, através do estabelecimento de 

práticas em Educação a Distância, tendo como foco atender a demandas sociais, priorizar a 

capacitação de recursos humanos e, também, promover pesquisa em educação a distância 

aplicada ao ensino de saúde. Este projeto tem como objetivo priorizar a capacitação de 

recursos humanos, através da participação dos alunos de graduação no planejamento e 

execução de atividades e cursos na modalidade a distância, de forma a proporcionar 

conhecimento teórico e prático a cerca desta modalidade de ensino, considerando suas 

peculiaridades em torno de avaliação, estratégia pedagógica e produção de material 

didático, bem como aprofundar conhecimentos em torno do tema “Promoção e Prevenção da 

Saúde”. 

As ações realizadas em 2011 contemplaram três esferas: 

Apoio Institucional: Contemplou a execução de atividades que faziam interface com a 

comunidade da UFCSPA, tais como: treinamento de discentes com o uso do Moodle; auxilio 

para o desenvolvimento de materiais didáticos para docentes (disciplinas da graduação e 

Peça teatral “Do outro lado do buraco” – Projeto Educação Ambiental em Escolas 
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curso de extensão que fazem uso da modalidade a distância); realização dos plantões 

Moodle.  

Educação Continuada a Distância para Promoção e/ou Prevenção à Saúde: 

Contemplou a realização de cursos oferecidos a comunidade externa da UFCSPA, na 

modalidade a distância: atou nos seguintes cursos: "Explorando a base de dados Virtual - 

BVS - BIREME"; "Curso de Enfrentamento à Violência Infanto-Juvenil”. Participação de 

reuniões com alguns representantes de ligas acadêmicas e professores da UFCSPA, com o 

intuito de prospectar oportunidades para desenvolvimento de atividades/cursos de extensão 

na modalidade a distância.  

Pesquisa e avaliação: Elaboração de pesquisa de avaliação do curso Explorando a 

base de dados Virtual - BVS - BIREME", que serviu de modelo para a pesquisas dos cursos 

Curso de Enfrentamento à Violência Infanto-Juvenil" e "Alimentação saudável para 

professores de escolas públicas" . 

 

Enfrentamento à Violência: Capacitação Multidisciplinar do Profissional da Saúde 

 Decorrente da agregação de ações individualizadas que vinham ocorrendo na UFCSPA 

desde o ano de 2005, o projeto Enfrentamento à Violência: Capacitação Multidisciplinar do 

Profissional da Saúde tem como objetivo a prevenção da violência e a promoção da saúde 

através do aperfeiçoamento profissional e educação continuada dos acadêmicos envolvidos e 

da comunidade escolar. 

 Em sua primeira edição, o projeto foi desenvolvido em três diferentes etapas que 

contaram com a participação ativa de quatro alunos bolsistas previamente selecionados. As 

ações envolveram sete seminários, um curso EAD e cinco oficinas. As atividades atenderam 

914 pessoas, número acima do esperado.   

 

    
Oficinas simuladoras 
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Projeto Angola 

O Projeto Angola – Proposta de Cursos para a Capacitação em Educação à Distância 

(EAD) na ferramenta “Moodle” é destinado à viabilização de cursos à distância sobre 

conceitos básicos, intermediários e avançados sobre ferramentas EAD para os integrantes de 

Angola. Em 2011, foram desenvolvidos os objetos de aprendizagem que viabilizam a 

realização de cursos em 2012, para a realização dos módulos. 

 

 

Programa de Orientação Educacional para Adesão ao Tratamento da Asma 

 Esse projeto, desenvolvido pelo curso de Psicologia, objetivou avaliar pacientes 

asmáticos quanto à qualidade de vida e oferecer, em nível ambulatorial, orientações práticas 

de saúde, de cunho pneumológicas, fisioterápicas e psciológicas, a fim de aumentar a 

adesão do paciente ao tratamento. Os atendimentos foram realizados no ambulatório de 

Pneumologia da Santa Casa de Porto Alegre, onde foram abordados os temas: conhecimento 

sobre a asma – crenças inadequadas sobre a doença e a medicação; tratamentos 

preconizados; orientações para a promoção de saúde física e mental; reconhecimento da 

gravidade de uma crise asmática e treino na prática de inaladores. Em 2011, foram 

atendidas 30 pessoas. 

 

 

Projeto Prevenção aos Comportamentos de Risco para Transtornos Alimentares 

nas escolas da rede pública de Porto Alegre 

 O enfoque deste projeto de extensão foi promover uma reflexão crítica sobre a 

representação do corpo entre os escolares, no sentido de criar uma consciência quanto às 

formas simbólicas relacionadas ao corpo e à estética, que podem gerar relações de 

dominação e sofrimento psicossocial. Atividades foram desenvolvidas na Escola Dinah Neri 

Pereira e tiveram a participação de 164 crianças de ambos os sexos, com idade entre 08 e 

11 anos.  

 

 

Sistematização da Assistência de Enfermagem: qualificando enfermeiros para a 

promoção da saúde 

 A proposta dos docentes do Curso de Enfermagem da UFCSPA em parceria com os 

enfermeiros do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas teve o objetivo de oportunizar 
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discussões acerca da Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE), enfatizando o 

Processo de Enfermagem como ferramenta metodológica, com vistas à qualificação de 

profissionais no exercício da promoção à saúde. As atividades envolveram 40 pessoas e 

foram desenvolvidas durante o período de março a setembro. 

