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1 – APRESENTAÇÃO 

 

A edição 2012 do Balanço Social da Universidade Federal de Ciências da Saúde de 

Porto Alegre (UFCSPA) é apresentada neste volume, mostrando os dados institucionais e as 

ações de responsabilidade social desenvolvidas, desta forma expondo a sua relação com a 

sociedade. Esta edição retrata o modo como a UFCSPA se insere na sociedade, enfrentado 

desafios, inovando e expandindo de forma sustentada, sem deixar de cumprir sua missão 

social. 

É notório o avanço dos indicadores institucionais, observado ao longo dos anos 

recentes. Tanto o número quanto a diversidade das ações refletem o crescimento 

institucional e reforçam a informação de que a UFCSPA vem atingindo, com qualidade 

nacional reconhecida, o cumprimento da tríplice missão de ensinar, pesquisar e estender 

serviços à sociedade formando profissionais capazes de promover melhorias na qualidade de 

vida da população. 

Para o cumprimento de sua missão, há desafios a enfrentar, mesmo considerando os 

avanços e conquistas de 2012. As ações apresentadas neste documento refletem iniciativas 

das pessoas que integram os diferentes segmentos universitários, aliadas à gestão e 

alicerçadas no planejamento de uma Instituição com foco na formação de profissionais da 

saúde. 

Que os indicadores apresentados possam incentivar mais colaboradores a 

desenvolver ações sociais que possibilitem a formação de cidadãos conscientes de seu papel, 

colaborando com o desenvolvimento da sociedade brasileira e reafirmando o compromisso 

social da UFCSPA. 

 

 

 
Profª Drª Liane N. Rotta 

Pró-reitora de Planejamento 
UFCSPA 
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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. Em 2012, realizou-se a primeira oferta do Curso de 

Biomedicina (noturno) e foi instituído o Programa de Residência Multiprofissional da UFCSPA, 

em convênio com instituições parceiras. Desta forma, os indicadores revelam a oferta de 

onze cursos de graduação, quatro programa de pós-graduação, quarenta e cinco programas 

de residência médica, dois de residência multiprofissional e doze cursos de especialização. 

Observa-se um aumento expressivo na relação candidato/vaga (densidade) nos cursos de 

graduação e um aumento do numero de candidatos a 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, além do extenso Programa Cultural oferecido pela UFCSPA. 
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UFCSPA: Linha do Tempo 

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. 
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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 
Assessorias Especiais 
Assessoria Internacional 
Ouvidoria 
Auditoria interna 
Procurador-chefe 

Pró-Reitoria de Graduação 
11 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 

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 
45 Programas e áreas de atuação de Residência Médica 
Coordenadoria de Pesquisa 
Coordenadoria Geral 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, Serviços Gerais e Compras e Contratos) 
4 Divisões vinculadas ao Departamento de Serviços Gerais 
(Almoxarifado, Arquivo, Patrimônio, Protocolo) 
3 Divisões vinculadas ao Departamento de Compras e 
Contratos (Licitações, Compras e Contratos) 

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

 

SERVIDORES 

 

Indicadores Funcionais 

Servidores Percentual em relação ao total 

de servidores, em 2012 

Número % 

Mulheres 269 57% 

Homens 202 43% 

 

Especificação 

 Servidores ativos 2008 2009 2010 2011 2012 

Docentes* 195 217 223 255 291 

Técnicos-administrativos  92 103 119 165 180 

Total 287 320 342 420 471 

 * permanentes e substitutos 

 

Servidores por Grau de Formação 

Técnicos-administrativos Percentual em relação ao total de servidores 

técnico-administrativos (n:180) em 2012 

Mulheres % Homens % Total (%) 

Ensino Fundamental Incompleto 
0 0,00 2 1,11 1,11 

Ensino Fundamental 2 1,11 0 0,00 1,11 
Ensino Médio 

19 10,56 31 17,22 27,78 
Graduação 30 16,67 31 17,22 33,89 
Especialização 24 13,33 16 8,89 22,22 
Mestrado 

16 8,89 6 3,33 12,22 
Doutorado 2 1,11 1 0,56 1,67 
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Docentes Percentual em relação ao total de servidores 

docentes (n: 291) em 2012 

Mulheres % Homens % Total (%) 

Graduação 0 0,00 1 0,34 0,34 
Especialização 

4 1,37 11 3,78 5,15 
Mestrado 35 12,03 18 6,19 18,21 
Doutorado 137 47,08 85 29,21 76,29 

 

 

Servidores por Tempo de Serviço 

Servidores Percentual em relação ao total de servidores  

(n: 471) em 2012 

Mulheres % Homens % Total (%) 

Até 5 anos 
184 39,1 115 24,4 63,5 

6 a 10 anos 37 7,9 14 3,0 10,8 
11 a 20 anos 35 7,4 23 4,9 12,3 
21 a 30 anos 7 1,5 19 4,0 5,5 
Acima de 31 anos 6 1,3 31 6,6 7,9 

 

 

Servidores por Faixa Etária 

Servidores Percentual em relação ao total de servidores  

(n: 471) em 2012 

Mulheres % Homens % Total (%) 

Menos de 25 anos 
3 0,6 3 0,64 1,27 

25 a 30 anos 37 7,9 23 4,88 12,74 
31 a 35 anos 51 10,8 30 6,37 17,20 
36 a 40 anos 54 11,5 12 2,55 14,01 
41 a 45 anos 35 7,4 26 5,52 12,95 
46 a 50 anos 

34 7,2 37 7,86 15,07 
51 a 60 anos 50 10,6 36 7,64 18,26 
Mais de 61 anos 5 1,1 35 7,43 8,49 
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INDICADORES LABORAIS   

        

Programas, Serviços e Benefícios Disponibilizados aos Servidores: Benefícios com 

Transferência Direta de Recursos 

Valores utilizados na manutenção 

dos benefícios 

Em Reais (R$) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Auxílio pré-escolar 27.880 45.262 45.748 54.030 58.772 

Auxílio transporte 64.609 71.034 85.441 124.568 114.483 

Auxílio alimentação 354.014 408.325 1.088.263 1.308.886 1.467.725 

Assistência médica e 

odontológica 
12.900* 117.375 282.426 359.705 

423.416 

TOTAL 459.403 641.996 1.501.878 1.847.190 2.064.396 

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

 

 

Benefícios e Direitos dos Servidores (número de pessoas Beneficiadas) 

 
Modalidades 2008 2009 2010 2011 2012 

Auxílio pré-escolar  31 49 47 57 55 

Auxílio natalidade 13 09 08 05 15 

Auxílio transporte 95 95 101 127 138 

Auxílio alimentação 292 289 316 397 457 

Assistência médica e odontológica 130 145 283 388 433 

TOTAL 561 587 708 974 1098 
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QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES 

 

1. Servidores técnico-administrativos 

 A UFCSPA incentiva a qualificação de seus servidores através da participação em 

eventos nacionais e através da promoção e incentivo à participação de servidores em 

eventos internos de capacitação ou atualização profissional. 

No ano de 2012 a UFCSPA incentivou a participação de 48 servidores técnico-

administrativos em 40 eventos e 93 docentes em 45 eventos externos. Adicionalmente, a 

Instituição promoveu ações dentro do Programa de Capacitação dos Servidores Técnico-

administrativos da UFCSPA, ofertando cursos de línguas (inglês, italiano e francês) e cursos 

de libras (Língua Brasileira de Sinais), com a participação de 40 servidores técnico-

administrativos. A UFCSPA mantém uma parceria com a Escola Superior de Redes da Rede 

Nacional de Pesquisa (ESR-RNP), onde os servidores do NTI realizaram cursos nas temáticas 

Governança de TI, Gestão da Segurança da Informação, Engenharia Reversa do Código 

Malicioso, Gerenciamento de Projetos de TI, ITIL - Information Technology Infrastructure 

Library, Gestão de Riscos de TI - NBR 27005 e Administração de Sistemas Linux: Redes e 

Segurança.  

 

 
        Curso de Língua Francesa e Francófonas                              Curso de Libras 

 

2. Servidores Docentes 

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

Desenvolvimento Docente na Instituição, ofereceu atividades (cursos, oficinas, ações de 

acolhimento...) focadas na formação e qualificação docente. De 2009 a 2012 o Programa 

vem se consolidando de forma gradativa, destacando-se entre suas ações: 

- inclusão de informações sobre o Programa de Formação Continuada para Docentes da 

UFCSPA na homepage da Universidade. 
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(http://www.ufcspa.edu.br/index.php/formacao-docente) 

- comunicação das atividades através de e-mail institucional e notícias na homepage da 

Universidade; 

- criação da logomarca, no início de 2012; 

- elaboração e distribuição de 300 folders impressos divulgando o Programa de Formação 

Continuada para Docentes da UFCSPA, a partir de 2012; 

- do flipbook: folder on-line do Programa 

(http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/ensino/derca/formacao/flipbook/). 

Em 2012, 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”, sobre autorregulação da aprendizagem. Este é um projeto cuja 

finalidade é o desenvolvimento de competências e estratégias de aprendizagem para alunos 

ingressantes no ensino superior. As oficinas ocorreram no período de maio a dezembro de 

2012 e registraram a participação efetiva de 18 professores.  

 

 

Curso de Formação Docente 2012 

 

 

 Cursos de formação docente da UFCSPA estão listados a seguir: 

 

2.1 Curso de Formação Continuada de Professores Ingressantes na UFCSPA  

Destinado aos Professores que iniciam suas atividades de docência na Instituição tem 

como objetivo proporcionar a formação continuada desses professores na UFCSPA, 

qualificando o exercício da função docente no próprio local de trabalho e proporcionando a 

reflexão da prática docente dos participantes. O número de participantes da atividade nos 

anos 2009 a 2012 foram, respectivamente, 26, 34, 39 e 26. 
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2.2 Curso de Ambientação Acadêmica 

O Curso tem como finalidade “acolher, orientar e auxiliar os docentes recém-

ingressantes na Universidade para o bom desempenho das suas funções, apresentando a 

estrutura organizacional e pedagógica da UFCSPA”.  

A Coordenação de Ensino Currículo assumiu a responsabilidade de organização e 

condução dessa atividade a partir do segundo semestre de 2009. O número de participantes 

da atividade nos anos 2009 a 2012 foram, respectivamente, 38, 22, 40 e 47.  

O número total de professores que participaram desta atividade na universidade é de 

147. Considerando que o número de professores ingressantes de 2009 a 2012 foi de 169, 

temos 86% dos professores ingressantes na instituição participado do Curso de 

Ambientação. 

 

 

 

 

2.3 Curso Avançado de Formação Continuada de Professores  

O Curso Avançado de Formação Continuada de Professores (integrante do Programa 

de Formação Continuada) objetiva de proporcionar a formação continuada de professores da 

UFCSPA para o exercício da função docente tendo como foco a análise de temas 

relacionados a metodologias ativas e práticas docentes inovadoras. O Curso Avançado é 

organizado em módulos de quinze horas, sendo oferecido um módulo a cada semestre. Os 

dados relacionados a esta atividade são: 

- nº de participantes em 2011 = 19 

- nº de participantes em 2012 = 19 
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Demonstrativo dos dados de Formação Continuada em 2012  

ATIVIDADE DATAS Nº DE  

INSCRITOS  

Nº DE  

CONCLUINTES 

TOTAL  

CONCLUINTES 

Curso de 
Formação 
Continuada 
para Docentes 
da UFCSPA 
(Professores 
em Estágio 
Probatório e 
Professores 
Substitutos) 

Fev/Mar 2012 (intensivo 
– com abordagem de 
Metodologias Ativas) 

12 13 13 

 2º Semestre 2012 13 13 13 

Curso de 
Ambientação 
Acadêmica 

1º Semestre 2012 25 26 26 

2º Semestre 2012 17 21 21 

Curso de 
Formação 
Continuada de 
Professores: 
Avançado 

1º Semestre de 2012 – 
Módulo - Metodologias 
Ativas e Metodologia da 
Problematização 

14 13 13 

 2º Semestre de 2012 – 
Módulo – Avaliação por 
Competências e 
Habilidades 

08 06 06 

Programa de 
Formação em 
EAD 

Diversos  Diversos Diversos 61 
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SAÚDE, SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

    

Movimentação de Servidores (Provimento, Vacância) 

 

Provimentos 

Modalidade Docentes Técnicos-administrativos 

 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Nomeações 15 43 27 46 44 30 15 24 55 24 

Contratos 20 6 5 3 11 - - - 0 0 

TOTAL 35 49 32 49 55 30 15 24 55 24 

 

 

Vacâncias 

Modalidade Docentes Técnicos-administrativos 

 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Exoneração 1 2 5 4 8 1 2 6 3 5 

Demissão - - - 0 0 - - - 0 0 

Aposentadoria 13 1 6 5 8 7 1 1 3 1 

Falecimento 1 1 - 0 1 - - 1 2 0 

Posse em outro cargo 
inacumulável 

2 2 - 3 3 3 - - 1 3 

Redistribuição - - 1 0 3 - - - 0 0 

Cedência - - - 1 1 1 - - 1 2 

TOTAL 17 6 12 13 24 12 3 8 10 11 

 

 

Outras movimentações 

Modalidade Docentes Técnicos-administrativos 

 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Término de Contrato 14 21 16 7 7 - - - - - 
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Ações de Incentivo e Bem-estar da Comunidade Interna  

 

Homenagem aos Aposentados 

A partir de 2011 o Conselho Universitário instituiu uma homenagem anual aos 

aposentados da UFCSPA, em reconhecimento aos serviços prestados pelos servidores à 

Instituição. No primeiro ano, foram homenageados 36 servidores (24 professores e 12 

técnicos-administrativos) aposentados no período de 2008 a 2011. Em 2012 foram 

homenageados 9 servidores (8 professores e 1 técnico-administrativo) aposentados entre os 

meses de janeiro e dezembro do referido ano. 

          

Professor homenageado e membros do CONSUN, em sessão de homenagem 

 

Grupo de Reeducação Alimentar Para Funcionários da UFCSPA 

O Grupo de Reeducação Alimentar (GRA) é um projeto que a NutriAção Empresa 

Júnior tem em parceria com o curso de nutrição da UFCSPA. Teve sua primeira edição no 

segundo semestre de 2010 e devido ao sucesso entre os participantes o projeto foi reeditado 

para os anos de 2011 e 2012.  

A criação do GRA foi consequência do interesse dos servidores técnico- 

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

obesidade observados nos mesmos. A estratégia consistiu na realização de atividades em 

grupo com vistas à promoção da educação alimentar e estratégias saudáveis de vida, 

ampliando conhecimentos e melhorando o processo de educação em saúde. Também, 

oportunizou-se o esclarecimento de dúvidas sobre assuntos relacionados à alimentação e 
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nutrição, estimulando a diminuição da prevalência de sobrepeso e obesidade e 

proporcionando ao aluno do Curso de Nutrição a aplicação prática dos conhecimentos 

teóricos obtidos durante a formação profissional. 

O público-alvo do GRA primeiramente era composto por funcionários desta 

universidade (professores, técnicos-administrativos), contudo, pela demanda apresentada, 

em 2011, as vagas foram abertas também para alunos de todos os cursos da UFCSPA. 

Foram realizadas duas edições no ano de 2011 (uma em cada semestre) e uma em 2012, no 

primeiro semestre. Em 2012 foram 32 inscritos e mantiveram freqüência 12 servidores que 

participaram de seis encontros onde foram promovidas palestras educativas, dinâmicas de 

grupo e acompanhamento dos resultados atingidos no decorrer do projeto. 
              

 Ginástica Laboral 

No ano de 2012 o projeto Ginástica Laboral (integrante do Programa de Atividade 

Física e Saúde da UFCSPA) atuou nos seguintes setores administrativos da UFCSPA: 

Departamento de Recursos Humanos, Setor de Licitações, Setor de Compras, Prefeitura, 

Contabilidade e Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DERCA), estendendo-se 

ao Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) no segundo semestre. A aplicação da 

Ginástica Laboral (duas vezes por semana) consistiu em protocolos trimestrais com 

exercícios dando enfoque aos grupos musculares mais utilizados pelos trabalhadores com 

duração de 15 minutos. As sessões foram orientadas por alunos do curso de graduação da 

UFCSPA e supervisionadas por docentes e técnicos da universidade. Durante o ano, foram 

realizadas 62 sessões de Ginástica Laboral contemplando 986 participações com média de 

20 participantes por sessão.  

 

 

 

 

Ginástica Laboral 
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Reeducação Funcional da Postura 

O projeto de Reeducação Funcional da Postura faz parte do “Programa de Atividade 

Física e Saúde na UFCSPA”, e tem por objetivo desenvolver ações voltadas ao incentivo da 

consciência corporal e boa postura, além de realizar ações de identificação, diagnóstico e 

intervenção em problemas posturais da comunidade universitária da UFCSPA, abrangendo 

docentes, técnico-administrativos e discentes. As ações do projeto são: identificação dos 

desvios posturais por meio de avaliação individual, formação de grupos para realização de 

exercícios fisioterapêuticos preventivos/corretivos e campanha de incentivo à prevenção de 

agravos posturais no trabalho.  

 
Atividade Programa Reeducação Funcional da Postura 

 

 

Evento para filhos de servidores – Dia das Crianças 

A UFCSPA realizou atividade comemorativa em alusão ao dia da criança. Voltada 

para filhos de servidores docentes e técnico-administrativos, a festa contou com 

brinquedos infláveis e atividades realizadas por alunos dos cursos de Gastronomia e 

Fonoaudiologia, além de discentes integrantes dos projetos Palhaços-Doutores e Contação 

de Histórias. As cerca de 40 crianças que compareceram ao evento realizado no 3º andar 

do Edifício 2 participaram de brincadeiras organizadas, realizaram tatuagem de maquiagem 

e fizeram bolinhas de sabão. 
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Comemoração Dia das Crianças 
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DIÁLOGO E PARTICIPAÇÃO         

 

Envolvimento dos Servidores na Gestão 

  A Reitoria da UFCSPA mantém diversos canais de interlocução com seu corpo 

funcional, o qual conta: com representante na Pró-Reitoria de Administração e, nos 

Conselhos Superiores (CONSEPE e CONSUN), com vistas à participação nas deliberações 

destes órgãos. 

 Durante o ano de 2012 a Pró-reitoria de Administração (PROAD) realizou 6 reuniões 

com o grupo de Coordenadores Administrativos, e também, inúmeras reuniões de forma 

individualizada, com as chefias de divisões e/ou de setores, diretamente ligados à ela.  

 

Participação dos Servidores em Sindicatos  

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

ASSUFRGS – Associação dos Servidores da UFRGS e também ao Sindicato ADUFRGS – 

Associação dos Docentes da UFRGS, que mantém 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. 

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. Em decorrência da vigência da Lei 12.527 (Lei 

de Acesso à Informação), de 18/11/2011, a UFCSPA instalou uma comissão para fins de 

implementação e monitoramento da referida Lei (Portaria GAB n.10, de 12/04/2012), com 

estabelecimento do atendimento ao cidadão em balcão (de acordo com estrutura 

estabelecida pela Lei) e via e-SIC (Sistema eletrônico de Informação ao Cidadão). Durante o 

ano de 2012 foram registradas 30 solicitações de informações, as quais foram respondidas 

na totalidade.         

 

 
Sítio institucional da UFCSPA. Acesso em 28/11/2012 
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MELHORIAS NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

     
Realizações na Área de Tecnologia da Informação     

 Com a necessidade de estruturação do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) a 

Reitoria formalizou criação das três setores: Divisão de Segurança e Infraestrutura de TI, 

Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Divisão de Suporte Técnico, sendo 

nomeados os chefes e substitutos para estas divisões. 

Em relação à área de Divisão de Segurança e Infraestrutura de TI, foi ampliado o 

campo de cobertura, no prédio principal e anexo II com o objetivo de dar continuidade ao 

projeto de acesso à Internet sem fio (wireless). Também foi iniciado o processo de aquisição 

de equipamentos de infraestrutura como switch, servidores de rede, storage, firewall e 

unidade de fitas a fim de viabilizar a política de continuidade dos serviços de TI na UFCSPA, 

garantir a contingência, dar suporte ao crescimento dos atuais e novos sistemas e dar 

garantia de que os ativos de informações estejam disponíveis a qualquer tempo. 

