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Objetivos:
Gerais: Desenvolver ações de capacitação e estratégias de comunicação a fim de consolidar a
integração dos municípios membros da Rede Pernambucana de Municípios Saudáveis (RPMS).
Específicos: 1.Desenvolver ações de comunicação para fortalecer a Rede Pernambucana de
Municípios Saudáveis (RPMS);
2.Estruturar estratégias e ferramentas que ampliem, agilizem o
fluxo de informações, difusão de publicações e a alimentação da webpage da Rede; 3.Promover a
integração dos municípios articulados na RPMS à política de interiorização da UFPE;
4.Realizar
capacitação por meio de oficina de comunicação em 02 dos municípios que integram a RPMS;
5.Dar apoio técnico em comunicação a grupos locais nos municípios que integram a RPMS;
6.Realizar oficina de comunicação interna com bolsistas do NUSP a fim de promover a
interdisciplinaridade, fortalecendo e ampliando ações de comunicação nos municípios da RPMS.
Resumo:
O projeto pretende fortalecer as ações de interiorização da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) mediante do Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social (NUSP/UFPE), busca dar
visibilidade institucional, estimular estratégias para o fortalecimento das ações de promoção da
saúde, de empoderamento das populações dos municípios que integram a Rede Pernambucana de
Municípios Saudáveis (RPMS), a fim de contribuir para o seu desenvolvimento social. Tem como
objetivo desenvolver estratégias e ações de capacitação em comunicação para a RPMS. A opção
metodológica prevê realização de oficinas de formação em comunicação, alimentar a webpage,
apoiar a produção de peças de comunicação que atendam às necessidades específicas de grupos
e/ou comunidades dos municípios. Como resultado espera-se maior aproximação entre os diversos
campos do conhecimento que interagem nas diversas ações do NUSP, bem como o fortalecimento
da RPMS estimulando a interinstitucionalidade, intersetorialidade e participação social. Espera-se
ainda proporcionar a interface entre o ensino, a pesquisa e a extensão. O projeto prevê uma oficina
de comunicação com toda equipe de alunos bolsistas e/ou voluntários, do NUSP. Por fim,
ressaltamos que a presente proposta contribuirá para reafirmar o papel social da UFPE no cenário
econômico, social e cultural de Pernambuco, fortalecendo sua política de interiorização.