                          
Atividade lúdica desenvolvida em escola de ensino fundamental 

 

Projeto Formação Continuada em Gênero, Sexualidade e Saúde 

O projeto, realizado em parceria com o Serviço de Saúde Comunitária do Grupo 

Hospitalar Conceição e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, destinou-se à 

formação continuada de acadêmicos da UFCSPA na interface gênero, sexualidade e saúde. 

Após a formação teórico-metodológica, os alunos realizaram oficinas a alunos adolescentes 

de escolas públicas municipais a fim de debater sobre os temas trabalhados anteriormente. 

Em 2011, nove acadêmicos participaram da primeira edição do curso de formação 

continuada. 

 

Programa de TV na UNITV 

A UFCSPA produz dois programas de televisão que vão ao ar pela UNITV, no Canal 

15 da Net-Porto Alegre. O programa Ciência e Vida e o programa Ciência e Vida Express, 

divulgam eventos administrativos e acadêmicos de cunho institucional, entrevistas e 

depoimentos de profissionais que abordam temas na área da saúde. 

A programação da UNITV pode ser acompanhada, em tempo real, pela página da Internet 

da emissora e o programa Ciência e Vida Express pode ser acompanhado, também, na 

página da Universidade 
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Construção de um site para centralização de informações interdisciplinares sobre 

Bioética  

Criado em 2011, o site bioetica.ufcspa.edu.br tem a finalidade de fornecer à 

sociedade informações sobre Bioética, interligando as áreas das Ciências da Saúde, Filosofia, 

Direito e das Ciências Sociais. 

 

 
Página inicial do site sobre Bioética 

 

 

Centro de Neuroendocrinologia da UFCSPA e ISCMPA 

 O Centro desenvolve, desde sua criação em 2001, prestação de serviços à 

comunidade, associada à pesquisa, formação de recursos humanos e atualização de 

profissionais da saúde na área da Neuroendocrinologia. 

 São ofertadas consultas à população adulta em ambulatórios específicos na 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre;consultorias e atendimento 

contínuo a pacientes hospitalizados, incluindo os internados no Hospital São José,referência 

no Estado em Neurocirurgia; e consultas na área de neuroendocrinologia pediátrica no 

Hospital Santo Antônio. 

 Em 2011, os atendimentos realizados pelo Centro proporcionaram a inclusão de 

novos pacientes, superando a 1000 o número de pacientes adultoa cadastrados. 

 Os médicos e estudantes envolvidos nas atividades ou interessados na área 

participam de reuniões científicas semanais com discussão de tópicos atuais da 

especialidade. Frequentam essa atividade estagiários, bolsistas de Iniciação Científica, alunos 

de graduação e pós-graduação, médicos-residentes, profissionais da saúde e professores. 
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 Mensalmente, obedecendo a uma programação anual, foram realizadas "Reuniões 

Multidisciplinares", no âmbito do Hospital São José, que tratam de temas de interesse de 

profissionais das diversas áreas da saúde, afins à Neuroendocrinologia. 

 Anualmente, desde sua fundação, o Centro realiza um evento científico, 

consolidado na especialidade. Em 2011, foi realizado o "7º Simpósio Gaúcho de 

Neuroendocrinologia (SIGANE)", que contou, como tradicionalmente, com a participação de 

palestrantes de destaque na área, do país e do exterior. O público-alvo principal são os 

endocrinologistas do Rio Grande do Sul, que encontram no evento a  possibilidade de 

atualização com especialistas de renome. O Simpósio também concede créditos para os 

alunos dos programas de pós-graduação da Universidade.  

 A página do programa de extensão, http://www.ufcspa.edu.br/neuroendocrino, 

opera desde o ano de 2002 e oferece informações, notícias sobre o Centro e suas 

publicações, além de prestar esclarecimentos ao público leigo sobre termos da 

Endocrinologia e Neuroendocrinologia (Glossário) e introdução às doenças neuroendócrinas. 

 O espaço "Fale Conosco", também disponível na página, permite o esclarecimento 

de dúvidas pelo correio eletrônico, tanto em relação a temas de saúde na área 

neuroendocrinológica, bem como o auxílio na localização de médicos especialistas em vários 

pontos do país. 

 

 

Programa de Atividade Física e Saúde da UFCSPA  

 

 

 

Dividido em quatro frentes de ação, o projeto “Vida é Movimento” destina-se a 

promover ginástica laboral na comunidade de servidores da instituição, promover um grupo 

de caminhada orientada para toda a comunidade interna, realizar campanha de incentivo à 

prática de atividade física com alunos e colaboradores e realizar uma pesquisa com a 
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finalidade de determinar o nível de atividade física da comunidade de trabalhadores da 

Universidade. 

Em 2011, o projeto contou com a participação voluntária de 12 alunos de diversos 

cursos da Universidade, sob a orientação de professores da área. A atividade de Caminhada 

Orientada teve a participação de 06 pessoas, enquanto a Ginástica Laboral foi realizada no 

DERCA e nos Setores Administrativos da UFCSPA e teve a participação média de 28 

servidores em cada um dos 54 encontros realizados. 