 Em 2012 a Divisão de Suporte Técnico atendeu, 1.585 chamados registrados no 

sistema, além de atendimentos via telefone e atendimentos presenciais, totalizando mais de 

3.100 chamados atendidos. Em adição, foi realizada a renovação do contrato corporativo 

com a empresa que dá suporte a impressoras da universidade, garantindo a continuidade e 

qualidade nos serviços de impressão. Adicionalmente, houve renovação do contrato de 

manutenção de suporte ao sistema biométrico de acesso à UFCSPA, a fim de apoiar a 

segurança do acesso de pessoas na universidade e deu-se continuidade à renovação do 

parque de computadores, com a aquisição de mais 100 equipamentos. 

 

Crescimento do Parque de Equipamentos      

 Em 2012 adquiriu-se novos computadores para o atendimento de demandas de 

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

da Universidade e possibilitando o descarte de equipamentos mais antigos. 

 
Tipo de Computador 2008 2009 2010 2011 2012 

Estações 368 406 520 612 662 

Servidores* 24 26 39 39 39 

* Os servidores atendem à graduação e à pós-graduação 
                

A Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do NTI reestruturou o processo 

de coleta de dados do PINGIFES e CENSO, objetivando fornecer informações consistentes ao 

Ministério da Educação e Cultura (MEC). Esta divisão desenvolveu diversos sistemas 
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eletrônicos e formulários on-line para o controle de atividades relacionadas à extensão e 

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

(PID), Programa de Educação Tutorial (PET), Semana Acadêmica, Ciclo de Palestra 

Biomedicina, Semana Científica, Iniciação Tecnológica e Inovação, Processo Seletivo de 

Médicos Residentes e Multiprofissionais Residentes e Enfretamento da Violência. A mesma 

divisão também construiu o instrumento informatizado para a realização, em 2012, da Auto-

avaliação Institucional. 

Ainda em 2012 foi aprovado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI),  

uma realização do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), do CGTI (Comitê Gestor de 

Tecnologia da Informação) em conjunto com PROPLAN, com a finalidade de auxiliar na 

Governança de Tecnologia da Informação da UFCSPA. 

 

Ampliação da área física        

Em 2012, foram entregues o 5º e 6º pavimentos da ala sul do prédio principal da 

UFCSPA, dentro da proposta de ampliação da área física da Universidade, com a 

disponibilização de novos espaços destinados a gabinetes de trabalho das Pró-Reitorias e da 

Vice-Reitoria e salas de reunião, sendo adicionados 545,8 m2 de área.  

Ainda neste ano de 2012, foi dado seguimento às obras para edificação do prédio 3, 

que será destinado ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e pós-graduação. 

 

Instalações Provisórias  

 A UFCSPA promoveu a adequação de um espaço temporário para a alocação das 

atividades relativas aos Centros Acadêmicos e Diretório Central dos Estudantes, em área no 

subsolo do prédio 2. Adicionalmente, os laboratórios de pesquisa permanecem 

transitoriamente alocados neste prédio, dada a construção do prédio 3 (onde os laboratórios 

serão instalados futuramente).  

 

Estabelecimento de novos Laboratórios 

 Neste ano de 2012, a UFCSPA finalizou a adequação e a instrumentação de espaços 

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

e pesquisas no prédio 2. Os novos laboratórios, que iniciaram suas atividades no ano de 

2012 são: Laboratório de Nutrição, Laboratório de Análises Clínicas, Laboratório de 

Psicologia e 3 laboratórios de Fonoaudiologia: Laboratório de Análise Acústica de Voz e Fala, 

Laboratório de Audiologia Clínica e Eletrofisiologia e Laboratório de 

Vectoeletronistagmografia.   
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                    Lab. de Análise Acústica da Voz e Fala                  Lab. de Audiologia Clínica e Eletrofisiologia                    

 

 
Laboratório de Análises Clínicas 

 

Comunicação 

O site institucional foi reformulado e ampliado, atingindo mais de 2,5 milhões de 

páginas visitadas no ano de 2012. Com vistas à internacionalização da UFCSPA foram 

lançadas as versões em inglês e espanhol.  

 

Versões em inglês e espanhol do sítio institucional da UFCSPA. 

 

A Universidade publicou ainda o site de Acesso à Informação Pública (em 

atendimento à Lei 12.527/2012 – Lei de Acesso à Informação) e reestruturou o jornal 

impresso Panorama UFCSPA, cuja tiragem totaliza 500 exemplares por edição. 
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O uso de redes sociais foi intensificado: o total de pessoas que curtiram a página da 

UFCSPA no Facebook aumentou dez vezes nesse ano: de janeiro a dezembro, passou de 208 

para 2108. 

Foram 481 matérias publicadas no site, 215 inserções na imprensa e 180 peças 

gráficas. A cobertura e o apoio a eventos institucionais foram expandidos, contando com 

serviço de fotografia; em 2012, 49 eventos tiveram cobertura fotográfica. 

 

Biblioteca da UFCSPA 
 
 A Biblioteca Paulo Lacerda de Azevedo oferece à comunidade acadêmica os seguintes 
recursos e serviços: 
 

� Empréstimo domiciliar; 

� Consulta local ao acervo; 

� Reservas e renovação on-line; 

� Salas para estudo individual e em grupo; 

� Sala exclusiva para pesquisa on-line, com atendimento personalizado para pesquisa 

em bases de dados assinadas pela instituição; 

� Comutação bibliográfica (via SCAD) – solicitação de artigos não contemplados pelas 

bases de dados oferecidas pela instituição; 

� Solicitação de registros de ISBN pela Fundação Biblioteca Nacional; 

� Normalização de trabalhos – orientação quanto ao uso das normas vigentes para 

publicação de trabalhos acadêmicos; 

� Capacitação de usuários – treinamento de usuários quanto ao uso dos recursos e 

serviços da Biblioteca; 

� Visitas programadas – apresentação das dependências, recursos e serviços 

oferecidos; 
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� Rede Wi-Fi em todas as dependências da Biblioteca; 

� Acesso externo a periódicos científicos (ProxyPeriódicos); 

� Mapa do Acervo – serviço de localização intuitiva do material bibliográfico disponível 

nas dependências da Biblioteca; 

 
 
Infraestrutura da Biblioteca 
 

O complexo da Biblioteca (localizado no térreo) conta com 1.057m2 de espaço físico, 

48 terminais de computadores, 8 salas para estudos em grupo, setor de guarda-volumes, 

cafeteria e Espaço de Artes. A Biblioteca também conta com a sala 618, localizada no sexto 

andar do prédio principal, que oferece mais 24 terminais de computadores para pesquisa on-

line a bases de dados e espaço para realização de treinamentos. 

 

 
                          Espaço interno                                                 Acervo bibliográfico 
 
 
Circulação do Acervo Bibliográfico (dados de 2012) 
  

� Operações de circulação1:   112.647           Média mensal:  9.387 
� Empréstimos:            31.651  Média mensal: 2.638 
� Devoluções:   33.188  Média mensal: 2.766 
� Consulta local:    2.396  Média mensal:    200 
� Reservas:     2.836  Média mensal:   236 
� Renovações:   43.409  Média mensal:  3.617 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 É a soma das operações de empréstimo, devolução, renovação, reserva e consulta local de livros e outros 

materiais bibliográficos. Devoluções de consulta local e empréstimo de consulta local são contabilizados 
apenas uma vez. 
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Composição do Acervo Bibliográfico (dados de 2012) 
 

Biblioteca 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Títulos (total) 6.124 6.736 7.134 10.062 10.424 11.810 

Exemplares (total) 18.874 20.848 19.649 (1) 23.500 26.860 32.100 

Periódicos (2) 11.419 12.637 22.718 16.449 29.097 31.000 + 

CDs e DVDs (3)      932 

Filmes e Séries (3)      294 

Teses e Dissertações (3)      1.141 

E-books (3)      93 

 
(1) Foi realizado desfazimento no ano de 2009; 
(2) Disponibilizados pelo Portal da CAPES; 
(3) Números referem-se ao total de exemplares. 
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MELHORIAS NA GESTÃO 

 

Ações para a Expansão do Acesso  

   

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

A partir de 2012 a UFCSPA ofertou mais um novo curso, o de Biomedicina Noturno 

com a disponibilização de 40 vagas anuais para ingresso no segundo semestre letivo. 
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Com a criação destes novos cursos, a Universidade passou a ofertar um número total 

de onze cursos de graduação e 448 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. 
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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 deslocamento 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 apresenta informações sobre o processo seletivo, os 

editais, os cursos, as vagas, além de tópicos específicos sobre a seleção e perguntas mais 

frequentes. 

Em 2012 um total de 35.298 candidatos concorreu para a ocupação das 448 vagas 

ofertadas pela Instituição, ampliando em 76,61% o número de candidatos em relação ao 

ano anterior. 

 

 

Aproveitamento de Vagas 

Para o aproveitamento de vagas não ocupadas, a UFCSPA adota desde 2006 a 

ocupação destas vagas pelo Processo Seletivo de Ingresso por Transferência Voluntária. Em 
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2012 foram ofertadas 79 vagas para ingresso nos cursos de graduação. Houve 63 inscritos, 

sendo que 27 destas vagas foram ocupadas.  

 

Ingresso 2008 2009 2010 2011 2012 

Transferência 

Voluntária 

26 42 50 73 39 

 

Ingresso de Estudantes Estrangeiros 

Em 2012 a UFCSPA disponibilizou duas vagas para ingresso no Curso de Medicina, uma 

vaga para o Curso de Biomedicina e uma para o Curso de Nutrição pelo Programa de 

Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G). Este programa consiste em 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).  

 

Combate à Evasão 

A UFCSPA desenvolve diversas ações com vistas ao combate à evasão. Ações 

vinculadas à assistência estudantil oferta de auxílio permanência, auxílio transporte, auxílio 

alimentação e auxílio moradia e ações desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

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

psicológicas que podem interferir no desempenho acadêmico e na integração à universidade.  

Neste sentido, em 2012 o NAP realizou a triagem individual de 85 alunos, onde os 

motivos mais prevalentes foram “adaptação à universidade” e “dificuldades emocionais”. 

Destes, 41 alunos foram encaminhados para acompanhamento externo à IES e os demais 

seguiram em aconselhamento breve com psicóloga do NAP, totalizando 374 atendimentos 

anuais. Como desdobramento dos atendimentos, foram realizados 16 aconselhamentos a 

familiares de alunos em dificuldades acadêmicas ou de seguimento das 

orientações/encaminhamentos dados pelo serviço. Também foram realizadas 7 inter-

consultas (interlocução e encaminhamentos conjuntos com profissionais que acompanham 

alunos). 
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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 

nas diversas 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 2012 

Graduação 811 922 1.067 1.287 1.535 1.560 

Pós-graduação – Especialização 47 98 41 100 754 1.204 

Pós-graduação – Residência Médica 188 189 199 205 203 224 

Pos-graduação – Residência 

Multiprofissional 

- - - - - 12 

Pós-graduação – Mestrado 87 123 114 143 193 227 

Pós-Graduação – Doutorado 30 43 42 43 65 93 

TOTAL 1.163 1.375 1.463 1.778 2.750 3.320 

 

Outros Indicadores Acadêmicos 

Indicadores 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vagas no Vestibular 198 238 318 368 408 448 

Inscritos no Vestibular 4.358 6.021 6.421 11.905* 19.986* 18.977* 

Inscritos por vaga no Vestibular 22,0 25,3 20,19 32,35 48,99 42,36 

Aluno equivalente** / Docente equivalente** 9,74 10,28 8,62 10,8 10,21 9,47 

Aluno equivalente / Funcionário equivalente** 13,9 11,37 9,85 11,15 9,06 8,58 

Funcionário / Docente equivalente 0,70 0,90 0,88 0,97 1,13 1,10 

* Inscritos no SiSU    

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

 

Programas de Assistência 

Em 2012, a UFCSPA ampliou seus programas de assistência para estudantes 

socialmente desfavorecidos, aumentando o número de benefícios concedidos em programas. 

Foram concedidos 787 benefícios, dos quais 81 são auxílio permanência, 82 auxílio 

transporte, 159 auxílio alimentação, 123 bolsas de iniciação científica, 60 bolsas de extensão 

(40 PROEXT e 20 PROBEXT), 48 bolsas PET, 50 bolsas de iniciação à docência e 134 bolsas 

de pós-graduação, além de 50 alunos regularmente inscritos na bolsa idiomas. 

 

Programas de Bolsas/Auxílios estudantis   

Bolsas/Auxílios 
2008 2009 2010 2011 

 

2012 

Alunos com auxílio permanência 34 50 53 70 81 

Alunos com auxílio transporte - 50 60 70 82 

Alunos com auxílio idiomas - - 40 - 50 

Alunos com auxílio alimentação - - 49 50 159 

Alunos com bolsa de iniciação científica 46 46 91 123 123 

Alunos com bolsa de extensão - 18 15 15 60 

Alunos com bolsa PET - - 84 60 48 

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

Alunos com bolsa de pós-graduação 50 63 85 132 134 

Total de alunos com bolsas  171 275 525 570 787 

 

 

 

Seguro de Acidentes Pessoais para Alunos   

A UFCSPA oferece a cobertura de seguro de acidentes pessoais exigida por Lei para 

todos os alunos da Graduação, da Residência Médica e Residência Multiprofissional. Em 

2012, foram beneficiados 1.590 alunos de Graduação e 204 alunos de Residência. 

 

Programa de Estágios 

Os alunos de graduação da UFCSPA podem realizar estágios curriculares não 

obrigatórios através de agentes intermediadores e de instituições conveniadas, mediante 
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validação das coordenações dos cursos, buscando assegurar a consonância da atividade 

desenvolvida pelo estudante com a sua área de formação. 

Em 2012, 101 alunos de diferentes cursos da Instituição (Biomedicina, Farmácia, 

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

realizaram atividades de estágio em locais como: Associação Cristã de Moços do RS, Banco 

de Alimentos do RS, Bistrô Moinhos Restaurante Ltda, Casa do Menino Jesus de Praga, 

Central de Transplantes, Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas, Consórcio Queiroz 

Galvão, Dell Computadores, Fundação de Proteção Especial do RS, Grêmio Náutico União, 

Instituto Euvaldo Lodi - SESI, Instituto de Pesquisas, Ensino e Gestão em Saúde, Prefeitura 

de Canoas, Prefeitura de Gravataí, Prefeitura de Porto Alegre, Prefeitura de São Leopoldo, 

SENAC, Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, Sistema Educacional Boa Vista, 

Sodexo do Brasil, Umuarama Comércio de Alimentos. 

 

 
Assinatura de convênio com a Rede Escola de Governo do RS 

 

Programa de Tutoria 

Com vistas ao combate à evasão a UFCSPA conta com o Programa de Tutoria. Este é 

uma das ações do NAP que visa favorecer a inserção, adaptação e seguimento com sucesso 

na vida universitária. O programa tem como objetivo prestar suporte psicopedagógico ao 

estudante universitário em questões que envolvem a 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.  
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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 aproximadamente 44 professores-tutores, docentes da UFCSPA 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 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. Em 2012 foram 

realizadas oficinas de formação pedagógica para os professores- tutores sobre 

autorregulação da aprendizagem, mediante o “Projeto Cartas do Gervásio ao seu umbigo”. 

As oficinas realizadas no período de maio a dezembro de 2012 e contou com a participação 

efetiva de 18 professores (iniciaram e concluíram a oficina), com duração de 20 horas. 
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Tutorias

1

6

11

17

6

1

33

6
5

6 6 6 6

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Jane iro Feverei ro Março Abri l Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Parti cipação em TUTORIAS

OFICINA para TUTORES

 

Participação do NAP nas tutorias dos cursos de graduação, em 2012 
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Programa “Ciência Sem Fronteiras” 

O Programa “Ciência sem Fronteiras” busca promover a consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por 

meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto 

dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação 

(MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias 

de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. 

A participação dos alunos da UFCSPA para a seleção neste programa se dá pela 

adesão da IFES, onde a mesma é responsável pela seleção das candidaturas e homologação 

junto ao Programa Ciência sem Fronteiras. A UFCSPA seleciona os estudantes candidatos a 

participar do processo seletivo do Programa Ciência sem Fronteiras por meio de editais 

conjuntos da Pró-reitoria de Graduação e Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. No ano 

de 2012 foram abertos 3 editais internos para seleção de candidaturas, que objetivaram a 

inscrição de alunos para as Chamadas Públicas 112 a 135/2012. Através destes editais a 

UFCSPA selecionou internamente 43 alunos, sendo 21 selecionados pela CAPES para 

efetivamente participar do programa Ciência sem Fronteiras. Destes, 9 alunos iniciaram a 

graduação sanduíche ainda em 2012, 9 iniciaram em janeiro de 2013 e os demais iniciarão 

as atividades no segundo semestre de 2013. Os alunos da UFCSPA em graduação sanduíche 

foram selecionados para desenvolver atividades em universidades de vários países: 

Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Irlanda, Itália, Portugal e 

Reino Unido.  

 

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 técnico-administrativos). 

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

congregou servidores técnico-administrativos e discentes dos diferentes cursos da 

Universidade.  

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

congregou servidores técnico-administrativos e discentes dos diferentes cursos da 

Universidade.  
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Número de horas gastas pela comunidade interna em quadras esportivas, em 2012 

 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-Administrativos 06 Futsal 

 

 

 

Terceirizados e Estagiários        

Em 2012 a UFCSPA contou com 106 funcionários terceirizados, relacionados a apoio 

administrativo, vigilância, limpeza e conservação. Os mesmos representam 58% 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 aproximadamente 20 

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

suas atividades meio. 
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RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

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.  

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 

2012, foram 45 projetos e programas cadastrados na PROEXT, que colocaram em prática os 

conhecimentos adquiridos dentro da Universidade em prol da comunidade, além de 52 

eventos de extensão oficializados no CONSEPE e dirigidos tanto à comunidade interna 

quanto externa. 

Eventos de Extensão aprovados no CONSEPE 

V Mostra de Estágio Curricular Biomedicina 
I Simpósio de Microbiologia Clínica da UFCSPA 
Módulo I do Curso sobre Dor: Avaliação da Dor 

Módulo III do Curso Sobre Dor: Tratamento da Dor 

Atividade prática de atendimento ambulatorial em Nutrição 
Encontros poéticos na UFCSPA 

Módulo de Primeiros Socorros da Liga do Trauma da UFCSPA 
Módulo de Atendimento Intra-hospitalar ao Traumatizado 

Ciclo de Debates sobre Saúde das Populações Indígenas Brasileiras 

Capacitação em Guagueira 
I Curso Anual da Liga do Câncer 

Gerenciamento Profissional em Fonoaudiologia 
Parasitoses intestinais em crianças 

III Simpósio de Infecção em Pacientes Transplantados 
Curso sobre Direitos Humanos, Prevenção da Violência e Mediação de Conflitos 

Assistência à saúde da mulher e do binômio materno-fetal 
Curso de Atualização de Drogas Lícitas e Ílicitas 
Módulo II do Curso de Dor: Diagnóstico de Dor 

Módulo IV do Curso de Dor: Síndromes dolorosas e dor na prática de saúde 
Curso de Câncer e Infecções 

Divulgação da Fonoaudiologia em Escolas de Ensino Médio do Mun. De Porto Alegre 
Aspectos Interdisciplinares das Maloclusões 

VI Mostra de TCC do Curso de Nutrição 
Uso da Entrevista Motivacional como Diferencial nos Tratamentos da Area da Saúde 

Módulo de Atendimento Pré-hospitalar ao Traumatizado 
Atualização em Neurologia 

O Servidor Público Federal e a Questão do Trabalho 
Curso de Extensão em Teoria e Percepção Musical 

II Ciclo de Palestras em Análises Clínicas do Curso de Biomedicina da UFCSPA 
Curso de Bioestatística - 3ª edição 

I Mostra de TCC do Curso de Fonoaudiologia 
Informações Toxicológicas em Saúde do Trabalhador 

Prevenção de acidente tóxico causados por animais peçonhentos 
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VI Mostra de TCC do Curso de Biomedicina 
Aplicações Clínicas da Bioquímica 

Curso de Câncer de Mama da Liga do Câncer 
A UFCSPA e a avaliação institucional 

I Mostra de TCC do Curso de Enfermagem 
Psicologia: A Experiência Humana Módulo de Fundamentos 

Os agrotóxicos e os impactos na saúde 
Encontros Científicos de Pneumologia Clínica 

VIII Curso de Extensão do Vivavoz 
I Fisiocurso da UFCSPA: Terapia Manual 

I Jornada Científica do PPG em Ciências da Reabilitação da UFCSPA 

IV Curso de Emergências Cardiovasculares da Liga da IC 
Amamentação Infantil e Relações Familiares 

Curso sobre Câncer de Pulmão da Liga do Câncer 
Curso sobre Câncer de Pele da Liga do Câncer 

A inserção do psicólogo no mercado de trabalho 
I Simpósio de Microbiologia Clínica 

I Mostra de Experiências em Saúde Coletiva do Curso de Fonoaudiologia 
O Desenvolvimento Humano na Mídia: Integrando a Psicologia Social e a Psicologia do 

Desenvolvimento na Análise de Propagandas Publicitárias 
 

 
1º dia do Trauma – Liga do Trauma 

 



 

 42

PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA  

 

Educação Continuada sobre Nutrição e Alimentação Saudável para Professores 

da Rede de Ensino Básico Estadual  

O objetivo geral deste projeto foi dar seguimento ao projeto de formação 

continuada para professores de escolas municipais e estaduais da rede básica de ensino de 

Porto Alegre, atualizando-os em conteúdos relacionados à nutrição e alimentação, por meio 

da metodologia de educação à distância. Acredita-se que a atualização nesse tema possa 

proporcionar melhora do conhecimento dos professores em relação à nutrição e 

alimentação refletindo no ensino às crianças e promovendo, dessa forma, o conhecimento 

consistente e correto sobre o assunto e a influenciando positivamente nos hábitos 

alimentares desde a infância. Em 2012, O curso de EaD sobre “Atualização em Nutrição e 

Alimentação" foi oferecido para professores de escolas municipais e estaduais de Porto 

Alegre. O curso, 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. 

