ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título: UFPE na praça: promovendo a saúde em Vitória de Santo Antão

2-Centro: Centro Acadêmico de Vitória
4- Nome (Professor Coordenador):
Gonçalves Brito de Arruda

3- Departamento: Núcleo de Nutrição
Silvana 5- Fone: (81) 8849-8945/ (83) 9921- 6-Fax: (81) 3523-3351
3055

7- E-mail: silgbrito@hotmail.com

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):
Eduila Maria Couto Santos/ Mestre/ eduila@hotmail.com
Keila Fernandes Dourado/ Mestre/ keila_dourado@ig.com.br
Marina de Moraes Vasconcelos Petribú/ Mestre/ mpetribu@hotmail.com
Marisilda de Almeida Ribeiro/ Doutor/ marisild@hotmail.com
Zailde Carvalho dos Santos/ Mestre/ zailde.carvalho@hotmail.com
9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: (especificar nome,
curso, e-mail e função no projeto): 12
02
Angélica Barbosa Arruda Patriota/
Maria Magdala Sales angelicapatriota@hotmail.com / VO
Diego Felipe dos Santos Silva /
de Azevedo
magdalaazevedo@h felipesantos_10@hotmail.com / VO
Erika Thienne Lopes da Silva/
otmail.com
erikathienne@gmail.com / VO
Flávio Campos de
Gerlane Quercia de Freitas França /
Morais
flavio_camposmorai gerlane_quercia@hotmail.com / VO
Karla Adriana Oliveira da Costa/
s@hotmail.com
karlinhakaoc@hotmail.com / BO
Márcia Roberta de Oliveira Santos /
robertinha1988@hotmail.com / VO
Marília Gabriela Santos Nunes /
marilia_gabrielle170@hotmail.com / BO
Maria Iara de Almeida /
maria.iara.almeida@hotmail.com / VO
Maria Izabel Siqueira de Andrade/
izabelandradee@hotmail.com / VO
Marilya Gabriela Aleixo Barbosa /
marilya_nut@hotmail.com / VO
Otília Melânia de Freitas Santos/
otiliamelania@hotmail.com / VO
Rosângela Maria dos Santos/
rosangela_edson@hotmail.com / VO
12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Educação

11-N° de alunos de Pós-Graduação (especificar
nome, e-mail e função no projeto): 01
Bruna Rafaela Dornelas de Andrade Lima/
bruna_dornelas@hotmail.com / VO

[ x ] Saúde

[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção

[ ] Economia e Administração
[ ] Meio Ambiente

13- Local:
Diversas praças do município de Vitória de Santo Antão

[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

14- Período de Execução:
01/09/2009 a 30/12/2010

15-Público Alvo:
O público alvo será de 6 mil pessoas, considerando-se que a cada sábado há uma previsão de atendimento em torno de 125
pessoas, as quais poderão residir próximo às praças, ou transeuntes que eventualmente estejam nas imediações e
desejarem ser atendidos. Todas as ações visam contemplar as diversas faixas etárias e grupos sociais, indistintamente.
16- Objetivos:
Objetivo Geral
Promover ações de saúde à população de Vitória de Santo Antão nas diversas praças do município, construída por meio da
participação intersetorial da UFPE/CAV, Secretaria Municipal de Saúde e Comunidade local, contemplando o
estabelecimento de vínculos de co-responsabilidade e co-gestão pela melhoria da qualidade de vida da população e da
formação curricular do discente.
Objetivos Específicos
• Atender necessidade expressa da comunidade pela sistematização de atividades de educação em saúde;
• Planejar e executar ações educativas interdisciplinares voltadas para as necessidades de saúde da população e
adequadas ao contexto de formação curricular do discente;
• Inserir os discentes de Nutrição e Enfermagem em atividades práticas nos locais públicos, onde possam perceber os
diversos cenários do ambiente populacional, identificando-se como agentes de promoção da saúde e da cidadania;
• Formar recursos humanos nas diferentes áreas de saúde, aptos à inserção reflexiva no mercado de trabalho;
• Identificar atividades de pesquisa fomentando a relação ensino, pesquisa e extensão.
• Elaborar instrumentos de acompanhamento e avaliação acerca do impacto das ações desenvolvidas e benefícios à saúde
da população assistida pelo projeto;
• Elaborar instrumento de avaliação do desempenho dos responsáveis pelo desenvolvimento do projeto;
• Desenvolver no discente a responsabilidade sanitária na integralidade do cuidado à saúde da população;
• Orientar a população local sobre a prevenção de acidentes domiciliares que possa resultar em incapacidade física.
17- Parcerias:
Secretaria de Saúde do Município de Vitória de Santo Antão
Academia de Dança Além do Passo
18- Resumo do projeto (até 200 palavras):
A promoção da saúde envolve a participação dos diversos setores da sociedade, os quais devem realizar parcerias na
tentativa de buscar resoluções para os problemas da comunidade. Nesse sentido, um dos eixos temáticos propostos a fim
de intensificar um modo mais proativo de operar a promoção da saúde diz respeito ao estilo de vida, o qual tem como uma
das áreas de trabalho prioritárias a “alimentação e nutrição” com “eixo de atuação” na “intersetorialidade”. No campo da
promoção da alimentação saudável as medidas de incentivo estão associadas a informação e promoção de práticas
educativas e motivação dos indivíduos para adoção de práticas saudáveis. Ações pontuais de saúde realizadas pela
Universidade Federal de Pernambuco, campus Vitória (UFPE/CAV) nas praças de Vitória de Santo Antão evidenciaram
resposta positiva da população, com solicitações informais acerca da sistematização de atividades de educação em saúde.
Este projeto tem, portanto, como objetivo promover ações de saúde à população de Vitória de Santo Antão nas diversas
praças do município, construídas por meio da participação intersetorial da UFPE/CAV, Secretaria Municipal de Saúde e
Comunidade local, contemplando o estabelecimento de vínculos de co-responsabilidade e co-gestão pela melhoria da
qualidade de vida da população e da formação curricular do discente.
19- Palavras-chave (5):
Promoção da saúde,
Educação em saúde,
Intersetorialidade em
saúde,
Avaliação Nutricional,
Dança de Salão
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