 

 

 

 

 

 

Programa de Controle do Tabagismo 

O Programa de Controle do Tabagismo da UFCSPA, idealizado por uma comissão 

composta por docentes, técnicos-administrativos e alunos, pretende prevenir a iniciação ao 

tabagismo, proteger os fumantes passivos e apoiar os membros da comunidade universitária 

que desejem abandonar o hábito de fumar. 

Dentre as ações desenvolvidas neste ano, o grupo disponibilizou aos acadêmicos, 

através do Plano de Desenvolvimento de Conhecimento Integrado, um módulo sobre 

Tabagismo no Programa de Ensino; ofereceu apoio aos fumantes da comunidade 

universitária que desejassem parar de fumar e realizou intervenções externas através de 

atividades de promoção à saúde e combate ao tabagismo, como a participação nas Feiras de 

Saúde, atuação nas campanhas realizadas no Dia Mundial sem Tabaco e no Dia Nacional de 

Combate ao Fumo. O grupo também identificou que a UFCSPA possui 20 servidores técnico-

Ginástica laboral na UFCSPA 
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adminitrativos fumantes. Desses, 13 já tentaram parar de fumar e 12 acham importante que 

a Universidade ofereça um programa que auxilie as pessoas nesse propósito. 

 

Programa de Reeducação Funcional da Postura 

O programa tem como objetivo reeducar, através de exercícios do método 

Isostretching, a postura de alunos e servidores da UFCSPA.  

Esse método foi desenvolvido na França há cerca de 30 anos, e associa a 

coordenação da respiração diafragmática com a contração da musculatura essencial para 

manter a postura correta e o alongamento da mesma. 

Executada por alunas selecionadas do curso de Fisioterapia, o programa é 

desenvolvido no Laboratório de Fisioterapia e, no ano de 2011, atendeu 40 pessoas. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Atividades de reeducação postural 
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Projeto de Assistência em Parasitologia 

Esta é uma ação de assistência realizada em creches da região metropolitana com 

atividades de atendimento às crianças e controle de parasitoses intestinais e micoses 

cutâneas. 

Foram realizadas atividades em creches e escolas da periferia de Porto Alegre, com o 

atendimento de 340 crianças e a realização de 228 exames parasitológicos de fezes e 

exames micológicos, bem como a realização de atividades lúdicas objetivando o estímulo de 

ações profiláticas. 

Paralelamente, professores, alunos e monitores da disciplina de Parasitologia e 

Micologia participam das Feiras de Saúde da UFCSPA desde a sua implantação, realizando a 

prevenção de parasitoses intestinais através de atividades lúdicas com as crianças. 

 

            

 

  

 

Programa de Distúrbios do Movimento e Demências da UFCSPA/ISCMPA 

Desenvolvido desde 2006, o programa presta assistência a pacientes com distúrbios 

do movimento e demência atendidos pelo SUS nas dependências da ISCMPA. Desenvolvido 

com a colaboração de alunos doutorandos e residentes em Neurologia e, eventualmente, 

com a participação de alunos dos cursos de graduação em Fonoaudiologia e Nutrição, sob a 

supervisão de docentes da UFCSPA, são atendidos, em média, 130 pacientes por mês. 

Atividades lúdicas com crianças 



 

 59 

Ligas Acadêmicas 

As Ligas Acadêmicas são formadas por grupos de estudantes que desejam e criam 

oportunidades de trabalhos científicos, didáticos, culturais e sociais no espaço acadêmico, 

supervisionados por um ou mais profissionais da área e que objetivam colocar em prática o 

idealizado sobre temas específicos, efetivar parcerias para campanhas de saúde, realizar 

pesquisas epidemiológicas e desenvolver atividades assistenciais na comunidade. 

As sete ligas institucionalizadas (Liga da Dependência Química; Liga da Dor; Liga da 

Hipertensão; Liga da Insuficiência Cardíaca; Liga do Trauma, Liga de Saúde Coletiva e Liga 

do Câncer) em 2011 realizaram um total de 16 atividades, entre cursos e eventos de 

extensão, com a participação de 1.580 pessoas. 

Os grupos participaram de eventos científicos e publicação de materiais educativos, 

além de terem organizado oficinas e atividades de extensão relacionadas às respectivas 

áreas. Destaca-se ainda a participação das Ligas do Trauma, da Insuficiência Cardíaca e de 

Saúde Coletiva nas Feiras de Saúde, com o desenvolvimento de atividades educativas de 

prevenção e promoção da saúde. 

 

Programa Viva Voz 

 

 

 

O VIVAVOZ compõe atividades de ensino, pesquisa e extensão de abrangência 

nacional, em parceria com a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), que, através de um 

serviço telefônico tipo “call center”, presta informações científicas sobre drogas; oferece 

apoio gratuito para familiares de usuários de drogas; oferece intervenção breve para as 

próprias pessoas que já usam drogas e desejam conversar sobre suas experiências e indica 

locais de tratamento, conforme a conveniência do cliente. 

Este programa é um serviço aberto para toda população e conta com uma equipe 

treinada e capacitada ao atendimento. Desde outubro de 2011, atendimento é realizado 24h 

por dia, de segunda à sexta-feira e, aos sábados, das 8h às 20h.  

Neste ano, foram recebidas 87.787 ligações e realizados 13.325 exames. Além disto, 

o programa participou de ações educativas em atividades regionais e nacionais relacionadas 
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ao uso de drogas, como a XVIII Caminhada pela Vida, Congresso Brasileiro de Toxicologia, 

XVI Simpósio Internacional sobre Tratamento de Tabagismo, X Simpósio Internacional sobre 

Álcool e outras drogas, entre outros. 