Esse trabalho mostrou a viabilidade de realizar um curso para professores de 

escolas públicas, na modalidade à distância, possibilitando maior oportunidade de acesso à 

informação e comunicação em decorrência da flexibilidade de tempo e espaço.  

 

Projeto 1: 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, o Curso de Nutrição 

desenvolveu um projeto de extensão, em parceria com a Empresa Júnior, 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 2012 foram 32 

inscritos e mantiveram freqüência 12 servidores que participaram de seis encontros que 

contaram com palestras educativas, dinâmicas de grupo e acompanhamento dos 

resultados atingidos no decorrer do projeto. 
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Atividade do Grupo de Reeducação Alimentar 

 

Projeto 2: Atividade Prática em Atendimento Ambulatorial em Nutrição: As 

atividades prática de atendimento ambulatorial em Nutrição contribuem para a melhoria na 

saúde da comunidade atendida no que se refere ao tratamento das doenças crônicas não 

transmissíveis. O objetivo deste projeto é proporcionar ao aluno do Curso de Nutrição 

experiência prática e interdisciplinar no atendimento ambulatorial de pacientes. O publico 

alvo são pacientes metabólicos, encaminhados pela equipe médica para atendimento 

nutricional no Ambulatório de Nutrição Metabólica da Santa Casa de Misericórdia de Porto 

Alegre (ISCMPA)/Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Os 

atendimentos são realizados em um consultório localizado no Ambulatório de 

Endocrinologia da Santa Casa. O atendimento nutricional inclui avaliação antropométrica, 

dietética e análise bioquímica, definindo diagnóstico nutricional, os pacientes recebem 

orientação nutricional de acordo com suas necessidades. Em todas as consultas 

subseqüentes serão realizadas novas avaliações clínico nutricional, antropométrica e 

dietética. Público atingido: 300 Pessoas. 

 

Educação nutricional em escolas de educação infantil: desenvolvendo uma 

relação saudável com a alimentação.  

O objetivo do projeto apresentado é realizar ações de educação alimentar e 

nutricional nas escolas participantes, promovendo integração universidade-comunidade e 

criação de espaços permanentes de ações em saúde. Neste contexto, a identificação das 
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teorias pedagógicas que fundamentam as práticas educativas e, por fim, a execução 

destas, possibilitará o aprimoramento dos graduandos que compõem a Empresa Junior 

NutriAção do Curso de Nutrição da UFCSPA. 

A metodologia empregada envolve a elaboração de estratégias de educação 

nutricional e alimentar adequadas à faixa etária de 4 a 9 anos, por meio de atividades 

ludopedagógicas e capacitação dos educadores locais para a abordagem dos temas de 

Alimentação Saudável no currículo escolar. Os assuntos abordados são construídos a partir 

do diagnóstico nutricional (composto pela avaliação antropométrica das crianças através do 

peso, medido em balança digital portátil, com precisão de 100g; altura com estadiômetro 

portátil aliado) e do contato com a realidade local. O projeto permitirá identificar 

precocemente os casos de estado nutricional inadequado e sensibilizar os envolvidos em 

prol da transformação dos hábitos alimentares.  

As atividades realizadas no ano de 2012 envolveram visitas à Escola Baltazar de 

Oliveira Garcia, em Porto Alegre/RS, sob orientação da Professora, e em conjunto com as 

nutricionistas residentes do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição 

realizaram as avaliações antropométricas em crianças de 04 a 10 anos (Etapa 1 do 

Projeto), de 10 turmas da Escola, totalizando 240 alunos.  

 

 

Empresa Júnior NutriAção 

A NutriAção Empresa Júnior foi criada em 2007 por estudantes do curso de nutrição 

sob orientação de uma professora do curso. Seu objetivo é capacitar seus componentes 

para o mercado de trabalhando, enquanto os mesmos ainda se encontram na graduação. 
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Qualquer aluno do curso de nutrição pode fazer parte do programa. O público atingido pelo 

projeto foi de 500 pessoas.  

 

A Empresa Júnior participou dos seguintes projetos: 

Projeto 1 – Organização de Coffee breaks  

 A NutriAção Empresa Júnior elaborou o cardápio para o evento da ESPM Jr. Criou-se uma 

parceira com a ESPM jr., na qual a Empresa Júnior promoveria o coffee break dos eventos 

realizados pela ESPM jr. no ano de 2012, totalizando 4 projetos de coffee break ao longo 

do ano e atingindo-se o número de 220 pessoas atendidas. Adicionalmente, foram 

organizados coffee breaks para outros eventos: Sabadeira FEJERS/ESPM e para ESPM 

Universidade. Tais eventos tiveram a participação de aproximadamente 150 pessoas no 

total. 

Projeto 2 - Gerenciamento financeiro dos Cursos de Extensão 

Os cursos “Uso da Entrevista Motivacional como Diferencial nos Tratamentos da Área da 

Saúde” e “Primeiro Simpósio de Microbiologia Clínica da UFCSPA” tiveram seu 

gerenciamento de custos realizado pela NutriAção Empresa; estes cursos tiveram a 

participação de 60 pessoas.  

 

Coffee break organizado pela NutriAção Empresa Jr. 

 



 

 46

Cursos de Extensão realizados pela Empresa Júnior: 

1) Jornada de Nutrição da UFCSPA: o trabalho realizado abrange todas as áreas de 

demanda para a realização da jornada. É formada uma comissão a qual se divide para 

ajudar os outros alunos e professores em suas atribuições.  

2) Educação Nutricional em Escolas de Educação Infantil da Rede Pública: avaliou 75 

crianças da rede pública que não tinham acesso a acompanhamento nutricional. Sua 

continuidade acontecerá durante todo ano de 2013, no qual as atividades de educação 

propriamente ditas acontecerão.  

 

Acadêmicas da Empresa Júnior NutriAção 

 

Feiras de Saúde 

As Feiras de Saúde são desenvolvidas desde 2002 pela UFCSPA em parceria com o 

Rotary Club Porto Alegre Leste, ocorrendo nos sábados à tarde, uma vez ao mês em cinco 

edições anuais. Trata-se de um Programa de Extensão institucionalizado, onde as ações 

são realizadas em escolas públicas de ensino fundamental e/ou médio, localizadas em 

regiões de alta vulnerabilidade social de Porto Alegre.  

As atividades realizadas envolvem promoção, prevenção e educação à saúde e são 

elaboradas pelos cursos de graduação da UFCSPA de acordo com as diretrizes do programa 

Feira de Saúde, para atender as demandas encaminhadas pelas direções das escolas 

participantes. É realizada uma motivação prévia à Feira de Saúde, onde temas abordados 
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nas ações são trabalhados pelas escolas em atividades curriculares. Os alunos dos cursos 

de graduação em biomedicina integral e noturno, enfermagem, farmácia, fisioterapia, 

fonoaudiologia, medicina, nutrição, psicologia e toxicologia analítica são coordenados e 

treinados por docentes, que participam das atividades juntamente com os acadêmicos.  

No ano de 2012 foram realizadas 5 edições da Feira de Saúde, 4 em escolas 

municipais e 1 em escola estadual. Foram trabalhados temas como prevenção e riscos de 

doenças crônico-degenerativas, promoção do uso adequado de medicamentos e plantas 

medicinais, animais peçonhentos, incentivo à doação de sangue e órgãos, prevenção da 

violência, orientação sobre sexualidade, estímulo a hábitos saudáveis de higiene e 

alimentação, entre outros. Para subsidiar as atividades, alguns serviços são prestados: 

aferição de pressão, dosagem da glicemia e colesterolemia, verificação do peso e altura e 

realização da tipagem sanguínea, cujos resultados auxiliarão na orientação a ser prestada 

aos participantes. Em cada edição da Feira de Saúde participaram em média 100 

acadêmicos de graduação e pós-graduação e 12 professores dos diferentes cursos da 

UFCSPA.  Foi realizado um total de 4.340 atendimentos, em média 738 atendimentos a 

cada feira, sendo que 38% dos atendimentos foram realizados para crianças de até 12 

anos de idade. 

 

Atividade Feira de Saúde - UFCSPA 
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Algumas equipes da UFCSPA participantes da Feira de Saúde em 2012 
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Feiras de Saúde realizadas no ano de 2012 pela UFCSPA 

COMUNIDADE ESCOLAR DATA ATENDIMENTOS 

Escola Municipal de Ensino Fundamental José Mariano 

Beck, Rua Joaquim P. Villanova, 135 – Jardim Carvalho. 

Fone: 3338-6228 

19.05.2012 1080 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Aldo Locatelli, Rua 

Thomaz Francisco de Jesus, s/nº - Vila Brasília. Fone:  

3338-1542 

16.06.2012 1336 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João B. 

M. Goulart, Rua Paulo Gomes de Oliveira, 200 – Sarandi. 

Fone: 3364-4223 

25.08.2012 724 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Liberato 

Salzano Vieira da Cunha, Rua Xavier de Carvalho, 274 – 

Sarandi  Fone: 3364-1065 

15.09.2012 200 

Escola de Municipal de Ensino Fundamental Presidente 

Vargas, Rua Ana Aurora do Amaral Lisboa, 60 – Passo das 

Pedras. Fone: 3348-1732 

22.10.2012 1000 

TOTAL  4340 

 

1) Escola Municipal de Ensino Fundamental José Mariano Beck: 

Rotary Porto Alegre Leste: 06  

Docentes da UFCSPA: 07  

Discentes da UFCSPA: 120 dos cursos dos diferentes cursos de graduação; 

Docentes da E.M. E.F. José Mariano Beck: 12 

Discentes da E.M. E.F. José Mariano Beck 15 

Total de pessoas envolvidas: 161 

 

2) Escola Estadual de Ensino Fundamental Aldo Locatelli: 

Rotary Porto Alegre Leste: 09  

Docentes da UFCSPA: 13  
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Discentes da UFCSPA: 100 dos cursos dos diferentes cursos de graduação; 

Docentes da E.E. E.F. Aldo Locatelli: 39 

Discentes da E.E. E.F. Aldo Locatelli 10 

Total de pessoas envolvidas: 172 

 

3) Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João B. M. Goulart: 

Rotary Porto Alegre Leste: 18  

Docentes da UFCSPA: 12  

Discentes da UFCSPA: 120 dos cursos dos diferentes cursos de graduação; 

Docentes da E.M. E.F. Presidente João B. M. Goulart: 24 

Discentes da E.M. E.F. Presidente João B. M. Goulart 26 

Total de pessoas envolvidas: 200 

 

4) Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha: 

Rotary Porto Alegre Leste: 11  

Rotary Alto Petropólis: 1 

Docentes da UFCSPA: 17  

Discentes da UFCSPA: 101 dos cursos dos diferentes cursos de graduação; 

Docentes da E.M. E.F. Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha:  15 

Discentes da E.M. E.F Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha:  10 

Total de pessoas envolvidas: 154 

 

5) Escola de Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas: 

Rotary Porto Alegre Leste: 8  

Docentes da UFCSPA: 10  

Discentes da UFCSPA: 92 dos cursos dos diferentes cursos de graduação; 

Docentes da E.M. E.F. Presidente Vargas:  37 

Servidores da E.M. E.F. Presidente Vargas: 12 

Discentes da E.M. E.F. Presidente Vargas:  10 

Total de pessoas envolvidas: 159 

 

Projeto Feira de Saúde – Curso de Biomedicina 

A Biomedicina desde 2004 realiza tipagem sanguínea na Feira de Saúde/UFCSPA, 

objetivando a conscientização da importância da doação de sangue. O projeto conta com o 

auxílio de dois bolsistas de extensão o que permitiu a realização de testes de 
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glicemia/colesterol, objetivando a detecção precoce de problemas de saúde pública. O 

público-alvo são crianças, adolescentes e adultos. As medidas são feitas em sangue capilar 

utilizando-se reagentes contendo anticorpos monoclonais (para a tipagem sanguínea) e 

medidores Accutrend GC (para testes de glicemia/colesterol). Neste contexto, é 

proporcionada a interação entre os acadêmicos de diferentes séries e cursos, docentes e a 

comunidade para promoção da saúde. Este projeto envolve ações no âmbito da extensão 

(com as atividades na comunidade), da pesquisa (com apresentação dos resultados em 

meios científicos) e do ensino (com a realização de treinamentos aos acadêmicos). O 

público atingido pelo projeto foi de 729 pessoas.  

 

Equipe do Curso de Biomedicina em Feira de Saúde 

 

Programa PET-Saúde  

Distrito Docente Assistencial da UFCSPA  

O Distrito Docente Assistencial (DDA) é um território geográfico dentro da cidade, no 

qual ocorre a Integração Docente Assistencial (IDA). O mesmo é de grande importância, 

visto que o mesmo faz parte da estrutura dos serviços de saúde da cidade, para que a 

realidade onde os acadêmicos serão inseridos não seja artificial e desconexa das demandas 

individuais e coletivas da população. Este território proporciona longitudinalidade e 

integralidade das atividades de assistência, ensino e extensão, beneficiando tanto a 

população, quanto os profissionais e acadêmicos. 
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Com o DDA a UFCSPA pretende oportunizar aos seus acadêmicos, ao longo da 

formação, os atributos da Atenção Primária à Saúde APS (acesso, longitudinalidade, 

integralidade e coordenação do cuidado, além da competência cultural, orientação familiar e 

comunitária), qualificando o ensino e o cuidado prestado à população. A UFCSPA desenvolve 

atividades de pesquisas e de extensão nestes locais, que poderão ser ainda mais otimizadas 

pela possibilidade de acompanhamento em serviços com populações cadastradas e em área 

adstrita. Pretende-se ainda contribuir com a qualificação da rede, tanto no sentido da 

educação continuada para profissionais, quanto no atendimento direto aos usuários dos 

serviços de saúde envolvidos no distrito. As atividades do PET-Saúde são realizadas no DDA, 

com uma territorialização definida como segue abaixo. 

 

GERÊNCIA DISTRITAL DE SAÚDE NORTE/EIXO BALTAZAR 

A gerência Distrital de Saúde Norte/Eixo Baltazar é composta pelos bairros Passo das 

Pedras, Sarandi e Rubem Berta. Está instalada ao lado da UBS Passo das Pedras I na Rua 

Gomes de Carvalho, nº 510, fone 33402200 e 33477282. Constituída por uma gerente 

distrital, uma assessora, uma supervisora de Estratégia de Saúde da Família (ESF), um 

assistente social e um assistente administrativo.  

A região Norte compreende os bairros Sarandi e parte do Rubem Berta e a região 

Eixo Baltazar compreende os bairros Passo das Pedras e parte do Rubem Berta. Na região há 

uma médica responsável técnica e uma responsável técnica da área da enfermagem e outa 

da odontologia. Nesta área são atendidas cerca de 200.000 pessoas. 

 

REGIÃO EIXO BALTAZAR 

A ESF conta com equipe simples composta por um médico de família, um enfermeiro, 

dois técnicos de enfermagem e quatro agentes comunitários, que atendem até 3.500 

pessoas em área urbana. A cada duas ESF é possível ter uma Equipe de Saúde Bucal (ESB) 

composta por um dentista e um auxiliar de gabinete odontológico. 

A região Eixo Baltazar é composta por 06 (seis) ESF: 

• ESF Beco dos Coqueiros – duas equipes na Av. Vitória n° 35, fone 33402267; 

• ESF Passo das Pedras II – duas equipes na Av. Dez de Maio nº 255, fone 33477170; 

• ESF Planalto – uma equipe, na Rua Salzano Vieira da Cunha n° 56, fone 33470877; 

• PSF Esperança Cordeiro – uma equipe com uma equipe de saúde bucal, na Rua Homero 

Guerreiro, n°553, fone 33688041; 

• ESF Santa Fé – duas equipes na Rua Prof. Álvaro Barcelos, n° 520, fone 33683487 e 

32895600; 
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• ESF Santa Maria – duas equipes na Rua geraldina Batista, nº 111, fone 33448209. 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) - composta por clínicos e/ou médico geral 

comunitário, pediatras e gineco-obstetras, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros 

profissionais de nível superior. Atende a população das 7h às 18 horas. 

A região Eixo Baltazar é composta por 05 (cinco) UBS: 

• UBS Passo das Pedras I – também conta com uma nutricionista e dois dentistas, na Av. 

Gomes de Carvalho, nº 510, fone 33488686, com coordenador a Enfª Marilene. Atende uma 

população de 35.000 pessoas; 

• UBS Rubem Berta – também conta com uma nutricionista, e três dentistas, na Rua 

Wolfrang Metzel nº 675, fones 33662811 e 33665776. Atende uma população de 50.000 

pessoas, estendendo seu horário de funcionamento até as 22 horas; 

• UBS São Cristóvão – conta com uma assistente social, na Rua Cel. Ricardo Leal Keleter 

nº 137, fone 33663872. Atende uma população de 35.000 pessoas; 

• Programa de Saúde Jardim Leopoldina (PSJL) – posto da saúde comunitária do Grupo 

Hospitalar Conceição, na Rua Orlando Aita nº 130, fone 33487070 e 33572474, com equipe 

multidisciplinar. Atende uma população de 15.000 pessoas; 

• Programa de Saúde Costa e Silva (PSCS) – posto da saúde comunitária do GHC, na Rua 

Dante Angelo Pilla n° 365, fone 33441152. 

 

REGIÃO NORTE 

A região Norte é composta por 05 (cinco) ESF: 

• ESF Asa Branca – uma equipe na Rua Vinte e Cinco de Outubro nº 318, fone 33563479; 

• ESF Jenor Jarros – uma equipe, na Rua Maria Arnaldo Sampaio, nº 45, fone 33877232; 

• ESF Nova Gleba – uma equipe na Rua Paulo Henrique Tencaten, nº 171, fone 33672907; 

• ESF São Borja – duas equipes, com uma equipe de saúde bucal, na Rua Martin Ferreira 

de Carvalho, nº 271, fone 33644998; 

• ESF Santo Agostinho – duas equipes, na Rua João Paris, nº 180, fone 33657900; 

 

A região Norte é composta por 08 (oito) UBS: 

• UBS Assis Brasil – possui uma nutricionista e um dentista, na Av. Assis Brasil, nº 6615, 

fone 33642744 e 33645071 

. Atende uma população de 20.000 habitantes. Nessa unidade está instalado o NASCA; 
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• NASCA – Núcleo de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente, na UBS Assis Brasil, 

constituído por um assistente social e um psicólogo e um pediatra, que articula as demandas 

junto as escolas do município e do estado no território. 

• UBS Nova Brasília – possui um dentista, na Rua Vieira da Silva, nº 1016, fone 33444663 

e 33645071; 

• UBS Ramos – possui uma dentista, na Rua K esquina Rua C, S/nº, fone 33673321 e 

32895602 e 3289 5603. Atende 30.000 habitantes; 

• UBS Santa Rosa – possui uma nutricionista e um dentista, na Rua Donário Braga, S/nº 

esquina Rua Heitor Souto, fone 33671662. Atende uma população de 35.000 habitantes; 

• UBS Sarandi – com uma nutricionista e um dentista, na Av. Francisco Pinto da Fontoura, 

nº 341, fone 33653177. Atende uma população de 30.000 habitantes; 

• UBS Vila Elisabete – na Rua Paulo Gomes de Oliveira, nº 170, fone 33643053. Atende 

uma população de 8.000 habitantes; 

• Programa de Saúde Parque dos Maias (PSPM) – posto da saúde comunitária do GHC, na 

Rua Francisco Galecki, nº 165, fone 33380188; 

• Programa de Saúde Nossa senhora Aparecida (PSNSA) – posto da saúde comunitária do 

GHC, na Rua Senhor do bom Fim, nº954, fone 33641428. 

