EI, ENCONTROS INTERDISCIPLINARES EM SAÚDE: ABORDAGEM DE
TEMAS DE RELEVÂNCIA SICIAL COM UM OLHAR INTERDISCIPLINAR.
Ana Carolina Santana França; Raphael Alves de Melo Dantas; Jéssica Lopes da
Silva; Úrsula Beatriz Siqueira Galvão; Irís Milleyde da Silva Laurentino; Renan
Carlos Freitas da Silva; Maria Gabrielly da Silva Luz.
Ana Paula Lopes de Melo “Orientadora”; Jorgiana de Oliveira Mangueira
“Orientadora”.
Introdução: O Projeto de Extensão “Encontros Interdisciplinares em Saúde” – EI,
surgiu em outubro de 2014 a partir da motivação de discentes do Bacharelado em
Saúde Coletiva da Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória
(CAV/ UFPE) que identificaram a necessidade de contemplar na Universidade a
discussão de temas contemporâneos com grande repercussão social. O projeto tem o
intuito de discutir assuntos diversos envolvendo estudantes, comunidade e profissionais
de saúde de diversas áreas promovendo um elo entre as discussões do campo da saúde
coletiva, das políticas de saúde no Brasil e sua interface com os problemas sociais da
atualidade. A inserção recente da formação em Saúde Coletiva como graduação no
Brasil trouxe como possibilidade o desenvolvimento de novos profissionais de saúde
cuja matriz curricular e prática profissional se pauta pela lógica interdisciplinar que
articula vários campos de saber aglutinados nos eixos de gestão em saúde,
epidemiologia e ciências humanas e sociais. A interdisciplinaridade se coloca num
contexto onde se propõe a ampliar a visão de mundo, de nós mesmos e da realidade, no
propósito de superar a visão disciplinar, não se apresenta apenas como uma alternativa
para substituição de um jeito de produzir e transmitir conhecimento. Assim,
constituem-se como pilar de formação e da prática do profissional sanitarista, trazendo
a necessidade constante de dialogo com outras áreas fortalecendo o núcleo de saber da
Saúde Coletiva que se exerce como campo de conhecimento aplicável as diversas
formações em saúde. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada no Projeto de
Extensão Encontros Interdisciplinares em Saúde (EI). Procedimentos Metodológicos:
O Projeto sem se desenvolvendo há 10 meses, inicialmente foram realizados
levantamento dos temas de interesse da comunidade discente do CAV/UFPE vinculada
aos cursos de Ciências Biológicas, Educação Física Bacharelado e Licenciatura,
Enfermagem, Nutrição e Saúde Coletiva. Em reuniões sistemáticas entre os
extensionistas e as orientadoras são realizados debates, discussão de textos e a
definição dos temas a serem trabalhados nas ações, considerando o levantamento
prévio, os assuntos de repercussão na mídia e as sugestões de colaboradores externos.
As escolhas têm sido realizadas de forma coletiva considerando a dialogicidade e a
possibilidade de eco na transformação social. Após a definição dos temas, segue-se a
preparação dos eventos com a produção de arte e mídia, divulgação, contato com
convidados e garantia de insumos necessários. Até o momento, ações têm sido
desenvolvidas nos formatos de seminários e/ou minicursos e oficinas com a produção
de um relatório posterior aos eventos. Principais Resultados: Até o momento foram
realizadas três edições públicas do EI com discussões acerca dos temas Reforma
Política Brasileira, Gênero, Sexualidade e Saúde, e Saúde e Meio Ambiente, sendo este
ultimo também debatido a partir de minicurso e oficina de fotografia com exposição do
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produto final. O primeiro seminário contou com 94 participantes, o segundo com cerca
de 100 e a terceira edição com um público de aproximadamente 40 pessoas que
participaram dos momentos de minicurso, oficina de fotografia e seminário.
Considerações Finais: Os encontros do EI têm proporcionado um espaço de debate
entre alunos dos diversos cursos e vem paulatinamente ganhando identidade,
visibilidade e reconhecimento no CAV/UFPE pela relevância da sua construção
interdisciplinar que conta com a participação de docentes, discentes, membros da
comunidade acadêmica e parcerias externas. Entende-se como um desafio atual
expandir o diálogo alcançando uma maior participação dos movimentos sociais e
comunidade externa ao CAV/UFPE, além da necessidade de ampliar a participação das
demais áreas de saúde.
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