 

Projeto Museu de Anatomia 

O Museu de Anatomia Humana teve sua primeira edição em 2008 e foi aperfeiçoado 

ao longo dos anos de 2009 e 2010, consistindo em exposição anual com duração de 05 dias.  

O projeto objetiva mostrar ao público leigo, alunos do ensino médio, alunos da 

universidade e profissionais da área de saúde, a anatomia através da arte, divulgando o 

trabalho realizado pelos alunos durante o ano na preparação de peças com diferentes 

técnicas. Também visa estimular a pesquisa e implantação de novas técnicas de preservação 

e preparação de peças para ensino, com a colaboração de professores de anatomia, de 

técnicos do laboratório, de alunos do Programa de Iniciação à Docência e de monitores 

voluntários da disciplina. Além disso, constitui-se em uma forma de desmistificar a utilização 

de corpos para o ensino de anatomia humana ao mesmo tempo em que permite mostrar à 

população como os corpos doados a esta universidade são utilizados para o ensino 

No ano de 2011 realizou-se a "Oficina de dissecação" com objetivo de produzir 

material diferenciado para exposição no Museu de Anatomia, que teve sua realização 

transferida de dezembro de 2011 para março de 2012 para poder associar-se as atividades 

de boas-vindas aos calouros, recebendo em torno de 750 visitantes, com grande parte do 

público formado por estudantes das escolas vizinhas a universidade. 

 

 

 

 

Museu de Anatomia 
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Programa de Doação de Corpos para o Ensino e Pesquisa 

O Programa, iniciado em 2008, tem como meta criar uma estrutura e um fluxograma 

para recebimento de doações de corpos para ensino e pesquisa em Anatomia na 

Universidade, visando atingir uma parcela da população que deseja efetuar a doação e não 

encontra informações sobre este procedimento. Além da organização de uma estrutura 

baseada na legislação vigente, que trata o doador com dignidade, o projeto visa despertar 

nos futuros profissionais o respeito pelo indivíduo.  

Os corpos doados são utilizados para o ensino em aulas práticas de Anatomia para 

todos os cursos desta universidade, além de permitir o treinamento de alunos em diferentes 

níveis de formação e proporcionar material para pesquisa nos Programas de Pós-Graduação.  

Este Programa envolve uma equipe composta por um professor da disciplina, um 

assistente social, três bolsistas PID e os dois técnicos do laboratório de anatomia. O número 

de cadastramentos tem aumentado a cada ano chegando a um total de 123 doadores 

cadastrados até dezembro de 2011 e 22 corpos recebidos. 

A partir de 2009, anualmente, tem sido realizado o Culto em Ecumênico em 

Homenagem aos Doadores de Corpos. Esta cerimônia é a oportunidade da universidade, 

alunos e professores demonstrarem reconhecimento e agradecimento à nobreza do gesto 

dos familiares destes doadores, além de sensibilizar os alunos em relação ao respeito e 

cuidado que deve ser dispensado aos cadáveres utilizados como meio de aprendizado e 

pesquisa no laboratório de anatomia. Realizada na Capela Universitária, a solenidade 

ecumênica contou, no ano de 2011, com mais de 100 pessoas entre alunos, professores e 

familiares dos doadores.  
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Semana Científica  

 

 

 

A Semana Científica, tradicional na Instituição, reúne docentes e discentes e público 

externo visando proporcionar espaço e condições específicas para a divulgação, a avaliação e 

a valorização dos trabalhos dos alunos bolsistas de Iniciação Científica (IC), de Iniciação à 

Docência (PID), do Programa Pet-Saúde e bolsistas de Extensão Universitária. O evento 

também tem por objetivo a promoção de palestras sobre ciência, tecnologia e inovação, 

estimulando e incentivando a inserção de novos talentos nos programas. 

Em 2011, durante a Semana Científica, foram apresentados trabalhos relacionados 

aos programas de iniciação científica desenvolvidos na Universidade, e os relacionados aos 

projetos de extensão, de iniciação à docência e de educação para o trabalho (Pet-Saúde), 

contando com a participação de docentes e de bolsistas da Universidade e de outras 

instituições de ensino, na qualidade de membros efetivos e apresentadores de trabalhos. No 

total, foram apresentados 301 trabalhos, sendo 165 pela categoria de Iniciação Científica, 42 

pelo PID; 61 da categoria PET_Saúde; 18 da categoria Bolsa de Extensão e 15 da categoria 

PIBIC-EM.  

A IV Semana Científica da UFCSPA, através do Projeto Pet-Saúde, promoveu o II 

CONCURSO LITERÁRIO/UFCSPA - CONTOS E CRÔNICAS com o objetivo de socializar, 

através da linguagem literária, as experiências vividas pelos acadêmicos que participaram do 

projeto Pet-Saúde; e a II MOSTRA DE FOTOGRAFIA Pet-Saúde/UFCSPA, sobre o tema 

“Saúde, Educação e Cidadania”, para revelar, por meio da imagem fotográfica, um pouco da 

realidade brasileira e do trabalho dos orientadores e bolsistas do projeto.  