A região Norte é composta ainda, pela Equipe de Interconsulta em Saúde Mental – 

constituída por um psicólogo, um psiquiatra e um terapeuta de família que trabalha como 

matriciadora da saúde mental no território, com encaminhamentos para CAPS (AD, I ou II do 

GHC) quando necessário. 

 

A articulação entre a UFCSPA e a Gerência Distrital Norte Eixo Baltazar da Secretaria 

Municipal de Porto Alegre apresentam o projeto Pró-Saúde e PET Saúde/Redes de Atenção 

que visa articulação das atividades curriculares de graduação, extensão e pesquisa com os 

serviços de saúde, tendo em vista a qualificação e ampliação das práticas de saúde na 

atenção primária em um espaço interdisciplinar, ao mesmo tempo em que estimule o 

aperfeiçoamento das práticas in loco de docentes e profissionais das unidades parceiras. 

A parceria entre a Universidade e Estado do RS tem sido de grande importância, pois 

há troca de conhecimentos, um excelente relacionamento interpessoal e vivência de 

diferentes cenários de práticas.  Esta parceria está oportunizando que os alunos de 

graduação da UFCSPA vivenciem o cotidiano dos serviços que integram a atenção primária à 

saúde, no que tange a interdisciplinaridade na atuação dos diferentes profissionais em 

situações que carecem de tomada de decisão relacionadas ao controle e prevenção de 

agravos à saúde. A forma de organização deste modelo privilegia a construção de políticas 
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públicas, a atuação intersetorial, assim como as intervenções particulares e integradas de 

promoção, prevenção e recuperação, em torno de problemas e grupos populacionais 

específicos, tendo por base para o planejamento das ações as análises de situações de 

saúde nas áreas geográficas municipais. 

 
Uma equipe do projeto PET-Saúde 

 

Contudo, o impacto para a formação de recursos humanos será constante, à medida 

que ocorre o desenvolvimento do próprio projeto, através da participação sistemática de 

alunos, docentes e profissionais de saúde, que estão articulados com as ações no serviço, 

cenário deste projeto. Ressalta-se que a formação acadêmica e profissional considerada pela 

UFCSPA denota a necessidade constante da articulação dos saberes de modo interdisciplinar 

entre os currículos dos diversos cursos da saúde para abordagens de conteúdos transversais 

e inerentes ao contexto da saúde. 

As mudanças, principalmente nos modos de produzir saúde, se iniciam na formação 

acadêmica, com a inserção nos serviços de saúde em consonância com os princípios e 

diretrizes do SUS para as práticas assistenciais, assim como estímulo para as relações 

pessoais para que se constituam em vínculos mais efetivos que possibilitarão a troca de 

saberes, vivências e tomada de decisão, permeada numa relação cidadã, solidária e 

humanizada. Portanto, a abordagem da atenção primária de maneira articulada e vivenciada 
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na formação acadêmica com os serviços de saúde locais possibilita discussões e ações 

intersetoriais e interdisciplinares de acordo com as reais necessidades populacionais. 

Desta maneira, a atenção primária permite estabelecer vínculos com os usuários de 

modo que os tornem corresponsáveis diante das condições de saúde de cada comunidade 

para dispor ações de proteção para minimizar a vulnerabilidade, bem como o amparo social 

e a assistência à saúde. Assim, constata-se a necessidade de que os serviços de saúde 

tenham de maneira mais efetiva o acesso à informação e aos recursos para as ações de 

promoção e prevenção, logo, a mobilização por meio da educação e saúde possibilita aos 

usuários transformarem os comportamentos vulneráveis em comportamentos protetores. 

O projeto recebeu 4 grupos de PET-Saúde, sendo constituído de 2 coordenadores, 4 

tutores, 24 preceptores da GD-NEB e SSC/GHC, e 48 alunos bolsistas. Atualmente, tem-se 

mais 5 professores tutores que participam do projeto voluntariamente. 

 

1. Seminário Integrador 

O subprojeto Seminário Integrador ocorreu no período letivo de 2012-1, em que 

desenvolveram diversas atividades, entre as quais se destacam: 

• Promovendo a saúde sem tabaco. A intervenção foi planejada em três frentes 

distintas: com os servidores da UBS, com frequentadores dos grupos que a UBS oferece 

(grupo de idosos, mulheres e hipertensos), e com usuários em geral da UBS. Ministrou-se 

uma aula sobre a Técnica de abordagem ao fumante preconizada pelo Ministério da Saúde. 

Reuniões com os frequentadores dos grupos para informar sobre o tabaco e divulgar o grupo 

anti-tabagismo existente. E elaboração de folder de esclarecimentos. As atividades 

ocorreram na UBS Jardim Itu.  

 

 
Materiais didáticos utilizados em atividades do PET-Saúde 
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• Intervenção pela Mobilização Comunitária referente à Falta de 

Infraestrutura Básica. Foram produzidos folders educativos com o objetivo de 

conscientizar a população sobre o acúmulo de lixo nas proximidades de um córrego que 

corta a comunidade e os mesmos foram distribuídos em visitas domiciliares. Também foi 

produzido um documentário sobre a atual situação da comunidade e melhorias já 

conquistadas. Foi marcado um encontro com lideranças comunitárias, membros do conselho 

local de saúde, moradores que residem nas margens do córrego e agentes de saúde. Neste 

encontro, foi realizada uma dinâmica de grupo com o objetivo de mostrar a importância da 

união para realização de determinada atividade, depois foi apresentado o documentário e 

houve discussão sobre formas de resolução dos problemas enfrentados por aquela 

comunidade e agendamento de novas reuniões para continuidade do assunto. Número de 

pessoas atingidas: 18 pessoas, entre membros do conselho local de saúde, lideranças 

comunitárias e moradores. Estas atividades ocorreram na US Nossa Senhora Aparecida – 

GHC. 

 

 

 

 
Seminário Integrador – PET-Saúde 
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Visita da equipe PET-Saúde e representante do DMLU para retirada do Lixão  

próximo à Unidade Coinma 

 

 

 
Sitio Institucional da UFCSPA: notícia de divulgação de Prêmio EPTC para projeto desenvolvido pelo PET-Saúde 

 

 

2. Saúde Escolar 

No subprojeto Saúde Escolar desenvolveu a atividade conversando sobre sexualidade, 

no qual participaram dessa intervenção alunos das 6ª series da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Toyama, entre 12 a 16 anos. Objetivo foi de orientar maneiras de prevenção 
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contra DSTs e gravidez, além de esclarecer dúvidas sobre o corpo humano e os aparelhos 

reprodutores de ambos os sexos. Incentivar a procura por parte dos adolescentes de 

informações confiáveis nas Unidades de Saúde. Todos os adolescentes que participaram 

dessa intervenção entregaram uma autorização dos seus pais por escrito. Técnica utilizada: 

caixa de dúvidas.  

 

 

 

 Atividades do Projeto Saúde Escolar 
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Palestra na Escola de Ensino Fundamental Toyama  

 

 

 
Atividade de prevenção à dengue em escolas – Projeto PET-Saúde 

 

3. Nascer Saudável 

No subprojeto Nascer Saudável apresenta a proposta multiprofissional em 

consonância à política de implementação da Rede Cegonha.  As ações de saúde voltadas ao 

período perinatal e primeira infância constituem uma estratégia na promoção e prevenção da 

saúde comunitária. A inserção da Universidade configura-se como um compromisso social na 
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formação dos profissionais de saúde. A proposta perpassa os diferentes campos de 

conhecimento, integrando os cursos de graduação em saúde da UFCSPA. 

Neste momento, os alunos que estão em Estágio Supervisionado na Saúde Coletiva 

do Curso de Enfermagem foram capacitados na perspectiva da Estratégia Rede Cegonha e 

foram incentivados que suas intervenções sejam na perspectiva da temática. A professora 

responsável realizou uma capacitação de 3 horas com todos os alunos do 4º ano do Curso 

de Enfermagem sobre a Estratégia Rede Cegonha, a fim de que os mesmos, quando 

inseridos no Distrito Docente Assistencial para as suas 495 horas de Estágio Supervisionado 

estejam alinhados à política e desenvolvam suas atividades assistenciais seguindo os 

objetivos propostos. 

Além da capacitação sobre o tema, foram realizadas visitas em todas as unidades de 

ESF do DDA para realização do diagnóstico da realidade sobre a assistência pré-natal do 

DDA. Nesse momento, relatório sobre a realidade vem sendo construído, a fim de construir-

se um plano de ação. 

 

4. Assistência Farmacêutica 

No subprojeto Assistência Farmacêutica está sendo realizado o “Diagnóstico dos 

dispensários de medicamentos da Gerência Norte-Eixo Baltazar de Porto Alegre” e é uma 

proposta de estudo que segue o modelo transversal com objetivo de verificar a adequação 

dos dispensários das 11 unidades de Estratégia de Saúde da Família e das 9 Unidades 

Básicas de Saúde do DDA aos padrões técnicos preconizados e, com base nos resultados 

obtidos, propor adequações para qualificação e promover atividades de Educação 

Permanente aos servidores envolvidos. Este diagnóstico se faz necessário, pois não há 

informações disponíveis sobre a estrutura dos dispensários e somente após obtenção destas 

informações será possível estabelecer diretrizes para aprimoramento das ações de 

assistência farmacêutica nesta região de Porto Alegre.  

O projeto está em construção, já foi realizado levantamento bibliográfico e está em 

fase final de construção o instrumento de coleta de dados para realização do referido 

diagnóstico. Para a construção deste instrumento, as bolsistas PET fizeram uma imersão nas 

atividades desenvolvidas na Farmácia Distrital Sarandi, acompanhando todos os processos e 

conhecendo as rotinas a serem seguidas. A construção do projeto está sendo feita em 

parceria com as farmacêuticas do DDA. Elas estão oportunizando que se conheça com 

profundidade as rotinas adotadas e estão muito abertas às sugestões de melhorias dos 
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processos realizados na assistência farmacêutica. As sugestões e o envolvimento das 

farmacêuticas, na construção do projeto e também na articulação com a gerência do DDA e 

coordenações das unidades de saúde, têm sido fundamentais para planejamento das 

atividades do projeto e para organização da execução do mesmo.  

 

PET Saúde da Família – Curso de Biomedicina 

 As atividades desenvolvidas por este projeto envolvem ações de biossegurança 

voltadas às Unidades de Saúde, à comunidade e às escolas que pertentem à territorialização 

das Unidades. A seguir estão descritas as atividades desenvolvidas, que englobaram desde a 

elaboração de cronograma (das atividades), visitas da tutora, integração de equipe, tomada 

de decisões, explicação do que se trata as atividades do PET-Saúde. 

  

1) Ações desenvolvidas nas Unidades de Saúde: envolvem ações na unidade, com os 

profissionais de saúde e territorialização:  

 

• Territorização da UBS Costa e Silva. População alvo: Toda a comunidade. Número de 

pessoas atingidas: Três pessoas. Foi feita a territorização da Unidade e de todos os 

setores da comunidade que ela atende. Essa atividade teve como objetivo principal o 

conhecimento da área e da população atendida pelo posto, para que se pudesse conhecer 

a população-alvo e direcionar as atividades dos programas de acordo com as 

necessidades observadas. A atividade envolveu a preceptora, a monitora e um estudante 

de odontologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Visita para territorialização 

 

• Organização da Sala de Grupos da UBS Costa e Silva. População alvo: Toda a 

comunidade. Número de pessoas atingidas: Quatro pessoas. Foi realizada nessa atividade, 
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a organização e limpeza da sala de grupos utilizada pela comunidade da UBS. O local não 

oferecia boas condições para a realização de atividades que tratam da saúde, uma vez 

que se encontrava sujo e mal cuidado. Também foi feita a organização de um dos 

consultórios médicos que se encontrava desorganizado. O objetivo foi atingido, pois 

conseguimos melhorar muito as características da sala e do consultório para melhor 

receber as pessoas. Estiveram envolvidos na atividade: a preceptora, a monitora e dois 

profissionais encarregados da limpeza da unidade. 

• Organização dos Murais da UBS Costa e Silva. População alvo: Público que frequenta o 

posto. Número de pessoas atingidas: Cem pessoas ao dia. A atividade foi desenvolvida 

com o intuito de organizar os murais da UBS, tornando-os mais atrativos e livres da 

poluição visual, para que assim, a comunidade que frequenta o posto possa fazer uma 

melhor leitura dos mesmos. 

 

 

 
Organização de murais nas UBS. 

 

• Identificação das lixeiras da UBS Costa e Silva e Orientação da Equipe de Limpeza. 

População alvo: Funcionários e comunidade que frequenta a UBS diariamente. Número de 

pessoas atingidas: Em torno de 125 pessoas por dia. A ação visou à identificação das 

lixeiras da UBS, uma vez que o lixo estava sendo descartado de maneira errada. Além dos 

sacos de lixo com as cores referentes a cada tipo de descarte (que já estavam sendo 

utilizados na unidade), foi realizada a fixação de impressões contendo a especificidade, 

bem como a ilustração dos componentes de cada lixo.  
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Atividade de organização das lixeiras 

 

• Capacitação das Agentes Comunitárias de Saúde da UBS Costa e Silva – Descarte de 

Medicamentos e Separação do Lixo. População alvo: Toda a comunidade, através da 

orientação das agentes. Número de pessoas atingidas: Sete. A atividade abordou com as 

agentes comunitárias de saúde as maneiras corretas de descarte de medicamentos e 

separação do lixo, para que as mesmas estejam capacitadas a orientar a população da 

comunidade de maneira adequada acerca desses assuntos. A ação se mostrou 

satisfatória, uma vez que após a explicação do tema foi realizada uma atividade, para que 

cada agente colasse figuras de lixo nas lixeiras correspondentes, através da distinção das 

cores de cada uma. Todas elas acertaram todas as imagens, colocando-as nas cores 

certas de cada lixeira, mostrando assim, a compreensão do assunto. Estiveram presentes 

na atividade a monitora, a preceptora, as agentes de saúde e uma estagiária de 

enfermagem. 

• Reconhecimento territorial e público alvo UBS COINMA. População alvo: Escolas (Japão e 

Toiama), lar de idosos com problemas de cognição. Número de pessoas atingidas: 2. 

Visita às delimitações da região em que a UBS-COINMA atinge, reconhecimento territorial, 

locais de risco e perigo bem como pacientes peculiares.  

• Atividade externa de visita a UBS (unidades básicas de saúde) do município de Nova 

Petrópolis – UBS COINMA. População alvo: Os colaboradores do posto COINMA. Número 

de pessoas atingidas: 80. Visita com os componentes do posto COINMA `a dois postos de 

saúde básica da família e a um posto de capacitação de pequenos produtores com 

parceria da EMATER, este que  também faz o fornecimento de plantas medicinais para 

tratamento complementar nas unidades básicas de saúde da região de Nova Petrópolis.  

• Seminário com os agentes de saúde sobre riscos domésticos – UBS COINMA.  População 

alvo: Agentes comunitários do posto COINMA. Número de pessoas atingidas: 9. Foram 

elaborados temas e casos específicos de risco domiciliar para serem trabalhados com os 
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agentes de saúde, conhecer a demanda e as dificuldades que eles estão encontrando 

visto que todos agentes do posto COINMA são novos.  

• Atividade de organização das lixeiras – UBS Passos das Pedras. Foram confeccionadas 

placas de identificação para os lixos (reciclável, orgânico e biológico) e fixadas nos 

devidos locais. Além disto, foram feitas instruções sobre a importância da separação do 

lixo com os profissionais do posto. Também foram fixados instruções sobre lavagem de 

mãos. 

• Elaboração de material e reunião com agentes de saúde sobre hipertensão – PSF Nova 

Gleba. População alvo: Agentes de saúde. Número de pessoas atingidas: 6. Foi realizada 

reunião para discussão e escolha dos pacientes hipertensos com maior dificuldade em 

relação as suas consultas, medicações, alimentação e outras necessidades de saúde. Foi 

apresentada também proposta de material para organização da medicação.  

 

 
Materiais da campanha de prevenção à hipertensão 

 

• Encontro com Unidade, conclusão, avaliação do processo, planejamento – Santa Maria. 

População alvo: Colaboradores da Unidade. Número de pessoas atingidas: 12. Os 

participantes do projeto, em conjunto com a equipe da unidade foi feita a observação de 

sua realidade ao decorrer do período estagiado, fazendo a avaliação do processo ocorrido, 

pontos válidos e necessidades que ainda sentem necessidade de aprofundamento. 

Conjuntamente com a preceptora, encaminhou-se ideias para o artigo a ser escrito bem 

como algumas sugestões de pontos importantes para serem considerados no próximo 

ano.  

• Reconhecimento das áreas de Risco na Unidade – ESF Santa Maria. População alvo: 

Colaboradores da Unidade. Número de pessoas atingidas: 8. Observação das salas de 

Procedimento da Unidade. Buscando perceber quais os riscos de Biossegurança. Foi 
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observada e fotografada cada sala (de Vacina, de Triagem, Consultórios, de Curativo, 

Administrativa, Farmácia, CME, Nebulização, Higienização). Foram consultados os 

profissionais da área e pontuados os seus relatos a respeito de: dificuldades encontradas 

no ambiente de trabalho, dificuldades com materiais, EPIs, pontos positivos percebidos, 

sugestões de alterações, dúvidas e interesses sobre algum tema, os quais manifestaram 

interesse de obter aprofundamento do assunto.  

• Territorialização ESF Santa Maria. População alvo: toda Comunidade. Número de pessoas 

atingidas: 65. Realizar Primeiro contato com a unidade, reconhecer local onde ESF esta 

inserida. A unidade e as pessoas que integram a equipe: 2 médicos, 2 enfermeiras, 4 

técnicas de enfermagem e 3 agentes comunitárias.  Regina, uma agente comunitária, 

levou-me para conhecer o território onde ela faz as visitações.  

 
Atividade com crianças – pintura das mãos (tema higiene) 

 

• Intervenção na Unidade, capacitação sobre Higiene, Lavagem de Mãos, Descarte Correto 

– ESF Santa Maria.  População alvo: Colaboradores da Unidade. Número de pessoas 

atingidas: 12. Foi realizada a capacitação dos Colaboradores da Unidade (Agentes 

comunitárias, Enfermeira, Técnicas de Enfermagem, Auxiliar Geral, Médico) relacionada à 

correta higienização das mãos, à importância do uso de EPIs e sua finalidade (dever e 

Direito, identificando a respectiva NR), ao correto descarte de resíduos da unidade, e à 

realidade da unidade.  Através de uma dinâmica (lavar as mãos com tinta, com os olhos 

vendados) demonstrou-se como normalmente lavamos nossas mãos, e depois foi 

demonstrado como deve ser a correta lavagem. Classificou-se os diferentes tipos de 
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resíduos, a forma correta de descarte desses e sua RDC (306) onde se pode buscar 

maiores esclarecimentos. Por meio destes trabalhos buscou mostrar-se que existem 

normas e regulamentos que visam a segurança do trabalhador e paciente, visando reduzir 

os possíveis riscos. Mostraram-se fotografias feitas na unidade, em atividades anteriores, 

e com essas foi respondido um questionário onde a equipe deveria identificar se tal 

situação estava correta ou incorreta, após cada imagem, essa era explicada (com ou sem 

problemas) e esclareciam-se as possíveis duvidas e questionamentos. A tarefa foi 

executada pela monitora e preceptora com participação das colaboradoras da unidade. 

• Vistoria da UBS Sarandi. População alvo: Funcionários e usuários da UBS SARANDI. 

Número de pessoas atingidas: 22 funcionários. Atividades desenvolvidas: Nesse encontro 

realizamos uma vistoria na farmácia e na unidade em geral. Foi possível observar algumas 

práticas inadequadas quanto ao descarte de lixo na unidade.  

• Vistoria na farmácia UBS Sarandi. População alvo: Funcionários e usuários da UBS 

SARANDI. Número de pessoas atingidas: 22 funcionários. Atividades desenvolvidas: Nesse 

encontro realizamos uma vistoria exclusiva na farmácia identificando os locais de cada 

medicamento, onde são armazenados e quais os mais utilizados pela população que 

frequenta o posto.  

• Capacitação com funcionários da limpeza quanto ao descarte de lixo – UBS Sarandi. 

