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Objetivos:
Gerais: Implantar uma campanha sócio-educativa sobre as questões de saúde e cidadania no
município de Vitória de Santo Antão contribuindo para a saúde pública. De maneira a proporcionar
aos estudantes do ensino fundamental II e aos usuários das unidades de saúde pública, o
conhecimento teórico e prático da produção audiovisual, como forma de expressão cultural da sua
comunidade e como ferramenta para seu desenvolvimento social e de promoção de saúde.
Específicos •Fazer um levantamento sobre os principais problemas de saúde pública do município
em estudo; •Entender qual a representação social do termo cidadania para o público alvo;
•Despertar o interesse do público alvo pelos aspectos relacionados a saúde e cidadania;
•Familiarizar os participantes, com as funções dos recursos lúdicos, audio-visuais e produção;
•Realizar uma mostra competitiva de vídeos produzidos pelos indivíduos envolvidos no projeto;
•Preparar agentes capacitados a agir sobre suas comunidades a partir de um olhar único
proporcionado pela experiência cultural e pela consciência social; •Criar mecanismos eficazes de
valorização da vida através da promoção do capital humano como forma de estabelecer uma
imagem positiva da UFPE/CAV frente a comunidade.
Resumo:
Nas atividades de extensão, o importante é proporcionar à comunidade uma perspectiva de
interação construtiva, nos aspectos físicos, mental e social. Assim como, é interessante que ocorra
interação e transferência de conhecimentos à comunidade e órgãos relacionados à gestão pública.
Nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) discute sobre pesquisa em saúde e ratifica
que o Brasil, ainda necessita, equacionar políticas estreitamente articuladas nas áreas da saúde,
ciência/ tecnologia e produção industrial, capazes de aproveitar as oportunidades, utilizando todo
o potencial existente nos setores acadêmico, tecnológico e produtivo. Dessa forma, a intensão é
implantar um projeto educativo e cultural no município de Vitória de Santo Antão contribuindo com
ações relativas a cidadania e saúde já existentes na instituição, favorecendo à mesma uma posição
de destaque frente ao mercado no que tange a questão da responsabilidade social.