O evento promoveu, ainda, palestras sobre ciência, tecnologia e inovação, 

estimulando e incentivando a inserção de novos talentos nos programas. No primeiro dia de 

atividades, as apresentações dos trabalhos dos bolsistas foram precedidas pela conferência 
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de abertura. Nos demais dias, por uma aula do “IV mini-curso de Capacitação de Jovens 

Cientistas”, sobre o tema “Ano Internacional da Química” 

Ao término da Semana, os melhores trabalhos de sessão receberam certificado de 

destaque e, dentre eles, foram selecionados os melhores da Semana Científica, sendo que os 

classificados nas categorias Iniciação Científica, Iniciação à Docência e PET-Saúde receberam 

prêmios em dinheiro no valor de uma bolsa IC do CNPq. 

 

Jornadas Acadêmicas 

As Jornadas Acadêmicas são eventos de cunho acadêmico-científico, organizados por 

alunos dos cursos de graduação sob orientação de docentes da Universidade. Estas 

atividades se constituem em um estímulo à socialização do conhecimento entre estudantes e 

professores, considerando, também, suas relações com a comunidade. 

Esses eventos, realizados anualmente, têm como público alvo estudantes, 

profissionais da saúde e membros da comunidade externa. As atividades visam assegurar 

um espaço acadêmico e interinstitucional de debate e reflexão, através de palestras, mesas 

redondas e oficinas, tratando de temas relacionados às diferentes áreas de atuação dos 

cursos, promovendo o aperfeiçoamento acadêmico e oportunizando a divulgação dos 

avanços acadêmicos, científicos e tecnológicos na área da saúde. 

Em 2011, foram realizadas dez atividades relacionadas aos Cursos de Biomedicina, 

Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Enfermagem, Medicina, Nutrição, Psicologia, 

Toxicologia Analítica e Pós-Graduação em Patologia, que contaram com um público total de 

1.542 pessoas. 

Além disso, alguns desses eventos trazem dentro de sua programação um espaço 

para a execução de atividades culturais abertas à comunidade em geral. 

 

 

Jornada Acadêmica – Curso de Nutrição 



 

 64 

Mostras de TCC 

O evento realizado pelos cursos de Biomedicina e Nutrição visa difundir e divulgar as 

atividades dos acadêmicos desenvolvidas durante os trabalhos de conclusão, além de 

aprimorar as habilidades dos alunos quanto à apresentação e à defesa pública de trabalhos 

acadêmico-científicos. As mostras tiveram a participação de 55 e 111 pessoas, 

respectivamente. 

 

Campanha do Dia Mundial da Voz: Minha Voz Tri Legal 

 No período de 12 a 15 de abril, os acadêmicos do 3º ano do curso de Fonoaudiologia, 

sob a supervisão de professores, realizaram seis oficinas que tiveram por objetivo avaliar, 

através de questionário específico, se os participantes apresentavam algum tipo de problema 

relacionado à voz e se haveria a necessidade de serem encaminhados ao tratamento. As 

oficinas foram desenvolvidas com as seguintes temáticas: 

• Introdução sobre o dia da voz, histórico e sua importância 

• Informações com enfoque no uso da voz em sala de aula 

• Oratória, gestos e postura 

• Relação estresse e voz 

• Medidas preventivas, segundo a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia 

 

          
Acadêmicos do Curso de Fonoaudiologia durante as oficinas              Marcador de páginas confeccionado pelos acadêmicos 

 

 
Projeto Rondon 

 O Projeto Rondon é um projeto de integração social que envolve a participação 

voluntária de estudantes universitários na busca de soluções que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e ampliem o bem-estar da 

população. Tem entre seus objetivos integrar o universitário ao processo de desenvolvimento 

do país e contribuir para a formação do universitário como cidadão. A equipe da UFCSPA é 
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composta por 10 alunos, 01 professor e 01 técnico-administrativo que, em 2011, 

participaram da Operação Caminho dos Tropeiros, realizada em Lages/SC, e a Operação 

Serra e Mar, desenvolvida em Florianópolis/SC.  

 

Projeto Natal Solidário 

No Natal de 2011 a Pró-Reitoria de Extensão promoveu, pelo segundo ano, a 

campanha "Adote uma Cartinha de Natal e Faça Uma Criança Feliz". As cartas disponíveis na 

instituição fazem parte da campanha anual "Papai Noel dos Correios", na qual as cartas 

enviadas para o Papai Noel, normalmente por crianças carentes solicitando brinquedos, 

roupas e acessórios, são adotadas pela comunidade e entregues pelos próprios funcionários 

dos Correios.  

Foram arrecadados 150 presentes, que atenderam 103 cartinhas, através da 

mobilização de alunos, professores e técnicos-administrativas da UFCSPA. 
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ATIVIDADES CULTURAIS 

A Universidade, independentemente de ser uma instituição especializada na área da 

saúde, tem procurado desenvolver atividades culturais de caráter pedagógico, com a 

finalidade de estimular a criação de uma identidade cultural e de sentido transformador na 

comunidade universitária interna e na vida em sociedade. 

 

Café na UFCSPA 

O projeto visa apresentar temas ligados às áreas de saúde e humanidades de 

maneira informal, com encontros mensais, na Cafeteria ou no Restaurante da Universidade. 