População alvo: Funcionários e usuários da UBS SARANDI. Número de pessoas atingidas: 

22 funcionários. Atividades desenvolvidas: Nesse encontro realizamos capacitação com os 

funcionários da limpeza do posto. Foi desenvolvido um jogo interativo onde eles deveriam 

colocar as palavras sorteadas no saco adequado (verde, branco e preto) de acordo com o 

seu conhecimento. Ao final, corrigimos juntos e conversamos sobre a importância de 

descartar o lixo no local correto.  

 

Palestra sobre separação do lixo 
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• Territorialização – UBS Conceição. Número de pessoas atingidas: 2. Foi feito o 

conhecimento parcial do território coberto pela unidade. Por ser uma área extensa, 

optamos por fazer o reconhecimento das áreas que abrangiam as escolas. Com isso, 

fizemos um primeiro contato com as direções das escolas para apresentar o projeto e 

coletar demandas da escola.  

• Fotografias e depoimentos – UBS Conceição. População alvo: Equipe da UBS Conceição. 

Número de pessoas atingidas: 40. Manhã de fotografia dos profissionais em seus locais de 

trabalho, para montagem do material a ser exibido na TV da sala de espera. 

• Agentes de saúde na prevenção da dependência química – UBS Conceição. População alvo: 

Agentes de saúde da UBS Conceição. Número de pessoas atingidas: 15. Com uso de 

material audiovisual, foi realizado um mini treinamento informativo sobre dependência 

química. Foram passadas informações básicas sobre substâncias psicoativas, enfoque no 

tratamento e um debate sobre o papel do SUS. O monitor esteve envolvido nesta 

atividade. 

• Organização da UBS Passos das Pedras: organização da sala de materiais e o fluxograma 

do material contaminado. Foi separado por áreas: área suja, área limpa e área estéril 

(segue foto anexa). Fixado na parede a ordem que deveria ser seguida pelo material. 

Foram organizados também os armários, separando os produtos de limpeza que estavam 

misturados. E por fim, foi feita a identificação do que há em cada armário a fim de 

otimizar a procura. 

• Agentes de saúde na prevenção da dependência química – UBS Conceição. População alvo: 

Agentes de saúde da UBS Conceição. Número de pessoas atingidas: 15. Com uso de 

material audiovisual, foi realizado um mini-treinamento informativo sobre dependência 

química. Foram passadas informações básicas sobre substâncias psicoativas, enfoque no 

tratamento e um debate sobre o papel do SUS. O monitor esteve envolvido nesta 

atividade. 

• Organização da UBS Passos das Pedras: organização da sala de materiais e o fluxograma 

do material contaminado. Foi separado por áreas: área suja, área limpa e área estéril 

(segue foto anexa). Fixado na parede a ordem que deveria ser seguida pelo material. 

Foram organizados também os armários, separando os produtos de limpeza que estavam 

misturados. E por fim, foi feita a identificação do que há em cada armário a fim de 

otimizar a procura. 
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2) Ações desenvolvidas na comunidade:  envolvem as pessoas que utilizam o serviço da 

unidade):  

• Atividade de grupo com hipertensos e diabéticos não-controlados – Cuidados com a 

Medicação (Grupo A) UBS Costa e Silva. População alvo: Grupo de hipertensos e 

diabéticos não-controlados. Número de pessoas atingidas: 8. Foram chamados à unidade 

28 pessoas com hipertensão e diabetes não-controlados para a realização de diversas 

avaliações. O objetivo da nossa atividade era realizar uma palestra sobre a importância do 

armazenamento e o descarte adequado dos medicamentos. Isso foi feito durante o tempo 

de espera dos pacientes entre as consultas odontológicas, nutricionais e com a 

enfermagem. Estavam envolvidos nessa atividade, além do público-alvo, a preceptora e a 

monitora, enfermeiras e técnicas de enfermagem, nutricionistas, médico, dentista, 

preparadora física e acadêmicas dos cursos de Enfermagem e Nutrição. 

 

 
Conversando com a comunidade sobre diabetes 

 

• Participação na atividade Contação de Histórias UBS COINMA.  População alvo: Crianças 

da comunidade e do turno integral da escola (mais educação). Número de pessoas 

atingidas: 20. A ação foi desenvolvida na biblioteca local para crianças da comunidade 

pelos estagiários e residentes de psicologia. Foi proposta a contação do conto 

“Chapeuzinho Amarelo” (Chico Buarque), no qual a personagem tem “medo de tudo”, 

logo após foi feita uma atividade em que as crianças deveriam tocar (estímulos 

sensoriais) e dizer se sentiam medo do objeto tentando descreve-lo. 



 

 70

• Visita no DMLU, para recolhimento de lixo reciclável – UBS COINMA. Visita no DMLU, para 

atividade de conscientização e reeducação de um lixão próximo ao posto. Envolvidos na 

atividade: monitores, professores e secretários do DMLU. 

• Mês do idoso- Sala de espera para o idoso – PSF Nova Gleba. População alvo: Idosos. 

Número de pessoas atingidas: 12. Foi realizado acolhimento aos idosos durante espera 

para consultas. Os idosos foram recepcionados com chá e biscoitos e foi feita a 

distribuição da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e auxílio no preenchimento das 

mesmas. Todos os profissionais do Posto de Saúde envolveram-se em alguma etapa para 

realização deste dia. Durante o dia a Monitora Pet Saúde Maria e a agente comunitária de 

saúde desenvolveram o trabalho com as cadernetas de saúde. 

• Visita Domiciliar - Orientações sobre hipertensão – PSF Nova Gleba. População alvo: 

Hipertensos. Número de pessoas atingidas: 19. Realizou-se visita domiciliar a 19 pacientes 

hipertensos. Foi verificada pressão arterial, conferidas as validades das receitas e dos 

medicamentos, confecção de tabela explicativa com as medicações a serem tomadas 

diariamente para os pacientes com dificuldade de organização, além de orientações gerais 

sobre saúde e bem estar. 

• Dia da Responsabilidade Social – UBS Conceição. População alvo: Comunidade da região. 

Foi realizada uma atividade conjunta com médico responsável pelo grupo de tabagistas da 

UBS. O monitor esteve envolvido na atividade, juntamente com os profissionais do posto. 

• Os pais e a dependência química – UBS Conceição. População alvo: Pais de alunos da 

escola Dom Diogo. Número de pessoas atingidas: 9. Foi feito um trabalho de informação 

e prevenção à dependência química com o enfoque para familiares, onde estes puderam 

tirar suas dúvidas e ter informações básicas sobre substancias psicoativas, seus efeitos e 

o tratamento. Houve uso de material audiovisual.  

 
                            Intervenção com medicamentos em visitas domiciliares 
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3) Ações desenvolvidas na Escola: envolvem os estudantes da comunidade que 

pertence à territorialização das unidades:  

 

• Atividade na Escola – Alimentação Saudável (Turma 2º ano do Ensino Fundamental) UBS 

Costa e Silva. População alvo: Crianças de 7 a 9 anos de idade. Número de pessoas 

atingidas: 19 crianças. A ação foi desenvolvida na escola da comunidade e teve como 

temática a alimentação saudável, com o foco principal nas frutas. Antes da exposição do 

tema, teve-se uma conversa informal com os alunos que responderam o que entendiam 

por alimentação saudável. Logo após foi realizada a exposição do assunto e passados 

vídeos sobre o tema. Depois da atividade, as crianças receberam um pacote contendo 

quatro frutas para cada um, e foram distribuídas atividades para que eles representassem 

o que haviam compreendido a respeito do assunto. A atividade contou com a preceptora, 

a monitora, uma enfermeira da UBS, a professora da turma e os 19 alunos. 

 
Atividade: lavagem das mãos e importância da alimentação saudável 

 

• Visita na escola Toiama para palestra sobre pediculose e atividade Contação de Histórias 

– UBS COINMA. População alvo: Estudantes de 1o ano do ensino fundamental e as 

crianças da comunidade e do turno integral da escola(mais educação). Número de 

pessoas atingidas: 40. Atividade desenvolvida juntamente com a preceptora para 

abordagem sobre pedículose. Como Adquirir, evitar e tratamento. Posteriormente foi feita 

a continuação das atividades da contação de histórias com a atividade do “eu conto” 

baseada no sorteio de cartas com personagens, ações, locais, em que as crianças 

deveriam continuar a história a partir do que o ultimo contou. Então foi dado seguimento 

da história de um menino com pais separados.  

• Atividade Higiene das mãos. População alvo: Escola de Educação infantil Meu Dengo. 

Número de pessoas atingidas: 30 pessoas. Foi realizado um trabalho com as crianças do 
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Jardim a respeito da Higienização das Mãos. Procurou-se constatar quais os 

conhecimentos que elas possuíam: o porquê de uma lavagem correta. Buscou-se 

esclarecer a importância de uma correta higienização das mãos, para assim evitar 

possíveis patologias. Dinâmica 1: duas esferas de papel suja com tinta (alusão a bactérias 

que não enxergamos), participante toca nas duas e após, sem lavar as mão, em um 

esfera “limpa”, percebe então o quão contaminada fica. Utilizaram-se recursos áudio 

visuais (Vídeo Afaste os Bichos, lave as mãos e Lava a Mão – DVD Galinha Pintadinha). 

Dinâmica 2: em papel pardo desenhou-se uma mão contaminada (que não foi bem 

lavada), colando papeizinhos para indicar as bactérias ali presentes, e uma mão 

corretamente higienizada. Concluindo, foram ensinados os passos de uma certa lavagem 

das mãos, nos diversos momentos do dia, retomando sua importância para a vida 

cotidiana. A tarefa foi executada pela preceptora e pela monitora, uma auxiliar da 

unidade, atingindo as turmas do Jardim 1 e 2, por volta de 25 crianças e duas educadoras 

da escola. 

• Atividade Saúde da Mulher – Sexualidade – UBS Costa e Silva. População alvo: Mulheres 

da comunidade. Número de pessoas atingidas: 23 pessoas. A atividade foi realizada como 

uma sala de espera, na qual as pacientes que aguardavam para a coleta do exame 

preventivo passavam e, além de assistirem às explicações sobre o tema, tinham espaço 

para conversar e tirar suas dúvidas sobre métodos contraceptivos e DSTs. A ação foi 

positiva, pois abordou temas que geravam muitas dúvidas nas participantes e pode 

esclarecer diversos aspectos até então desconhecidos por elas e que são de suma 

importância para uma vida sexual segura. 

A participação no PET-Saúde tem modificado várias coisas nas Unidades de Saúde e 

na sua comunidade. Prova disso, são todas as atividades realizadas, sempre trazendo um 

ganho tanto para a comunidade quanto para a equipe de saúde. Se calcularmos as teremos 

Aproximadamente 594 pessoas foram alcançadas com o desenvolvimento das atividades 

deste Projeto. 

 

PET-Saúde/Vigilância em Saúde  

O PET-Saúde/Vigilância em saúde (VS) 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), no período de julho de 2010 a junho de 2012. No período de julho de 2011 a 
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junho de 2012, as atividades foram desenvolvidas por dois grupos de PET-Saúde/VS em que 

participaram 2 tutores (professores dos Curso de Enfermagem e Farmácia), 4 preceptores 

(com formação em Enfermagem, Medicina e Farmácia) e 16 alunos dos Cursos de Graduação 

da UFCSPA, constituindo em grupos interdisciplinares. Os resultados produzidos pela 

execução de pesquisas foram publicados em Livros de Resumos e apresentados na forma de 

comunicação oral e pôsteres em diversos eventos científicos. 

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. Nesse estudo teve o envolvimento de 4 

alunos dos Cursos de Graduação da UFCSPA. Os mesmos realizaram visitas técnicas na 

fábrica e busca ativa de alguns trabalhadores. Utilizaram o Sistema de Informação sobre 

Mortalidade na identificação da causa de morte dos trabalhadores que tiveram essa 

exposição. O desenvolvimento de ações e estudos sobre o impacto da exposição ao amianto 

na população, em especial, dos trabalhadores, vem qualificar a vigilância em saúde e 

colaborar para a tomada de decisões pelos órgãos públicos na defesa da saúde. Pelo 

quantitativo de trabalhadores não foi possível concluir a pesquisa e a mesma será dada 

continuidade no novo projeto do PET-Saúde/VS.  

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. Esse estudo teve o envolvimento de 8 alunos dos Cursos de 

Graduação da UFCSPA. Os resultados foram apresentados na totalidade dos casos, 

gestantes, por faixa etária (crianças até 2 anos, crianças e adolescentes, adulto jovem e 

idoso), por morbidade considerando obesidade e hipertensão. Também se utilizaram do 

georreferenciamento para situar os 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, prevista uma nova onda de casos em 2012. 

Na Vigilância Sanitária, obteve um banco de dados com informações relevantes sobre 

os serviços de imagenologia localizados no Rio Grande do Sul. Nesse estudo teve o 

envolvimento de 4 alunos dos Cursos de Graduação da UFCSPA. Nesse levantamento pelas 

Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) obteve sucesso no georreferenciamento da 5ª 

CRS que apresentou todos os serviços. As demais CRS apresentaram de maneira parcial os 
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serviços em seu território. 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. 

Projeto Falando em Amamentação 

 A meta do projeto é a produção e difusão de conhecimentos sobre aleitamento 

materno, principalmente àqueles permeados pelas noções interdisciplinares. Com caráter 

interprofissional o projeto propõe atuação e relações práticas e acadêmicas entre as 

Unidades de Saúde do DDA NEB, o Complexo Hospitalar Santa Casa e a UFCSPA. Nestes 

locais são atingidas gestantes e mães que realizam acompanhamento pela equipe de cada 

unidade. São desenvolvidos grupos de orientação sobre amamentação, hábitos orais e 

orientações individuais de forma permanente e semanal. O público atingido com este 

projeto foi de 654 pessoas.  

       

Atividade de alunos – Projeto Falando em Amamentação 

 

Projeto: Cuidando da Farmácia Caseira 

 O projeto de extensão “Cuidando da Farmácia Caseira” teve início em 2012 e é 

apoiado pelo PROEXT MEC/SESu 2011. Tem por objetivo avaliar e organizar o estoque 

domiciliar de medicamentos e plantas medicinais de usuários de Unidades de Saúde, bem 

como promover o uso adequado de medicamentos e plantas medicinais. As atividades 

estão sendo realizadas em duas unidades de saúde do Serviço de Saúde Comunitária do 

Grupo Hospitalar Conceição, localizadas no Distrito Docente Assistencial da UFCSPA.  

No ano de 2012 foram realizadas 41 visitas domiciliares para realização do 

levantamento do estoque domiciliar de medicamentos e plantas medicinais existentes, 

recolhimento de medicamentos vencidos para destino adequado e orientação sobre 
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cuidados gerais com a farmácia caseira. Estimando que residam 3 pessoas/domicílio, 

aproximadamente 120 usuários participaram do projeto.  

Também foram realizadas 05 oficinas com 3 grupos de usuários instituídos nas 

unidades. Estas oficinas abordaram guarda e descarte de medicamentos e cuidados com as 

plantas medicinais. Participaram 39 usuários das unidades de saúde nestas atividades, em 

média 8 usuários/oficina. A satisfação dos participantes das oficinas foi avaliada e 74% das 

pessoas que preencheram o questionário de avaliação (n=31) avaliaram seu aprendizado 

nas oficinas como ótimo. O público atingido com este projeto foi de 162 pessoas. 

 

 

Cuidando da Farmácia Caseira – oficina com participantes 

 

Projeto: Descarte Correto de Medicamentos 

O projeto de extensão “Descarte Correto de Medicamentos” teve início em 2011 

com objetivo de 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. Além disso, 

visa também caracterizar e quantificar os medicamentos descartados no coletor da 

universidade.    

No período de setembro de 2011 a janeiro de 2012 foram descartadas 38.010 

unidades de 2.583 produtos farmacêuticos. A maioria dos medicamentos (80%) estava 

com prazo de validade expirado. As amostras-grátis representaram 26% dos 

medicamentos descartados. Os analgésicos foram os medicamentos mais frequentemente 

descartados.  
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Ações educativas foram realizadas em escola de ensino fundamental de Porto 

Alegre em 2012. Os temas uso racional e descarte correto de medicamentos foram 

trabalhados na forma de apresentação oral com 139 alunos de 5º a 8º ano, com idade 

variando entre 11 a 17 anos. Em séries iniciais foram desenvolvidas atividades lúdicas, 

onde participaram 18 alunos. Todas as turmas receberam material educativo ao final das 

atividades. Os professores da escola também foram sensibilizados a refletir sobre o tema. 

O público atingido com este projeto foi de 162 pessoas. 

            

Atividade – Descarte Correto de Medicamentos 

 

Projeto: Conhecendo a Qualidade do Ar na Minha Cidade 

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

também proporcionar o intercâmbio com a comunidade em questões relacionadas à saúde, 

ao meio ambiente e a qualidade do ar. 

As atividades propostas no projeto dão continuidade a trabalho anteriormente 

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

populações rurais. 

As atividades foram: 

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

pública da cidade de Capivari do Sul, RS promovendo o diagnóstico e melhorias no 

ambiente escolar e no entorno; 

- Monitoramento de poluentes do ar em diferentes pontos da cidade de Capivari do Sul, 

RS, conforme demanda da Prefeitura Municipal; 

- Investigação de doenças respiratórias em escolares, através de aplicação de questionário 

padronizado e de determinação de um marcador de resposta inflamatória pulmonar (óxido 

nítrico exalado); 
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- Determinação de minerais acumulados em matriz biológica (unha) dos estudantes 

residentes no município de Capivarí do Sul, RS. 

 O público atingido pelo projeto foi de 160 pessoas. 

 

Projeto: Enfrentamento à Violência – Capacitação Multidisciplinar do 

Profissional da Saúde 

O “Programa de Enfrentamento à Violência: saúde e direitos humanos” visa 

instrumentalizar seus alunos para o reconhecimento das diversas formas de violência 

perpetradas no ciclo da vida habilitando o profissional a intervir de forma proativa ao 

combate da violência. Ao inter-relacionar com os direitos humanos, estimula o 

conhecimento diferenciado dos direitos dos pacientes, bem como sua responsabilidade 

social e legal, no contexto da denúncia e adequado encaminhamento às redes sociais de 

acolhimento, promovendo a saúde. Considerando que as diversas formas de violência 

tornaram-se problemas de saúde pública, o programa oportuniza aperfeiçoamento 

profissional e educação continuada à comunidade da UFCSPA, à comunidade escolar 

municipal e ao público em geral. 

O Programa contou com a atuação de 18 alunos bolsistas, oriundos dos cursos de 

medicina, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e enfermagem que exerceram suas 

atividades em todas as tarefas do programa. Os alunos selecionados frequentaram curso 

de 40h/a de preparação para a execução das atividades demandas envolvendo noções 

sobre conceitos em educação à distância, tutoria em educação a distância e sobre os 

temas abordados em cada módulo do curso de extensão.  

As atividades desenvolvidas foram:  

a) Curso de extensão na modalidade à distância sobre direitos humanos e enfrentamento à 

violência, com abrangência nacional: com carga horária de 90h/a teve um total de 721 

inscritos para 150 vagas. Com a demanda apresentada as vagas foram ampliadas para 

270, com 163 concluintes e ministrado totalmente à distância. A execução do curso, 

através da plataforma virtual Moodle, ocorreu em 12 módulos entre os meses de maio e 

outubro/2012. 

 

b) Fórum abordando direitos humanos, saúde e violência nos ciclos da vida: o evento 

fórum “Direitos humanos, saúde e violência no ciclo da vida”, realizado durante a II 

Semana de Direitos Humanos da UFCSPA, teve carga horária de 26h/a. Os palestrantes 
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foram convidados externos a universidade com atuação destacada nos temas abordados. 

Tivemos a participação de 101 pessoas, em sua maioria alunos da UFCSPA. 

 

 

Evento Direitos Humanos e Violência 

 

c) Oficinas sobre o tema violência e direitos humanos, dirigidas aos educadores das séries 

iniciais de escolas públicas do Distrito Docente Assistencial junto à Gerência Distrital 

Norte/Eixo Baltazar de Porto Alegre: as oficinas sobre o tema “Violência infanto-juvenil e 

direitos humanos tiveram como proposta a intervenção para abordagem do 

reconhecimento dos indicadores de sinais de abuso sexual e maus-tratos infanto-juvenil e 

os aspectos legais dessa abordagem. Tivemos um total de 60 professores participantes. 