São convidados palestrantes de diversas áreas que apresentam o tema e levam o 

público à reflexão e ao debate. Em 2011 foram realizados três encontros, que contaram com 

a participação de 88 pessoas da comunidade interna e externa à UFCSPA.   

 

 

 

 

Projeto Incentivo ao Hábito da Leitura 

 Dentro do projeto de Incentivo ao Hábito da Leitura, foram desenvolvidas as 

atividades: 

 

• Livros sem Lar 

O projeto visa incentivar a solidariedade e o hábito da leitura na  

comunidade universitária. Os livros, recebidos através de doação, ficam disponíveis em uma 

estante, próxima à recepção da Universidade, de onde leitores podem retirá-los livremente, 

Café na UFCSPA 
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por um tempo indeterminado, devolvendo-os ao término da leitura. Até início de 2011, o 

projeto contabilizava 533 livros em seu acervo. 

 

 
                   Estante Livros sem Lar 

 

• Leituras Compartilhadas 

Desenvolvido em dois encontros semestrais, que ocorrem no Espaço Cultural da 

Universidade com a escolha prévia dos livros a serem lidos, o projeto reúne os leitores e a 

obra é, então, discutida com a participação de um convidado especial, visando incentivar a 

leitura na comunidade universitária. 

Neste ano, foram realizados 4 encontros, nos quais foram trabalhados os seguintes 

títulos: “Operação Portuga: Cinco Homens e um Recorde a Ser Batido”, de Sérgio Xavier, “O 

Fim do Meu Vício”, de Olivier Ameisen, “Ensaio Sobre a Cegueira”, de José Saramago e “O 

Centauro no Jardim”, de Moacyr Scliar. 

 

       

Leituras compartilhadas - dezembro 
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• Doação de Livros para o Conselho Tutelar 

Em 2011, a equipe do projeto que, no ano anterior, se mobilizou para arrecadar livros 

para o Galpão do Tio Gaúcho, uniu-se novamente aos alunos participantes do PET-Saúde 

com o objetivo de montar uma mini-biblioteca infantil em uma unidade do Conselho Tutelar 

localizado ao lado da Unidade Básica de Saúde Esperança Cordeiro. Ao todo, foram 

recebidos 136 livros infantis. 

 

Blog Leitura na UFCSPA 

Hospedado no serviço gratuito Blogspot, o Blog Leitura na UFCSPA divulga atividades e 

eventos desenvolvidos pelo projeto. 

Als seções “Direto na Estante” e “Destaque” publicam, respectivamente, um pequeno 

comentário sobre alguma obra disponível na estante e notícias sobre literatura ou leitura. 

Além disso, também foram realizadas uma série de postagens sobre a 57ª Feira do Livro de 

Porto Alegre durante a realização do evento. 

Em 2011, o blog recebeu 1.007 acessos, sendo alguns feitos na Rússia, Estados 

Unidos, Canadá, Alemanha, Portugal e África do Sul. 

          

Psicologia em Prosa e Verso 

O evento consiste em uma série de palestras, nas quais são abordadas as relações 

entre a Psicologia e a Literatura, com o objetivo de proporcionar a integração entre a 

Psicologia e a área de Humanidades, além de incentivar a leitura, a reflexão acerca da 

aplicação da Psicologia em diferentes contextos e a discussão no ambiente acadêmico. 

Em cada palestra, uma obra literária clássica é analisada por um profissional de 

Psicologia (a partir de diferentes perspectivas teóricas) e por um professor de Literatura ou 

áreas afins, tais como Filosofia, História, Sociologia, etc. 

Em 2011, em sua segunda edição, o evento foi realizado no período de abril a 

novembro, nas dependências da Universidade e na Livraria Cultura e contou com a 

participação de 30 pessoas. O público é formado por estudantes e profissionais da Psicologia 

e áreas afins, da UFCSPA e de outras universidades, bem como pessoas da comunidade em 

geral. 
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Espaço de Artes da UFCSPA 

O Espaço de Artes é um espaço situado em área contígua à Biblioteca da UFCSPA, 

aberto à comunidade e com calendário anual de atividades. Nele há promoção de exposições 

de diferentes naturezas artísticas, como a pintura, escultura, fotografia e outros.  

Além disto, faz parte desta atividade o lançamento de livros que envolvam a 

comunidade interna ou externa da UFCSPA.  

Em 2011 ocorreram sete exposições de artistas, que apresentaram obras com 

técnicas de escultura, desenhos, imagens clássicas, recortes e fotografias. As exposições 

receberam um público de 458 pessoas. 

  

 

 

Psicologia em Prosa e Verso – encontro com Fabrício Carpinejar 

Exposição “O Homem-máquina” (Jander Rama) 
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Música na UFCSPA 

Em seu terceiro ano o Projeto Música na UFCSPA oferece para a comunidade o 

contato com a linguagem artístico-musical por meio de concertos, gratuitos e mensais, como 

forma de propiciar o desenvolvimento da sensibilidade humana. 

O projeto, coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, 

realizou 11 eventos, sendo três deles em edição especial, e contou com a participação de 

690 pessoas. 

 

 

 

Visita de crianças à Exposição 

“Esculturas em Pedra” (Paulo Aguinski) 

Material de divulgação das exposições 

Show Luciano Leães and The Big Chiefs 
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CinePsiquiatria 

O projeto CinePsiquiatria é uma atividade de extensão que utiliza o cinema como 

instrumento para a discussão de temas psiquiátricos.  

A programação compreende encontros mensais, seguidos da exibição de um filme e 

posterior discussão do tema central, coordenado por um docente e com a participação de 

um convidado especial. 

Nos oito encontros programados, as sessões contaram com a participação de 543 

pessoas no total, onde foram abordaram temas relacionados a: 

� Transtorno do Pensamento – Filme: Cisne Negro 

� Desenvolvimento - Filme: Onde Vivem os Monstros 

� Transtorno da Ansiedade – Fime: Um Conto Chinês 

� Transtorno Alimentar – Filme: Maus Hábitos 

� Transtorno de Humor – Filme: Melancolia 

� Transtorno Relacionado ao Uso de Substâncias – Filme: Piaf – Um 

Hino ao Amor 

� Transtorno de Conduta – Filme: Precisamos Falar sobre Kevin 

� Transtorno de Personalidade – Filme: Cidade dos Sonhos 

 

 

CineSaúde 

O projeto CineSaúde, lançado em 2010, é uma atividade de extensão que utiliza a 

exposição de filmes sobre temas de interesse da comunidade discente, com o objetivo de 

motivar o debate interdisciplinar sobre tópicos relacionados à área da Saúde. 

Com periodicidade semestral, o projeto visa promover, também, a formação integral 

dos alunos, além de despertá-los para a complexidade da realidade social contemporânea. 

Em 2011 foram exibidos o documentário “E a Vida Continua” e o filme “Cisne Negro”, 

atingindo um público de 45 e 40 pessoas, respectivamente. 
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Promoção da Acessibilidade aos Portadores de Necessidades Especiais 

Dentre as responsabilidades sociais assumidas pela UFCSPA, está a constante 

adequação de sua estrutura física para o atendimento de portadores de necessidades 

especiais. Foram realizadas diversas adaptações estruturais para que a Universidade 

pudesse contar com: 

� elevadores sociais dimensionados para transporte de cadeirantes; 

� identificação em braile nas botoeiras e botões de chamada dos elevadores; 

� aviso de voz identificando andares de parada; 

� passeio público com faixas de piso diferenciado para orientação de deficientes 

visuais; 

� plataforma de deslocamento vertical ligando níveis do 1º e 2º pavimentos do 

prédio principal; 

� sanitários adaptados para uso de cadeirantes e portadores de mobilidade 

reduzida; 

� rampas de acesso em locais como o Salão Nobre e a Biblioteca; 

� disponibilização de equipamentos de acesso à internet, com hardwares e 

softwares próprios para portadores de necessidades visuais na Biblioteca; 

� portaria com serviço de recepção para o acesso de cadeirantes e portadores 

de deficiência de mobilidade. 
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AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

A gestão ambiental e a implementação de ações de sustentabilidade, que visam à 

diminuição do impacto das ações do homem na natureza e a consequente preservação do 

meio ambiente, constam das responsabilidades assumidas pela UFCSPA. 

Neste sentido, em 2011, a Universidade contou com: 

� Núcleo de Gestão Ambiental, responsável pelo planejamento, implantação 

e acompanhamento de ações de sustentabilidade. 

� Atividades educativas relacionadas à reciclagem e à preservação do meio 

ambiente nas Feiras de Saúde realizadas em escolas da rede pública 

estadual e municipal, no Programa de Educação para o Trabalho em 

Saúde (Pet-Saúde) e em projetos de extensão universitária mediante 

participação em edital nacional. 

� Atividades do Grupo de Pesquisa na área de “Poluição - Estresse Oxidativo 

- Efeitos Biológicos”. 

� Iluminação da área externa do prédio realizada por meio de lâmpadas 

com fotocélula. 

� Iluminação de banheiros controlada por sensores de movimento. 

� Instalação de dispositivo para descarga de dois volumes em todos os 

banheiros. 

� Separação de materiais perfurocortantes, de resíduos biológicos com risco 

potencial à saúde e ao meio ambiente (sangue e derivados do sangue, 

animais usados em experimentação, meios de cultura, peças anatômicas, 

excreções, secreções, líquidos orgânicos, entre outros) e de resíduos 

químicos com risco potencial à saúde e meio ambiente (resíduos 

farmacêuticos, tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos), com coleta 

seletiva por empresa especializada contratada para este fim. 

� Substituição de monitores antigos por monitores LCD. 

� Barreiras acústicas e térmicas nas janelas do prédio principal. 

� Realização de campanha institucional para a redução do consumo de água 

e energia elétrica. 

� Realização de campanha institucional para redução da impressão de e-

mails e para uso da impressão frente e verso. 

� Realização de campanha institucional para a separação dos resíduos 

orgânicos e recicláveis. 
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� Utilização de papel ecologicamente correto em materiais de expediente 

em toda a Universidade. 

� Separação do papel de expediente para reciclagem. 

� Treinamento de pessoal terceirizado para a separação dos resíduos 

orgânicos e recicláveis. 

� Disponibilização de estação de coleta de resíduos para a comunidade, na 

qual podem ser depositados: óleo de cozinha, materiais de informática, 

baterias e pilhas, lâmpadas fluorescentes e medicamentos vencidos. 