 

d) Disciplina eletiva “Enfrentamento à violência no ciclo da vida” aos acadêmicos de todos 

os cursos da UFCSPA, na modalidade educação à distância: esta disciplina com carga 

horária de 40h/a e 60 vagas foi a primeira disciplina eletiva ministrada à distância. O 

preparo e divulgação da disciplina ocorreram nos meses de julho e agosto de 2012 e sua 

execução entre os meses de setembro, outubro e novembro de 2012. Com esta oferta 

houve a inserção de estudo do tema “enfrentamento à violência no ciclo da vida” nos 

currículos dos cursos de graduação da UFCSA, com participação de 55 alunos dos diversos 

cursos da UFCSPA.  
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Prêmio UNITV ao Programa de Enfrentamento à Violência (UFCSPA) – Acesso 26/10/2012 

 

Projeto Angola 

Projeto 1: Projeto Angola - Cursos para capacitação em EaD na ferramenta 

Moodle - Este projeto constitui-se na proposta de Cursos para Capacitação em Educação à 

Distância (EAD) na ferramenta Moodle, buscando viabilizar cursos na modalidade a 

distância, sobre conceitos básicos, intermediários e avançados sobre ferramentas para 

EAD, no caso o Ambiente de Aprendizado Virtual Moodle, para professores de Universidade 

parceira de Angola.  A colaboração entre a UFCSPA e a Universidade Agostinho Neto 

(UAN;Angola) vem ocorrendo desde 2009. Como resultado principal tem-se a proposta e 

início do desenvolvimento dos seguintes módulos para treinamento dos professores no uso 

do ambiente Moodle: 1) Módulo Básico: Ambiente Moodle; 2) Módulos Intermediários: a. 

Materiais e Avaliação , b. Ferramentas de Comunicação; e 3) Módulo Avançado: 

Desenvolvendo uma disciplina na prática. Os cursos foram ofertados em 2012 para Angola 

e foram realizados totalmente à distância. Os cursos tiveram a participação de 17 

(dezessete) profissionais da saúde de Angola e 06 (seis) professores da UFCSPA, como 

uma série de atividades realizadas a distância de 08 de agosto a 12 de dezembro de 2012. 

O público atingido com este projeto foi de 23 pessoas.  

 

Projeto 2: Projeto Angola - Cursos para capacitação em Ead na ferramenta 

Moodle e formação de tutores (segunda fase) - Este novo projeto, surge como 

conseqüência do projeto anterior e pretende viabilizar cursos na modalidade a distância, 
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abordando conceitos básicos, intermediários e avançados sobre ferramentas para EAD, no 

caso o Ambiente de Aprendizado Virtual Moodle, buscando atender demandas dos já 

parceiros de Angola, bem como atender demanda de treinamento dos professores da 

UFCSPA. O objetivo é capacitar alunos bolsistas a desenvolver Objetos de Aprendizagem 

em ferramentas específicas, visando oferecer os mesmos para auxiliar na formação de 

professores e parceiros no uso da ferramenta Moodle, bem como desenvolver 

competências como tutor e comunidade para formação de Tutores dentro da UFCSPA. O 

projeto encontra-se na fase de revisão e elaboração de objetos de aprendizagem para que 

o curso seja ofertado a comunidade em 2013/02. 

 

 

Programa de Orientação Educacional para Adesão ao Tratamento da Asma 

 Esse projeto objetiva avaliar pacientes asmáticos quanto à qualidade de vida e 

oferecer, em nível ambulatorial, uma orientação a pacientes sobre práticas de saúde, de 

cunho pneumológicas, fisioterápicas e psicológicas, que aumentem a adesão do paciente 

ao tratamento e a eficácia desse. Por meio desse projeto, os pacientes são orientados 

quanto às práticas de saúde relativas ao tratamento da asma e a prevenção de novas 

crises. O público atingido pelo projeto foi de 350 pessoas. Até o momento, foram 

realizadas as seguintes atividades:  

- planejamento da orientação a ser prestada;  

- treinamento;  

- produção do manual de orientação para pacientes, familiares e profissionais da saúde;  

- contato com profissionais de saúde e pacientes;  

- orientação aos pacientes sobre manejo da doença e adesão ao tratamento da asma.  



 

 81

  

 

Projeto: Formação Continuada em Gênero, Sexualidade e Saúde 

O projeto promoveu a formação continuada de acadêmicos da UFCSPA na interface 

gênero, sexualidade e saúde. A abordagem do tema, em ações de extensão, contribuiu 

para a promoção dos direitos humanos e para a compreensão de que as diferenças são 

construídas em processos sociais, culturais e históricos que não ignoram o corpo biológico, 

mas que se constroem sobre ele. Desenvolveu-se um planejamento colaborativo, realizado 

por professores e bolsista PROBEXT, com vistas à oferta de um Curso de Extensão, na 

modalidade semipresencial, com carga horária total de 60h, do qual participaram 

acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Fonoaudiologia e Medicina.  

Este curso teve duas etapas. Na primeira etapa (teórica), os acadêmicos receberam 

um formação teórico-metodológica sobre o tema, bem como planejaram as ações da fase 

seguinte. Na segunda etapa (prática), foram ministradas oficinas para alunos adolescentes 

de uma escola pública municipal, em que grupos de trabalho atuaram conjuntamente para 

abordar e discutir temas selecionados a partir de sondagem realizada. Nessa última fase, 

foram gerados dados audiovisuais para fins de avaliação metodológica das oficinas. Tais 

dados possibilitarão, numa fase posterior à execução e à avaliação do projeto, a discussão, 

em nível de pesquisa, dos métodos empregados pelos participantes, por meio do uso da 

linguagem, na construção conjunta de gênero e sexualidade. O público atingido pelo 

projeto foi de 70 pessoas.  
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Atividades com adolescentes em escolas vinculadas ao projeto 

 

Centro de Neuroendocrionologia da UFCSPA e da ISCMPA 

 O Centro de Neuroendocrinologia desenvolve, desde sua criação em 2001, além de 

atividade assistencial, 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 (ISCMPA); 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, ambos hospitais da Santa Casa de Misericórdia. 

 Em 2012, os atendimentos realizados pelo Centro proporcionaram a inclusão de 

113 novos pacientes adultos, totalizando 1219 pacientes 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, outros profissionais da saúde e 

professores. Nos 43 encontros científicos realizados em 2012 foram revisados 174 artigos 

com atualizações na especialidade. Noventa e cinco diferentes pessoas totalizaram 515 

participações nas reuniões. Oferecida também como disciplina de Pós-graduação, conferiu 

créditos para 12 alunos.  

 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. Em 2012 ocorreram 
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11 sessões, completando um significativo número de 110 encontros desde que a atividade 

teve início. A apresentação multimídia de cada tópico faz parte do acervo do Centro de 

Neuroendocrinologia. 

 Também com frequência mensal, ocorrem uma discussão de casos pediátricos no 

Hospital São José e uma teleconferência na sala de videoconferências do Pavilhão Cristo 

Redentor. A conferência faz parte do projeto SIG, Special Interest Group - Saúde de Crianças 

e Adolescentes, da Sociedade Brasileira de Pediatria. No Serviço de Neurorradiologia da 

Santa Casa de Misericórdia, localizado no Hospital Dom Vicente Scherer, ocorrem reuniões 

de integração entre os profissionais da área clínica e da área de imagem, desde dezembro 

de 2010. Em 2012 ocorreram 4 encontros constituídos por discussão de casos e 

apresentação de revisões teóricas sobre os temas discutidos. 

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

consolidado na especialidade. Em 2012, foi realizado o "8º 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 é o de 

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. Desde a primeira versão do 

evento é realizada uma amostra de satisfação dos participantes, desenvolvida pelo setor de 

eventos da Santa Casa de Misericórdia, composto de 16 quesitos. A análise dos itens 

respondidos mostra, quanto ao “Programa Científico”, um somatório de muito bom + bom, 

de 83,3% a 100% ao longo dos anos; quanto à “Qualidade dos Palestrantes”, de 92,4% a 

100%. As apresentações dos palestrantes também fazem parte do acervo do Centro de 

Neuroendocrinologia. 

 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. 

 Outra atividade extensionista é a educação para pacientes caracterizada, por 

exemplo, por meio da distribuição do DVD “Acromegalia”, que trata de Acromegalia e seus 

efeitos, tratamento e dicas para uma vida saudável, gravado por instrutores do Centro.  
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 A consulta ao Currículo Lattes dos profissionais docentes da UFCSPA que fazem 

parte do Centro de Neuroendocrinologia permite conhecer suas publicações científicas, suas 

linhas de pesquisa, seus orientandos bolsistas de graduação, pós-graduação e pós-doutorado 

e seus projetos de pesquisa em andamento. O Centro colabora com estudos internacionais 

como o Mission Study (Cushing’s syndrome) e o AMORE (Aggressive pituitary tumors 

Multicenter Observational Retrospective study of Enea) e com o projeto nacional “Remissão 

da acromegalia após suspensão do tratamento farmacológico: estudo prospectivo 

multicêntrico”. 

 

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-administrativos fumantes. Desses, 13 já tentaram parar de fumar e 12 

acham importante que a Universidade ofereça um programa que auxilie as pessoas nesse 

propósito.  

 

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 seis ligas institucionalizadas (Liga do Câncer, Liga do Trauma, Liga da Dor; Liga 

da Dependência Química; Liga da Insuficiência Cardíaca; Liga de Saúde Coletiva e) em 
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2012 realizaram um total de 19 atividades, entre cursos e eventos de extensão, com a 

participação de 1.321 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. 

 

Liga do Câncer 

A Liga do Câncer UFCSPA é um órgão sem fins lucrativos, com prazo indeterminado 

de duração. Propõe-se a contar com a participação de acadêmicos desta e de outras 

entidades que estejam vinculadas à área da saúde, assim como profissionais cuja área de 

atuação esteja relacionada ao estudo do câncer. Possui por objetivo o ensino, promovendo 

cursos e eventos para acadêmicos na área da cancerologia, o assistencialismo, 

promovendo eventos visando público externo à comunidade acadêmica com a pretensão 

de orientar e educar pessoas sobre o diagnóstico precoce e a prevenção em oncologia. 

Para tal fim, a Liga do Câncer é constituída de alunos das diversas áreas que atuam na 

área oncológica. Realiza seleção anual de alunos, com reuniões que ocorrem 

quinzenalmente, abertas a toda a comunidade acadêmica. Os Membros Diretores da Liga 

do Câncer reúnem-se a cada 15 dias, para organizar os cursos e módulos da Liga, além de 

discutir de casos clínicos e apresentar temas essenciais para os cuidados de saúde dos 

pacientes oncológicos. 

Eventos realizados em 2012: 

- I Curso Anual da Liga do Câncer; 

- Curso de Câncer e Infecções; 

- Curso de Câncer de Mama da Liga do Câncer; 

- Aula Inaugural da Liga do Câncer; 

- Curso sobre Câncer de Pulmão da Liga do Câncer; 

- Curso sobre Câncer de Pele da Liga do Câncer. 
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Participantes – Liga do Câncer UFCSPA 

 

Liga do Trauma 

 A Liga do Trauma foi fundada em outubro de 2001 com o objetivo de reforçar a 

formação médica no tratamento de Urgência e Emergência. Vinculada à nossa, e primeira 

Liga da faculdade, foi criada em 2003 a Disciplina de Medicina de Urgência e Trauma. Em 

mais de 10 anos de atividade e de crescimento destas áreas como especialidades médicas, 

percebemos que o assunto é de extrema importância para qualquer profissional de saúde e 

deve ser abordado desde o início da formação. Hoje, a Liga envolve com todos os cursos de 

graduação da Universidade em um contexto multidisciplinar no manejo de Trauma, e 

também com o público externo como socorristas e bombeiros voluntários. São realizadas 

atividades como aulas quinzenais sobre noções básicas de atendimento Primeiros Socorros, 

Pré-Hospitalar e Intra-Hospitalar. A Liga oferta Cursos de Parada Cardiorrespiratória, Prático 

de Imobilização, Nós e Sutura, e outros. Adicionalmente, promove estágios para membros 

diretores da Liga e a mesma é vinculada ao Comitê Brasileiro de Ligas do Trauma (CoBraLT), 

no qual a Liga detém Padrão Prata, com pesquisa e produção textual publicada em diversos 

congressos, inclusive, no World Trauma Congress 2012. 

 Atividades realizadas em 2012: 

- Módulo de Primeiros Socorros da Liga do Trauma da UFCSPA; 

- Módulo de Atendimento Intra-hospitalar ao Traumatizado; 

- VIII Oficina de Sutura e Nós Cirúrgicos da Liga do Trauma; 

- Módulo de Atendimento Pré-hospitalar ao Traumatizado; 

- I Curso Teórico-Prático de Atendimento Pré-Hospitalar; 
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- Módulo de Atendimento Intra-hospitalar ao Traumatizado; 

- Módulo de Primeiros Socorros da Liga do Trauma da UFCSPA; 

- Módulo de Atendimento Pré-hospitalar ao Traumatizado; 

- I Jornada de Emergências Clínicas. 

 Módulo de Primeiros Socorros: Consiste de oito aulas teóricas ministradas pelos 

membros diretores da Liga do Trauma, e segundo as diretrizes de atendimento do PHTLS e 

ATLS. Cada aula tem duração de aproximadamente 1 hora e versa acerca dos cuidados e 

procedimentos básicos no atendimento de trauma em Primeiros Socorros. O módulo aborda 

procedimentos mais básicos no atendimento do traumatizado, enfocando métodos e ações 

que podem ser desempenhadas sem muitos recursos técnicos e materiais. Foi realizado, 

como anualmente sempre é, durante o primeiro semestre letivo de 2012, com público-alvo 

englobando todos os cursos da UFCSPA. Carga horária total de 8 horas. Público atingido: 150 

pessoas. 

 Módulo Pré-Hospitalar: Composto de oito aulas teóricas e duas aulas práticas 

ministradas pelos membros diretores da Liga do Trauma. As aulas teóricas têm duração de 

aproximadamente 1 hora e as aulas práticas têm duração de 4 horas cada. O foco desse 

módulo é o atendimento pré-hospitalar do doente traumatizado, pautado segundo princípios 

do PHTLS e do ATLS. Portanto, esse módulo destina-se aos acadêmicos de Medicina e 

Enfermagem que lidarão profissionalmente com este tipo de atendimento. As aulas práticas, 

realizadas aos sábados, abrangem técnicas de imobilização, acesso venoso, reanimação 

cardiorrespiratória, e manejo de vias aéreas. Foi realizado durante o segundo semestre letivo 

de 2012, com o público-alvo formado pelos estudantes de Medicina e Enfermagem da 

UFCSPA. Carga horária total de 16 horas. Público atingido: 90 pessoas. 

 Módulo de Atendimento Intra-hospitalar: Módulo com enfoque no papel do médico no 

atendimento Intra-hospitalar ao paciente traumatizado, desenvolvido em seis aulas teóricas 

e duas práticas com 1 hora de duração. Baseia-se no ATLS e oferece aos participantes a 

chance de treinar durante as aulas práticas, as habilidades e conhecimentos adquiridos nas 

aulas teóricas ministradas por convidados especialistas na área, sob supervisão e auxílio dos 

integrantes da Liga do Trauma da UFCSPA. Durante o ano de 2012, o Módulo de 

atendimento Intra-hospitalar teve seus Módulos I e II fundidos em um módulo único. Carga 

horária de 18 horas. Público atingido: 50 pessoas. 
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Atividade – Liga do Trauma UFCSPA 

Liga da Dor 

Em diversas universidades brasileiras e estrangeiras, as Ligas têm se mostrado um 

instrumento útil no preenchimento de lacunas na formação acadêmica através de 

atividades de ensino, pesquisa e, em especial e como linha mestra, extensão. A formação 

de uma Liga baseada em um tema cercado de relevância social, tal como a Dor, termina 

por possibilitar inúmeras abordagens e oferece um horizonte amplo de trabalho além de 

vantagens para a comunidade onde está inserida. Assim, a partir de diversas experiências 

de Ligas em outras instituições de ensino no país, em outubro de 2001foi criada a Liga de 

Dor da UFCSPA, a partir da iniciativa de um grupo de acadêmicos e professores desta 

instituição, sendo o projeto aprovado em sua íntegra pela direção da UFCSPA e órgãos 

colegiados em Janeiro de 2002. A partir desta data deram-se inicio de forma oficial as 

atividades da Liga de DOR da UFCSPA. 

Atividades realizadas em 2012: 

- Módulo II do Curso de Dor: Diagnóstico de Dor; 

- Módulo IV do Curso de Dor: Síndromes dolorosas e dor na prática de saúde. 

 

Liga da Dependência Química 

A Liga de Dependência Química foi fundada em 2006, por um grupo de consultores 

do Serviço Nacional de Orientações e Informações sobre a Prevenção do Uso de Drogas – 

VIVAVOZ. Esse grupo foi desvinculado do Serviço, no segundo semestre de 2008, 

mantendo a parceria na maioria dos projetos. O uso de drogas caracteriza-se como um 

problema de saúde e de segurança pública em nosso país. A despeito da relevância do 

tema, ainda se percebe uma falta de conhecimento por parte dos estudantes e 

profissionais da área da saúde, o que prejudica a abordagem do usuário de drogas e, 
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principalmente, o tratamento do dependente químico. Em função disso, surgiu a Liga de 

Dependência Química, com o objetivo de promover atividades de extensão sobre o tema 

“drogas de abuso”, para a comunidade em geral, especialmente, em caráter preventivo. 

Atividades realizadas em 2012: 

- Curso de Atualização de Drogas lícitas e ilícitas; 

- VIII Curso de Extensão do Vivavoz. 

 

Liga da Insuficiência Cardíaca 

O principal propósito da Liga de Insuficiência Cardíaca é o de suprir as lacunas de 

ensino, apresentadas pelos acadêmicos no assunto propagando o conhecimento científico. 

Dessa forma, atua de maneira a corroborar e complementar os ensinamentos da Disciplina 

de Cardiologia. Anualmente a liga realiza cursos abertos a toda a comunidade, contando 

com palestrantes experientes cujos temas são relacionados à Insuficiência Cardíaca. Curso 

Anual da Liga da IC, Curso de Eletrocardiograma, Curso de Emergências Cardiovasculares 

e, para 2013, I curso de Imagens Cardiológicas. A diretoria se reúne quinzenalmente para 

discussão de aspectos relacionados à Insuficiência Cardíaca além das reuniões 

administrativas com o coordenador. EM 2012 a liga estreitou relações com o principal 

parceiro e colaborador, o Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, realizando a 

maioria das atividades nos espaços cedidos por esta instituição. Neste sentido, surgiram 

importantes oportunidades em projetos de pesquisa desenvolvidos por grande parte dos 

integrantes da liga. 

Atividades realizadas em 2012: 

- VI Curso de Eletrocardiograma da Liga da IC; 

- IV Curso de Emergências Cardiovasculares da Liga da IC; 

- I Curso Anual da Liga da Insuficiência Cardíaca. 

 

Liga da Saúde Coletiva 

O propósito da Liga da Saúde Coletiva é contribuir para a formação de profissionais 

capacitados a trabalhar em equipes multiprofissionais e compreender o processo saúde-

doença em sua real complexidade, estimular a participação do profissional em formação na 

discussão sobre as políticas públicas de saúde e a profundar o conhecimento sobre os 

aspectos legislativos, epidemiológicos e éticos das práticas em saúde coletiva. 

Atividades realizadas em 2012: 
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- III Encontro de Profissionais da Saúde e Inclusão Social; 

- Saúde do Homem - Vivendo Mais e Melhor. 

 

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. O VIVAVOZ conta com uma equipe administrativa, 

consultores, mestres e doutores da área da saúde (supervisores, consultores regionais e 

coordenadores). O Serviço funciona nas dependências da UFCSPA. No momento o Call 

Center, consta de 20 estações de atendimento e um software que permite:                                     

- monitorar o atendimento telefônico realizado pelos consultores 

- protocolar as solicitações dos clientes e as respostas fornecidas pelo consultor 

- registrar chamadas: total das chamadas, tempo de espera para atendimento, número de 

atendimentos realizados por turno, dia, e mês. 

- resgatar as informações gravadas para o planejamento de ações preventivas 

Objetivos: Disponibilizar informações sobre drogas, baseadas em conceitos científicos e 

dados epidemiológicos, de forma personalizada; Oferecer aconselhamento reativo 

especializado a usuários e familiares para a prevenção primária e secundária quanto ao uso 

de substâncias psicoativas; Atender a demanda de informações sobre drogas pelos 

diversos agentes envolvidos; Possibilitar a disseminação de material informativo produzido 

tanto pela UFCSPA, como pela SENAD e comunidade científica. Produzir dados de pesquisa 

visando aperfeiçoar métodos de intervenção apropriados à realidade brasileira. Viabilizar a 

formação de recursos humanos em diferentes áreas de conhecimento, complementando 

suas formações em nível de graduação/pós-graduação e preparando-os para prestação de 

informações sobre drogas. Facilitar o entendimento das políticas, sistemas e legislação 

referentes ao consumo de drogas. Implantar uma estrutura tecnológica de atendimento 

dentro dos requisitos mais modernos, visando à eficácia e eficiência do atendimento. 
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Público alvo: A central de atendimento atende consultas provenientes de todo o território 

nacional por meio de ligações telefônicas para um número de utilidade pública 132 (isento 

de tarifa para quem telefona) e prevê atendimento às pessoas da comunidade em geral 

como usuários, dependentes e seus familiares, estudantes e profissionais em busca de 

informações e orientações sobre a questão das drogas.  O Projeto atende 24 horas por 

semana inclusive feriados e finais de semana. O público atingido com este projeto foi de 

526.683 pessoas. 

Dentre as atividades de extensão desenvolvidas pelo VIVAVOZ, destacam-se: 

- Curso de Atulização de Drogas Lícitas e Ilícitas; 

- Processo de seleção para Consultores do VIVAVOZ 2012;  

- VIII Curso de Extensão VIVAVOZ: As Bases para Abordagem Preventiva dos Problemas 

Associados ao Uso de Álcool e outras Drogas. 

 

VIII Curso de Extensão VIVAVOZ 2012 

 

Projeto: Museu de Anatomia 

O Museu de Anatomia ocorreu na forma de uma exposição anual, com duração de 

05 dias (13 a 17 de março de 2012), no Laboratório de Anatomia da UFCSPA e visou 

desmistificar a utilização do corpo humano para o ensino, criando oportunidades que 

potencializem o papel das experiências artísticas e culturais para as comunidades 

acadêmica, externa e entorno escolar, promovendo diálogo entre educação e cultura, 

Universidade e comunidade. Assim, aprimoramos o ensino ao mesmo tempo em que 

produzimos material de qualidade diferenciada para o acervo do Museu de Anatomia, 
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apresentando à comunidade externa, como os corpos doados para esta instituição são 

utilizados para o ensino. 

 

Este projeto ocorre anualmente, desde 2008 e tem se mostrado extremamente útil 

para complementação do conhecimento anatômico dos alunos da graduação e também 

para estudantes e professores das escolas visitantes ao museu. O público atingido com 

este projeto foi de 719 pessoas.  

 

Museu de Anatomia 
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Evento 1: Oficina de Dissecação. Esta  atividade que está na sua terceira edição e tem 

como objetivos: treinamento das habilidades cirúrgicas dos alunos da graduação;  

aperfeiçoamento do seu conhecimento em anatomia humana bem como o preparo de 

peças anatômicas diferenciadas para compor o acervo do Museu de Anatomia da UFCSPA e  

disponibilização de material de alta qualidade para o uso nas aulas práticas de anatomia. 

Os alunos selecionados para a realização do curso são os monitores de anatomia dos 

diferentes cursos e alunos do quarto ano do curso de medicina. O período de realização do 

curso foi de 08/08 até 30/11 acontecendo sempre às quartas-feiras das 17:30 às 20:00h 

com a supervisão dos professores. Em 2012 foram produzidas 10 peças que agregarão o 

acervo do museu de anatomia e mais diversas peças que já foram utilizadas durante as 

aulas de anatomia do ano de 2012. O público atingido com este projeto foi de 26 pessoas.  

 

Programa de Doação de Corpos - Oficina de Dissecação 

Museu de Anatomia 
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Evento 2: Culto Ecumênico. O culto realizado no dia 07 de novembro de 2012 é uma 

atividade que perfaz sua terceira edição e tem como objetivo principal o agradecimento 

aos familiares e aos doadores dos corpos recebidos no ano. Os familiares são convidados a 

participar do culto que serve como uma possibilidade da Universidade, professores e 

alunos prestarem reconhecimento e agradecimento ao gesto nobre e altruísta destes 

doadores. A organização conta com o envolvimento direto dos alunos do primeiro ano da 

medicina, bem como da biomedicina e dos alunos bolsistas do Projeto de Extensão em 

Anatomia e PID, juntamente com os professores. A atividade se realiza na Capela da 

UFCSPA e é aberta para toda comunidade. Esta atividade, repleta de emoção, conta com 

um público de familiares e alunos que lotam completamente a capela durante a 

celebração, quando os alunos fazem suas homenagens, tocam e cantam músicas, além da 

presença de um religioso para proferir palavras de conforto aos familiares.  O público 

atingido com este projeto foi de 150 pessoas.  

  

 

Programa de Doação de Corpos - Culto Ecumênico 

 

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 
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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 328 

doadores cadastrados 29 corpos recebidos até dezembro de 2012, sendo recebidos 6 

corpos neste ano. 

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 2012, com mais de 100 pessoas entre alunos, professores e 

familiares dos doadores.  

 

I Semana Acadêmica da UFCSPA 

 A I Semana Acadêmica da UFCSPA, realizada de 15 a 19 de outubro de 2012, 

reuniu as atividades da Semana Científica da UFCSPA (já em sua V edição), e as Jornadas 

Acadêmicas dos Cursos de Graduação da UFCSPA. O evento contou também com atividades 

dos grupos de pesquisa de pós-graduação, do Programa PET-Saúde, dos Programas e 

Projetos de Extensão e do Programa de Iniciação à Docência, além de trabalhos de pesquisa 

realizados pelos alunos da UFCSPA. Foram inscritos aproximadamente 700 alunos e 

apresentados cerca de 400 trabalhos nas diferentes modalidades propostas. 
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Solenidade de Abertura da I Semana Acadêmica da UFCSPA 

 

Mostras de TCC (Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação)  

Durante o último ano do curso o aluno desenvolve do Trabalho de Conclusão de 

Curso como pré-requisito para conclusão da graduação. As Mostras de TCC visam 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. Os cursos da UFCSPA que realizaram Mostras de TCC são: 

Biomedicina, Nutrição, Psicologia e Fonoaudiologia e contaram com a participação de 

acadêmicos, professores e convidados. Aproximadamente 100 alunos apresentaram seus 

TCCs, com uma participação de aproximadamente 800 participantes na totalidade das 

sessões de apresentação.  

 

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 e busca aproximar esses estudantes da realidade do País, além de contribuir, 

também, para o desenvolvimento das comunidades assistidas. Com base no Plano Nacional 

de Educação podemos inferir que mais do que o conhecimento técnico, o futuro 



 

 97

profissional tem de incluir em sua bagagem uma base cultural, científica e humanista 

ampla. Para tanto, deverá viver experiências que o ajudarão a exercitar a imaginação 

criativa e romper os padrões de previsibilidade, de certeza, de constância e segurança, 

próprios da formação do profissional do passado.  

Desta forma, o projeto tem por objetivo incentivar os nossos alunos a participarem 

do Rondon, com uma carga horária entre 160h a 200h por operação, pois este busca 

proporcionar aos estudantes valiosas experiências de vivência em diferentes realidades 

nacionais, mediante a contribuição na construção da cidadania e do desenvolvimento 

sustentável, com a melhora na qualidade de vida das comunidades atingidas pela ação. O 

Projeto Rondon é uma oportunidade de qualificar ainda mais a formação de nossos alunos 

que se dispõe a participar de atividades extensionistas, tendo neste projeto a oportunidade 

de não somente olhar o mapa do Brasil sobre a mesa, mas sim caminhar sobre ele nessa 

imensidão de kilômetros transformados em sala de aula.  

O Projeto Rondon é realizado em estreita parceria entre diversos Ministérios e o 

imprescindível apoio das Forças Armadas, que proporcionam o suporte logístico e a 

segurança necessários às operações. Conta, ainda, com a colaboração dos Governos 

Estaduais, das Prefeituras Municipais, da União Nacional dos Estudantes, de Organizações 

Não-Governamentais, de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e de 

Organizações da Sociedade Civil. 

Frente ao exposto, o Projeto Rondon tem por objetivos: 

 - Contribuir para a formação do universitário como cidadão;  

- Integrar o universitário ao processo de desenvolvimento nacional, por meio de ações 

participativas sobre a realidade do País; 

- Consolidar no universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social, coletiva, em 

prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais;  

- Estimular no universitário a produção de projetos coletivos locais, em parceria com as 

comunidades assistidas. 

As atividades realizadas pelos rondonistas, como são chamados os professores e 

estudantes universitários que participam do Projeto, concentram-se nas áreas de 

comunicação; cultura; direitos humanos e justiça; educação; meio ambiente; saúde; 

tecnologia e produção e trabalho. 

Pensando no graduando como um agente multiplicador e na importância da 

Extensão Universitária como um processo educativo que viabiliza a relação transformadora 

entre o universitário e a sociedade, acreditamos que o intercâmbio de saberes acadêmicos e 
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populares permitem a elaboração e democratização da Educação. O desenvolvimento de 

ações de extensão, além de beneficiar a comunidade, contribuem para a sua transformação. 

Neste contexto, apoiamos e incentivamos os nossos docentes e alunos a 

participarem do Projeto Rondon, pois este busca proporcionar aos estudantes valiosas 

experiências de vivência em diferentes realidades nacionais, mediante a contribuição na 

construção da cidadania e do desenvolvimento sustentável, com a melhora na qualidade de 

vida das comunidades atingidas pela ação. 

Esta proposta esta alicerçada na concepção de extensão universitária deve conjugar 

a participação dos discentes quanto dos docentes. O nosso compromisso com o Projeto 

Rondon se consolida na Universidade, dentro do Núcleo Rondonista, trabalhando ativamente 

na construção e execução de projetos de extensão que permitam a cada nova proposta 

contemplada que mais alunos vivam a experiência Rondonista.  

O Núcleo Rondonista da UFCSPA trabalha ativamente para oportunizar que os 

nossos acadêmicos possam vivenciar esta proposta. Desta forma, em parceria com a UDESC 

e com o Ministério da Defesa participa das Operações desde 2011. No ano de 2012 a 

UFCSPA participou da Operação Serra e Mar com a UDESC e contamos com a participação 

de alunos dos cursos: Enfermagem; Medicina; Biomedicina e Fonoaudiologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Projeto Rondon - “Operação Serra e Mar”  
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Equipe do Projeto Rondon  

 

Programa: Assistência à Saúde da Mulher e do Binômio Materno-Fetal 

Desenvolvido pelo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFCSPA o 

programa de extensão é voltado à assistência à gestante e à saúde da mulher.  Espera-se 

beneficiar além da população de mulheres que buscam à assistência em ginecologia e 

obstetrícia. Do ponto de vista obstétrico, anualmente, este departamento se responsabiliza 

por cerca de 4160 atendimentos de pré-natal, em sua maioria de alto risco, mais de 3500 

partos e cesarianas, aproximadamente 1000 internações em enfermaria de alto risco, e por 

cerca de 3500 exames ultrassonográficos em ginecologia e obstetrícia. Nº Total de pessoas 

beneficiadas ou atendidas no ano: Cerca de 5250 pessoas. Nº consultas ambulatoriais 

(programadas): 900 gestantes atendidas no pré-natal, cerca de 3600 consultas. 

 

Projeto: Doutores-palhaços em Ambiente Hospitalar – O Uso do Riso como 

Instrumento Terapêutico 

Este projeto tem como objetivo a criação de um grupo de doutores-palhaços para 

intervir na internação de crianças e adultos atendidos por instituições e hospitais da capital 

que possuam convênio com a UFCSPA, bem como recreação com o público participante do 

Programa Feiras de Saúde da UFCSPA. 
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O projeto Doutores-Palhaços UFCSPA iniciou suas atividades com a comunidade 

acadêmica em 2012 com a aula inaugural e divulgação da seleção de alunos para atuarem 

no projeto. Com uma turma de 45 alunos, a capacitação durou 4 meses, resultando em um 

total de 40 horas de aulas teórico-práticas. Ao longo do semestre os voluntários 

participaram de diversos eventos para obterem maior experiência antes de iniciarem no 

hospital. O programa feira de saúde também contribuiu para a formação dos doutores, 

pois nessas atividades tinham o objetivo de orientar e ao mesmo tempo divertir os 

membros da comunidade que estavam presentes. Em dezembro de 2012 o grupo formou a 

primeira turma de doutores-palhaços da UFCSPA. Em janeiro, alguns voluntários já 

iniciaram as atividades nos hospitais. 

Participaram do projeto alunos e professores da UFCSPA, comunidade participante 

das feiras de saúde, comunidade em geral presente nos eventos do Instituto do Câncer 

Infantil – RS, crianças e adultos das entidades visitas, equipe hospitalar. 

Abrangência (números aproximados):  

Corrida pela vida: 500 pessoas. 

Natal do ICI-RS: 100 pessoas. 

Feiras de Saúde: 200 pessoas. 

Evento dia das crianças UFCSPA: 50 pessoas. 

Visitas casa de acolhida: 16 crianças. 

Mc dia feliz: 70 pessoas. 

Evento medicina preventiva Unimed: 60 pessoas. 

Visitas iniciais aos hospitais: 450 pessoas. 

 Total de Público Atingido: 1.446 pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes do Projeto “Doutores Palhaços” 
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Participantes do Projeto “Doutores Palhaços” 

 

Projeto: Vivendo com Epilepsia 

No último sábado de cada mês letivo, por 2 horas, reuniram-se familiares de 

pacientes epilépticos, epilépticos, três alunos de graduação da UFCSPA (da Enfermagem, 

Farmácia e da Fonoaudiologia) e um docente e, juntos, discutiram sobre vários aspectos da 

epilepsia. Foram realizadas ao todo 433 consultas ambulatoriais (realizadas pelo médico 

responsável pelo ambulatório e pela equipe de médicos residentes); 54 internações do SUS 

e inúmeras consultas de Emergência e Urgência. 

 

Projeto: Intervenção Psicossocial com Adolescentes – Grupos de Escuta sobre 

Relações Amorosas e a Sexualidade na Adolescência 

Esse projeto foi iniciado em agosto de 2012 e tem por objetivo elaborar, 

implementar e avaliar uma intervenção psicossocial visando à promoção de saúde nas 

relações amorosas e na sexualidade de adolescentes. No ano de 2012, no período de 

agosto a dezembro, foram realizadas buscas sistemáticas à literatura e leitura de artigos, 

bem como busca de materiais (imagens, vídeos, documentários, filmes, histórias em 

quadrinho, dinâmicas de grupo, etc.), para a elaboração de uma proposta de intervenção a 

ser apresentada nas escolas.  

Tal intervenção será implementada em 2013 em duas escolas da cidade de Porto 

Alegre, junto ao Serviço-Escola do Curso de Psicologia, que estejam vinculadas ao Distrito 
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Docente-Assistencial da UFCSPA. Pretende-se realizar, em cada escola, de quatro a seis 

encontros semanais de duas horas de duração, com atividades dirigidas aos adolescentes, 

de acordo com as demandas de cada local. Os encontros poderão ter como componentes 

entre 10 e 15 adolescentes, de faixa etária variável, estimando-se um total de 30 

beneficiados. Espera-se, com isso, promover o bem-estar dos adolescentes, gerar espaços 

de escuta e reflexão sobre a complexidade da adolescência, especialmente das relações 

amorosas e da sexualidade nessa etapa, como tarefas fundamentais à promoção da saúde 

e da identidade dos indivíduos, além de sistematizar e divulgar esta prática.  

 Dentro deste projeto foi desenvolvida a atividade “O Desenvolvimento humano na 

Mídia: Integrando a Psicologia Social e a Psicologia do Desenvolvimento na Análise de 

Propagandas Publicitárias”.  O presente evento teve como proposta discutir concepções 

veiculadas pela propaganda publicitária em relação a diferentes etapas ou acontecimentos 

do Desenvolvimento Humano. Para tanto, foram selecionadas e exibidas propagandas que 

abordavam os seguintes temas: maternidade, relações familiares e infância. Estas foram 

discutidas à luz das teorias da Comunicação Social, da Psicologia Social e da Psicologia do 

Desenvolvimento. Público atingido: 29 pessoas. 

 

Projeto: Contação de Histórias em Ambiente Hospitalar 

O Programa 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. 

Ampliando as propostas aprovadas e consagradas nos editais MEC PROEXT 2009 e 

2010, o Programa de Extensão Contação de Histórias em Ambiente Hospitalar objetiva a 

promoção da saúde pela formação diferenciada e contínua no âmbito da saúde para 

estudantes e profissionais da UFCSPA, de outras IES e dos Hospitais parceiros.  

No ano de 2012 foi desenvolvida, ao invés de um curso de extensão aos acadêmicos 

da UFCSPA, uma disciplina eletiva que se intitula Contação de Histórias em Ambiente 

Hospitalar, para as áreas de Pediatria, Geriatria e Maternidade, que teve, no primeiro 

semestre, uma turma com 86 alunos e no segundo semestre 24 alunos. As aulas teóricas da 

disciplina eletiva e dos cursos foram desenvolvidas nas salas de aula da UFCSPA, com 

metodologia interativa, dinâmicas de grupo, aiulas expositivo-dialogadas e outras técnicas. 

As atividades práticas ocorreram no Complexo Hospital Santa Casa de Porto Alegre. A média 

de horas de Contação de Histórias desenvolvidas no ambiente hospitalar foi de 940 horas. 
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O Programa ainda ofereceu dois cursos sobre Contação de Histórias em Ambiente 

Hospitalar para dois públicos variados e em formatos distintos e adequados, um curso de 

voluntariado em parceria com o SESC e um projeto intitulado Poesia na Enfermaria, ação de 

leitura de poesias para os profissionais em trabalho. Nos Cursos sobre Contação de Histórias 

em Ambiente Hospitalar houve a presença de trinta (30) participantes e no curso de 

voluntariado em parceria com o SESC obtivemos a participação de vinte e um (21) 

participantes. 

Ao término das atividades – disciplina e cursos - os participantes produziram um 

relato de suas experiências, através da sala de aula virtual do curso, enriquecendo um banco 

de dados para pesquisa sobre ações praticadas e apontamento de resultados. 

 

Atividade infantil do Projeto Contação de Histórias em Ambiente Hospitalar 

 

Formação Continuada em Fisioterapia  

O Curso de Formação Continuada em Fisioterapia na Área de Ortopedia e 

Traumatologia é um projeto que iniciou em junho de 2011. O projeto visa o 

desenvolvimento de uma formação continuada através de palestras que abordem assuntos 

abrangentes e atuais na área ortopédica e traumatológica. As palestras são ministradas por 

fisioterapeutas e médicos, sendo direcionadas a acadêmicos de fisioterapia e de medicina, 

profissionais formados das áreas e profissionais a procura de informações atuais a respeito 

dos assuntos, sendo um projeto aberto ao público externo à universidade. O principal 
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objetivo é criar um ambiente de reflexão sobre a prática clínica de forma interdisciplinar no 

cenário da reabilitação. Até presente momento já houve 28 palestras com a presença de 

334 participantes. O curso de formação continuada será finalizado em agosto de 2013.  

 

Palestra prevista no curso Formação Continuada em Fisioterapia 

 

Projeto: Fisioterapia Dermatológica-funcional na UFCSPA 

A partir do surgimento do conceito de saúde como o completo bem estar físico, 

psíquico e social e não apenas a ausência de doença, é possível que a patologia estética 

represente uma ameaça a integridade emocional do indivíduo, resultante da alteração do 

esquema e da imagem corporal e, consequentemente da auto-estima.   

 Este projeto surge como um meio de prevenir e tratar disfunções estéticas, 

buscando proporcionar a comunidade de técnicos e acadêmico da UFCSPA, tratamento de 

disfunções estéticas, bem como oferecer qualidade de vida através do estímulo à saúde e 

ao auto-cuidado. Acreditamos que os tratamentos para disfunções estéticas, que busquem 

o restabelecimento normal da pele, noções de auto-cuidado e atenção, bem como o 

desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida e satisfação corporal, sejam de 

fundamental importância no que diz respeito à saúde da comunidade acadêmica. 

O objetivo deste projeto, é desenvolver atividades práticas para diagnóstico 

fisioterapêutico de disfunções estéticas, implementação de protocolos de tratamento para 

estas, bem como orientar cuidados para a manutenção de uma estética corporal e facial 

saudável para comunidade de alunos, técnicos e professores da UFCSPA. E ainda, educar a 

comunidade da UFCSPA quanto a mudanças de hábitos diários a serem adotadas a fim de 
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reduzir e prevenir distúrbios dermatológicos; capacitar os alunos de Fisioterapia, envolvidos 

no projeto, a realizar avaliações, planejar protocolos de tratamento e utilizar as técnicas e 

demais recursos disponíveis no tratamento proposto para cada patologia específica, com a 

supervisão da coordenadora do projeto; estimular o estudo de técnicas e recursos 

terapêuticos específicos relacionados aos distúrbios dermatológicos já disponíveis, bem 

como buscar novos protocolos de tratamento e recursos para os mesmos; e oportunizar o 

acesso da comunidade acadêmica aos tratamentos disponíveis no âmbito da Fisioterapia 

Dermato-Funcional. O projeto tem uma abrangência institucional, tendo como público alvo 

discentes, docentes e técnicos administrativos da instituição. 