 

Núcleo de Gestão Ambiental  

Para a implantação e acompanhamento do projeto de “Desenvolvimento de Ações de 

Preservação Ambiental na UFCSPA” foi instituído um Núcleo de Gestão Ambiental, 

coordenado pela Pró-Reitoria de Planejamento, e que tem como atribuições: 

� desenvolvimento de ações e programas de coleta, diagnóstico de 

impactos e aspectos ambientais dos espaços físicos na Universidade; 

� busca de alternativas que viabilizem a otimização dos recursos de 

infraestrutura da Universidade; 

� promoção de atividades de educação continuada sobre a 

conscientização, qualidade de vida e sustentabilidade sócio-ambiental; 

� incentivo à elaboração de projetos de ensino, pesquisa e extensão com 

ênfase em Meio Ambiente; 

� programação de atividades que promovam a qualidade de vida dos 

servidores, alunos e terceirizados. 

 

Campanhas Institucionais 

O Núcleo de Gestão Ambiental realizou campanhas institucionais visando à 

separação de resíduos orgânicos e recicláveis, bem como a diminuição do consumo de água 

e energia elétrica na Universidade. 

Para a execução desta ação foram utilizados materiais como cartazes e 

folderes, identificação de lixeiras e orientação para separação de resíduos e uso adequado 

dos recursos naturais. 

Semanalmente foram encaminhados e-mails institucionais com dicas e 

informações úteis para a diminuição do consumo de água, energia, papel, entre outros. 
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Separação de Resíduos e Coleta Seletiva 

A estação de coleta de diferentes tipos de resíduos atendeu demandas da 

comunidade interna e externa, estando disponível para o recebimento diário de óleo de 

cozinha, materiais de informática, baterias e pilhas, lâmpadas fluorescentes e medicamentos 

vencidos. 

No ano de 2011 a UFCSPA recebeu um total de 1.730 lâmpadas fluorescentes em sua 

estação de coleta. A quantidade de mercúrio em uma única lâmpada fluorescente comum é 

capaz de tornar não potável cerca de 20 mil litros de água e com este pequeno gesto a 

Universidade contribuiu para que mais de 24 milhões de litros de água fossem preservados. 

Além disto, o Núcleo de Gestão Ambiental tem proporcionado, de forma sistemática, 

o treinamento do pessoal terceirizado para a separação dos resíduos orgânicos e recicláveis 

e promovido ações educativas para toda a comunidade interna, através de mensagens 

eletrônicas e cartazes para o descarte correto para deposição na estação de coleta. 

 

 

 

 

Indicadores de Gestão Ambiental 

Uso de Recursos 2011 

Consumo anual de energia (kWh) 1.425.941 

Consumo anual de energia por membro da comunidade universitária* 611,47 

Consumo anual de água (m3) 11.699 

Consumo anual de água (m3) por membro da comunidade universitária* 5,02 

* membros da comunidade universitária em 2011: 2.332 pessoas (alunos de graduação, pós-graduação, servidores, 

terceirizados e estagiários) 

Estação de Coleta de Lixo na UFCSPA 
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3- DEMONSTRATIVOS DO BALANÇO SOCIAL ANUAL (Adaptação do modelo 

IBASE) 

 

 

 

1) Fonte de financiamento 

 

2009  

Valor (R$) 

2010  

Valor (R$) 

2011  

Valor (R$) 

OGU OCC – Orçamento Geral da União 14.156.000 16.918.000 31.715.660 

OP OCC – Orçamento Próprio   1.708.000 5.793.000 0 

OCC – Orçamento Convênios 14.214.000 10.756.000 14.149.308 

Total OCC 30.078.000 33.467.000 45.864.968 

OGU – Pessoal – Orçamento Geral da 

União 

30.180.000 33.645.000 38.360.555 

 

 

 

 

2) Indicadores sociais internos * 

 

2009  

Valor (R$) 

2010  

Valor (R$) 

2011  

Valor (R$) 

Auxílio alimentação para servidores 408.000 1.088.000 1.305.531 

Auxílio transporte aos servidores   71.000     85.000 111.176 

Auxílio pré-escolar (auxílio creche)   45.000     45.000 50.780 

Assistência médica e odontológica 117.000   282.000 364.709 

* Não incluídos os valores gastos com assistência estudantil, outros auxílios financeiros a estudantes, 

investimentos em capacitação de servidores e investimento em programas e projetos de extensão 

 

 

 

3) Indicadores ambientais internos - 

Consumo 

 

2009  

 

2010  

 

2011 

Consumo anual per capita de energia (kwh) 584,12 493,35 611,47 

Consumo anual per capita de água (m3) 5,84 4,20 5,02 

* membros da comunidade universitária em 2011: 2.332 pessoas (alunos de graduação, pós-graduação, 

servidores, terceirizados e estagiários) 
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4) Indicadores do corpo funcional 

 

 

2009  

 

2010  2011 

Docentes com vínculo permanente 201 223 255 

Técnicos-administrativos 103 119 165 

Servidores com mais de 45 anos 158 165 243 

Mulheres que trabalham na organização 165 186 231 

Homens que trabalham na organização 155 156 189 

Percentual de mulheres em cargos de diretoria* 50% 50% 50% 

Percentual de homens em cargos de diretoria* 50% 50% 50% 

 

 

 

 

5) Alunos 

 

 

2009  

 

2010 2011 

Alunos de graduação 1.067 1.287 1535 

Alunos de pós-graduação 396 491 267 

* em relação ao total de cargos de direção 