No período de setembro de 2012 até a presente data temos realizado dois 

encontros semanais no horário das 12 às 13:30 horas nas segundas e quintas-feiras com 

um grupo de alunos da graduação e pós-graduação e comunidade externa para discussão 

de artigos científicos, estabelecimento de protocolos de para tratamentos na área da 

Fisioterapia Dermato-funcional e treinamento da equipe de trabalho. No período foram 

realizados dois treinamentos técnicos, um com a empresa que oferece comodato dos 

equipamentos na área da estética à UFCSPA e outro com representantes de uma linha de 

produtos cosmecêuticos. No ano de 2012 foram realizados 20 encontros. Público atingido: 

aproximadamente 140 pessoas. 

 

 

Atividade do Projeto Fisioterapia Dermatológica-funcional na UFCSPA 
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Projeto: Grupos de Acolhida em Saúde Mental no Serviço-escola do Curso de 

Psicologia da UFCSPA 

O projeto prevê a implantação e realização de grupo de acolhida em saúde mental 

no Serviço-escola de Psicologia do Curso de Psicologia da UFCSPA. O objetivo principal 

consiste em planejar, implementar e avaliar grupos de acolhida em saúde mental em duas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) contempladas no Distrito Docente-Assistencial da 

UFCSPA; como parte fundamental da inserção e construção das ações do Serviço-Escola de 

Psicologia. Além disso, objetiva o estudo e a construção de novas práticas de atuação do 

psicólogo; identificando, junto à comunidade em questão, novas possibilidades de escuta 

dos sujeitos e novas práticas e estratégias de enfrentamento dos conflitos psíquicos. 

O público alvo desta atividade são os pacientes que fazem uso de medicação 

psiquiátrica e são atendidos pelas médicas clínicas da Unidade Básica de Saúde (UBS) Assis 

Brasil. Os bolsistas fazem contato mensal com as médicas para troca de informação e 

acompanhamento dos pacientes e sua participação no grupo.  

O grupo ocorre semanalmente com duração de uma hora, numa sala de grupos da 

UBS. No ano de 2012, realizaram-se 16 grupos, com a média 4 participantes por encontro. 

A partir de tal atividade iniciou-se a inserção do Serviço-escola do Curso de Psicologia 

nesta comunidade e evidenciou a carência de atuação de profissionais psicólogos junto à 

rede de saúde mental com práticas diferenciadas e com vistas a atuar em atenção básica. 

Público: 64 pessoas atendidas 

 

Projeto: Intervenções Interdisciplinares no Cuidado ao Paciente com Doença 

Renal Crônica em Hemodiálise 

A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde pública mundial, 

caracterizado por perda progressiva da função renal, podendo evoluir para diálise ou 

transplante renal. Apesar da hemodiálise (HD) compensar a função renal, a “síndrome 

urêmica” acarreta inúmeros transtornos que afetam diversos sistemas do organismo. Nesse 

contexto, orientações interdisciplinares voltadas aos indivíduos com DRC, constituem-se em 

importante ação em nível de atenção básica, permitindo o esclarecimento sobre cuidados 

básicos em saúde e o processo-doença, possibilitando a melhora na qualidade de vida dessa 

população. Dentre as ações propostas, encontram-se: orientações por profissionais de 

diferentes áreas da saúde; confecção e entrega de material informativo e campanha de 

incentivo à prática de autocuidados e atividade física. As atividades tiveram início no mês de 
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agosto de 2012, destinadas à pacientes com DRC sob atendimento dialítico no Serviço de 

HD do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre. O número total de participantes 

compreendeu a população que utiliza o Serviço de HD, em diferentes dias e turnos dialíticos, 

com duração média de uma hora/dia. O principal resultado foi a mudança na postura do 

paciente renal em relação a sua doença, com o melhor esclarecimento sobre o tratamento, 

motivação para o autocuidado, prática de atividades físicas e, consequentemente, maior 

qualidade de vida nessa população. O público atingido pelo projeto foi de 120 pessoas. 

 

Projeto: Acompanhamento Multiprofissional a Pacientes com Insuficiência 

Cardíaca 

Este projeto tem por objetivo implementar o acompanhamento ambulatorial 

multiprofissional a pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca atendidos no Instituto de 

Cardiologia- Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC). Os pacientes agendados para 

consultas no ambulatório de IC, têm 5 consultas no período de um ano (12 meses). O 

atendimento multiprofissional no ambulatório acontece semanalmente e nestas consultas o 

paciente é avaliado pelo médico responsável, pela enfermeira e acadêmica de enfermagem 

(bolsista), pela nutricionista e fisioterapeuta. Cada profissional realiza uma avaliação clínica, 

e as intervenções específicas de cada área. O período de acompanhamento de cada paciente 

tem início após alta hospitalar. Os pacientes são avaliados, orientados e acompanhados 

visando o manejo da Insuficiência Cardíaca. Espera-se que os pacientes acompanhados por 

equipe multiprofissional tenham melhor capacidade funcional, qualidade de vida, adesão ao 

tratamento, habilidades para o autocuidado e, assim, menos necessidade de internação 

hospitalar e visitas ao serviço de emergência.  

 

Projeto: Natal Solidário 2012 

 No Natal de 2012 a Pró-reitoria de Extensão promoveu, pelo terceiro 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. A comunidade acadêmica deu exemplo de solidariedade na campanha, que 

contou com a participação de professores, estudantes e técnicos, resultando em 108 cartas 
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atendidas. Os presentes foram entregues na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e 

enviados a crianças de todo o Brasil. 

 

Presentes arrecadados pela comunidade da UFCSPA 

 

 

Panetones confeccionados pelo Curso de Gastronomia e entregues ao Orfanato Pão dos Pobres (Porto 

Alegre/RS) no Natal 

 

Projeto: Cinema e Gastronomia-2012: Esta atividade foi promovida pela PROEXT, 

realizado pelo curso de gastronomia, visando buscar a discussão de filmes temáticos 

relacionados à gastronomia. O evento foi aberto ao público externo e interno da UFCSPA, 

sem custos aos participantes. A programação continha os seguintes filmes: “Um Bom Ano”, 

“Simplesmente Martha”, “Vatel”, “Dieta Mediterrânea”, “O veneno está na mesa”, 

“Tempero da Vida”, “O mineiro e o queijo” e “Julia e Julie”. 
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Projeto: A Oficina de gastronomia  

É uma atividade promovida pela PROEXT, como parte da programação que ocorreu 

no dia das crianças, em 20 de outubro das 9 às 13 horas, envolvendo um nº de 30 à 40 

crianças da comunidade. 

 

Atividade do Curso de Gastronomia da UFCSPA no Evento Dia das Crianças  
(ofertado a filhos de servidores da UFCSPA) 

 

Coral da UFCSPA 

 As atividades do Coral UFCSPA iniciaram-se em março de 2011, através da 

realização de entrevistas com os interessados e do início dos ensaios. Entre os objetivos do 

deste projeto, encontram-se:  

• Manter um grupo coral na UFCSPA, promovendo efetiva integração entre os 

participantes (Alunos, Professores, Técnicos Administrativos e Comunidade em Geral). 

• Proporcionar aos participantes um crescimento cultural, social e musical, através do 

contato com repertório eclético e de nível técnico adequando. Contribuir com a saúde vocal 

dos participantes. 

• Oferecer à comunidade acadêmica um calendário de concertos; representar a UFCSPA 

em eventos externos. 
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• Proporcionar espaço privilegiado de prática vocal aos alunos da Graduação em 

Fonoaudiologia. 

Ao longo de 2012, não obstante a realização de chamamento para entrevistas no 

início de cada semestre letivo, o grupo manteve portas abertas e recebeu novos coralistas 

ao longo de todo ano. Assim, o Coral UFCSPA contou ao longo de 2012 com cerca de 80 

coralistas, tendo realizado 10 apresentações ao longo do ano para um público de pelo 

menos 1.900 pessoas. O Coral UFCSPA realizou apresentações tanto na própria UFCSPA 

como a convite de outras instituições, cumprindo o seu papel de fortalecimento dos laços 

entre Universidade e Comunidade, no mais vivo espírito da Extensão Universitária. 

 

 

Apresentação do Coral na Biblioteca da UFCSPA 

 

Apresentação do Coral no Salão Nobre da UFCSPA 
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Apresentação do Coral na Igreja São José 

 

Programa de Línguas Estrangeiras  

 Criado em dezembro de 2011, o Programa de Línguas Estrangeiras tem por intuito 

contribuir para a formação discente, nos âmbitos profissional e acadêmico. Para tal, oferece 

cursos de língua inglesa, francesa e italiana para a comunidade interna da UFCSPA; além 

disso, promove ações culturais relativas às línguas e às culturas por ele abarcadas.  

  Para responder a esses objetivos, o PLE levou a cabo, no ano de 2012, ações nos 

âmbitos de graduação e de extensão. Aos graduandos da UFCSPA, foram oferecidas, para 

todos os cursos e em caráter obrigatório, disciplinas de “Leitura e Interpretação Textual em 

Língua Inglesa”, níveis I e II (11 turmas de 30 vagas) além das disciplinas “Francês e 

Italiano na Gastronomia” e “Inglês Instrumental para a Gastronomia” (1 turma com 20 

vagas). Em caráter eletivo, foram oferecidas disciplinas de leitura e interpretação textual, 

(níveis I e II - 30h cada), de todas as línguas compreendidas no PLE (com seis turmas de 

francês, quatro de italiano e duas de inglês, com 25 vagas); foram abertas ainda duas 

turmas de “Leitura e produção de textos acadêmicos em Inglês” (30h e 25 vagas). 

 No âmbito de extensão, implantaram-se cursos de francês, inglês e italiano, todos 

em quatro módulos. Em 2012, foram ministrados os módulos I e II das três línguas, cada 

qual com 45h e com 25 vagas. O interesse da comunidade acadêmica foi expressivo, o que 

se percebeu no elevado número de inscrições (mais de 500 postulantes para as três turmas 

de 25 vagas do Programa). O mesmo se deu com o curso de férias (janeiro de 2012) “Língua 
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pra que te quero!”, que, visando a comunidade externa e interna da UFCSPA, abordou em 

60h temas culturais relativos a cada uma das línguas (história, artes, cinema, literatura e 

gastronomia) e que contou com mais de 100 inscritos para as suas 25 vagas (expandidas 

finalmente a 50). 

 Paralelamente a essas ações, o PLE atuou junto à Capacitação de Servidores da 

PROPLAN, ofertando duas opções de cursos (Inglês ou Francês/Italiano, cada qual com 150h 

e 20 vagas) a técnicos-administrativos da universidade.         

 

 

Módulo de Italiano – Programa de Línguas Estrangeiras 
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ATIVIDADES CULTURAIS 

A UFCSPA, 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. A seguir são listadas as diversas 

atividades que ocorreram em 2012. 

 

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 2012 foram realizados quatro encontros, com a 

participação de 70 pessoas da comunidade interna e externa à UFCSPA. 

 

 
Café na UFCSPA, com Gabriel Nocchi Macedo, com a palestra “A medicina 

do Egito greco-romano revelada pelos papiros”.  

 

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, por um 
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tempo indeterminado, devolvendo-os ao término da leitura. Até o final de 2012, o projeto 

contabilizava 621 livros em seu acervo. 

 
Notícia de divulgação relacionada ao projeto Livros Sem Lar. Acesso em 09/03/2012 

 

 

• 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. 

Em 2012, foram realizados quatro encontros, nos quais foram trabalhados os 

seguintes títulos: “Antes do Baile Verde”, de Lígia Fagundes Telles, “Mortalha para uma 

Enfermeira”, de P. D. James, “O Colecionador de Lágrimas”, de Augusto Cury e os 45 livros 

infantis do projeto Livros Sem Lar. 
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Leituras Compartilhadas 

 

• Leiturinhas Compartilhadas 

Leitura de livros infantis pelos alunos da Disciplina de Contação de Histórias – ação 

desenvolvida no dia das crianças. 
       

• Doação de Livros para o Conselho Tutelar 

Em 2012, 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. 

As seções “Direto na Estante” e “Destaque” publicam, respectivamente, um pequeno 

comentário sobre alguma obra disponível na estante e notícias sobre literatura ou leitura.  

O blog já recebeu 1539 visitas desde a sua criação, em agosto de 2010. 
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Blogspot – Blog de Leitura da UFCSPA - Acesso em 30/04/2013 

 
 

Encontros Poéticos na UFCSPA 

Debate e interação sobre obras previamente selecionadas. Os leitores reúnem-se 

para compartilhar suas impressões e relacioná-las com sua prática profissional, a vida em 

sociedade e outras experiências. Em 2012, houve dois encontros (maio e julho), realizados 

no Espaço das Artes, reunindo 20 pessoas. 

 

Encontros Poéticos na UFCSPA 

 

Sarau em Língua Inglesa (English Soirée) 

Espaço de troca de experiências, leitura de textos e conversação, proporcionando um 

momento de imersão na língua inglesa. O evento é realizado no Espaço de Artes e reuniu 

um público de 15 pessoas em 2012. 
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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 disso, faz parte desta atividade o lançamento de livros que envolvam a 

comunidade interna ou externa da UFCSPA.  

Em 2012, ocorreram sete exposições de artistas, que apresentaram obras com 

técnicas de escultura, desenhos, imagens clássicas, recortes e fotografias. No total, as 

exposições receberam um público de 1450 pessoas. 

 
Exposição Xingu-Brasil                                   Exposição Zoravia Bettiol 

 

 

              Exposição Cláudio Maciel                         Oficina de Criatividade – Hosp. São Pedro 

Espaço de Artes da UFCSPA 

 

 

 

 

 



 

 118

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 12 eventos, sendo dois deles em edição especial, e contou com a participação de 

3.000 pessoas. Além disso, em 2012, houve quatro apresentações do Coral da UFCSPA. 

 
                   

 
                                                              Apresentação do artista Yamandú Costa 

 

 

Conjunto BlueGrass Porto Alegrense 

Show Wander Wildner                                                Fernando Cordella 

Apresentação do grupo 
Dimitri Cervo 



 

 119

 

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 800 

pessoas no total, onde foram abordaram temas relacionados a: 

� Transtorno do Pensamento – Filme: Cisne Negro 

� Desenvolvimento - Filme: Onde Vivem os Monstros 

� Transtorno da Ansiedade – Filme: 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 2012, foram exibidos os filmes “Invasões Bárbaras” e “Sonhos Tropicais”, atingindo um 

público de cerca de 50 pessoas. 

 

Cinema e Gastronomia 

Evento do curso de Gastronomia que busca discutir filmes com temáticas 

relacionadas à gastronomia. 

Em 2012, foram exibidos os filmes “Um Bom Ano”, “Simplesmente Martha”, “Vatel”, 

“Dieta Mediterrânea”, “O Veneno está na Mesa”, “O Tempero da Vida” e “Julia e Julie”, 

atingindo no total um público de 100 pessoas. 
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Ciclo “A Música Brasileira no Cinema” 

Reúne filmes sobre a música brasileira enfocando diferentes gêneros musicais e 

grandes nomes do cancioneiro nacional. 

Em 2012, foram exibidos os filmes “Noel, poeta da vila”, “Coisa mais linda, histórias e 

casos da Bossa Nova”, “Vinícius”, “Os desafinados” e “Cartola, música para os olhos”, com 

um público total de 15 pessoas. 
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ACESSIBILIDADE  

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 as seguintes adaptações: 

� 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. 

Além disso, em 2012, ocorreu o primeiro curso de capacitação em Libras para os 

funcionários da UFCSPA, que contou com uma turma de 15 pessoas. 

 

 

 

Rampas de acesso 

Elevadores com 
identificação em 
braile nas botoeiras 
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Bibliografia em braile 

Elevadores para deficientes 

Plataforma de deslocamento vertical 

Passeio público com faixas de piso 
diferenciado 



 

 123

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 2012, 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. 

� Separação de materiais perfuro cortantes, 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. 

� Uso da impressão frente e verso em folhas. 

� Realização de campanha institucional para a separação dos resíduos 

orgânicos e recicláveis. 

� Utilização de papel ecologicamente correto em materiais de expediente 

em toda a Universidade. 

� Treinamento de pessoal terceirizado para a separação dos resíduos 

orgânicos e recicláveis. 
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� 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. 

 

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  

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 2012 

Consumo anual de energia (kWh) 1.425.941 1.784.844 

Consumo anual de energia por membro da comunidade universitária* 611,47 469,08 

Consumo anual de água (m3) 11.699 17.078 

Consumo anual de água (m3) por membro da comunidade universitária* 5,02 4,49 

*membros da comunidade universitária em 2012: 3.805 pessoas (alunos de graduação, pós-graduação, servidores, 
terceirizados e estagiários 
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QUANTITATIVO DOS MATERIAIS COLETADOS NA ESTAÇÃO DE 

COLETA DE RESÍDUOS DA UFCSPA EM 2012/1 
MÊS GRUPO A e E 

(BB de 200L) 
GRUPO B 

(BB de 50L) 
LÂMPADAS 
(Unidade) 

JANEIRO 28 bb 
5600 Litros 

0 
0 Litros 

107 
 

FEVEREIRO 39 bb 
7800 Litros 

7 
350 Litros 

236 

MARÇO 33 bb 
6600 Litros 

1 
50 Litros 

124 

ABRIL 35 bb 
7000 Litros 

0 
0 Litros 

180 

MAIO 36 bb 
7200 Litros 

0 55 

JUNHO 33 bb 
6600 Litros 

0 106 

JULHO 40 bb 
8000 litros 

0 343 

AGOSTO 38 bb  
7600 litros 

0 85 

SETEMBRO 31 bb  
6200 litros 

0 94 

OUTUBRO 47  bb 
ou 

9400 litros 

0 197 

NOVEMBRO 33  bb   
6600 litros 

0 129 

DEZEMBRO 27 bb 
         5400 litros 

0 0 

MÉDIA MENSAL 35 BB  
OU 

7000 LITROS  

0,66 BB 
OU 

33 LITROS 

138  
LÂMPADAS 
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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$) 

2012 

Valor (R$) 

OGU OCC – Orçamento Geral da União 14.156.000 16.918.000 31.715.660 20.815.592 

OP OCC – Orçamento Próprio   1.708.000 5.793.000 0 24.111 

OCC – Orçamento Convênios 14.214.000 10.756.000 14.149.308 14.738.595 

Total OCC 30.078.000 33.467.000 45.864.968 35.554.187 

OGU – Pessoal – Orçamento Geral da 

União 

30.180.000 33.645.000 38.360.555 44.743.052 

 

 

 

 

2) Indicadores sociais internos * 

 

2009  

Valor (R$) 

2010  

Valor (R$) 

2011  

Valor (R$) 

2012 

Valor (R$) 

Auxílio alimentação para servidores 408.000 1.088.000 1.305.531 1.467.725 

Auxílio transporte aos servidores   71.000     85.000 111.176 114.483 

Auxílio pré-escolar (auxílio creche)   45.000     45.000 50.780 58.772 

Assistência médica e odontológica 117.000   282.000 364.709 423.416 

* 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 

 

2012 

Consumo anual per capita de energia (kwh) 584,12 493,35 611,47 469,08 

Consumo anual per capita de água (m3) 5,84 4,20 5,02 4,49 

* membros da comunidade universitária em 2012: 3.805 pessoas (alunos de graduação, pós-graduação, 

servidores, terceirizados e estagiários) 
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4) Indicadores do corpo funcional 
 

 
2009  

 
2010  2011 

 
2012 

Docentes com vínculo permanente 201 223 255 285 

Técnicos-administrativos 103 119 165 180 

Servidores com mais de 45 anos 158 165 243 205 

Mulheres que trabalham na organização 165 186 231 205 

Homens que trabalham na organização 155 156 189 266 

Percentual de mulheres em cargos de diretoria* 50% 50% 50% 56% 

Percentual de homens em cargos de diretoria* 50% 50% 50% 44% 

* em relação ao total de cargos de direção 

 

 

5) Alunos 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

Alunos de graduação 1.067 1.287 1.535 1.560 

Alunos de pós-graduação 396 491 1.215 1.760 

 

 

        
          

 
 


