
FONAPRACE – ABRIL 2013 (UFABC)

CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO

1) Nome do GT: GT – Saúde

participantes: 

Zuleide da penha Moschen Bada – IFES

Cláudia O Silva – UFABC

Laura S Veno – UFABC

Marilurde Donato – UFRJ

Leandro Duarte de Oliveira – UFRJ

Celina Grecco de Souza – UFRJ

Aparecida Beatriz de Oliveira – UFTM

Gabriela Andrade da Silva – UFABC

Clarissa de Franco – UFABC

Thiago Cruz Domingues – UFABC

Leandro Andrade - UFOP

2) Missão:  Formular  de  forma  participativa  Políticas  de  Saúde  para  as  Instituições 
Federais de Ensino da região sudeste, gerando propostas para o debate do FONAPRACE 
nacional a fim de garantir a saúde integral da comunidade acadêmica. 

3) Objetivo geral:  Propor diretrizes para atuação das equipes de saúde da Assistência 
estudantil das Instituições federais de ensino por meio da discussão permanente sobre 
a Atenção à Saúde da comunidade acadêmica. 

4) Objetivos Específicos: 

• Diagnosticar os serviços de saúde existentes em todas as Instituições Federais 
de Ensino do sudeste;



• Elaborar propostas e planos de ação de intervenção na assistência à saúde 
estudantil;

• Articular junto aos gestores para que as propostas do GT saúde sejam levadas 
aos Conselhos Universitários;

• Construir estratégias que promovam a universalidade da assistência à saúde no 
contexto da assistência estudantil;

• Promover  a  troca  de  experiências  entre  os  profissionais  de  saúde  das 
diferentes Instituições de ensino.  

5) Metas

META PRAZO

1 Mapear, de forma a contribuir para o Observatório Nacional 
da Assistência Estudantil, 100% dos serviços de saúde 
existentes em todas as Instituições Federais de Ensino do 
sudeste, incluindo serviços oferecidos, recursos humanos, 
materiais, equipamentos, demanda e necessidades, de 
forma a contemplar a diversidade e as realidades nas 
propostas do GT Saúde – SE.

 Até setembro de 
2014

2 Elaborar documento que contenha proposta para nortear 
editais de concursos públicos para nomeação de servidores 
para atuar na assistência à saúde estudantil. 

Até setembro de 
2015

3 Elaborar  documento  que  contenha  propostas  de 
Implantação de Educação permanente para  as  equipe de 
saúde da Assistência Estudantil. 

Até setembro de 
2015

4 Realizar encontros semestrais do GT saúde, nos intervalos 
do FONAPRACE. 

Inicio em 25 e 26 de 
julho de 2013.

5 Elaborar documento que contenha as diretrizes para 
formação de redes de assistência a saúde incluindo os 
serviços internos e externos a Instituição federal, realizando 
a articulação com os serviços do SUS (Sistema Único de 
Saúde) e do SUAS (Sistema Único de Assistência Social).

Até setembro de 
2015

6 Definir por meio de documento base os recursos mínimos 
para  a  Assistência  à  Saúde  Estudantil,  contemplando 
serviços  oferecidos,  equipe  mínima,  infraestrutura  e 
orçamento. 

Até setembro de 
2014

7 Realizar uma pesquisa junto aos alunos para a identificação Até setembro de 



das necessidades/hábitos e avaliação de satisfação com os 
serviços de Assistência a Saúde Estudantil.

2015

8 Elaborar um regimento interno do GT Saúde Inicio da discussão 
em julho de 2013 e 
aprovação no 
Fonaprace 
Setembro de 2013

6) Método de trabalho (reuniões, e-group, seminários, videoconferência, etc)

 

Ação Atividades Responsável 

1 Mapear, de forma a 
contribuir para o 
Observatório Nacional da 
Assistência Estudantil, os 
serviços de saúde existentes 
em todas as Instituições 
Federais de Ensino do 
sudeste.

Definir  os  indicadores  a  serem 
incluídos no Observatório Nacional 
da  Assistência  Estudantil.  Até  30 
de junho de 2013

Membros do GT 
Saúde

Aplicar o questionário (retomando 
plano  anterior  de  mapeamento) 
Até maio de 2013.

Representante 
de  cada 
instituição

Coordenar  e  monitorar  a 
realização do mapeamento 

Gabriela  - 
UFABC

2 Realizar encontros 
semestrais do GT saúde, nos 
intervalos do FONAPRACE.

Definir local Membros  GT 
Saúde 

Convocar os membros do GT Coordenação 
FONAPRACE 
sudeste

Organizar o evento A  Instituição 
sede-  Neste  1° 
evento UFABC

Definir pauta dos encontros Membros do GT 
Saúde

3 Definir  por  meio  de 
documento base os recursos 
mínimos para a Assistência à 
Saúde  Estudantil, 
contemplando  serviços 
oferecidos,  equipe  mínima, 
infraestrutura e orçamento. 

Levantamento de bibliografias. Membros do GT 

Saúde

Elaboração  de  um  documento- 

rascunho  que  subsidie  a 

elaboração do documento oficial.

Equipe da UFRJ ( 

Marilurde, 

Leandro  e 



Celina)

Construção  do  documento  em 

encontro do GT

Membros do GT 

Saúde

4 Elaborar propostas para 
nortear editais de concursos 
públicos para nomeação de 
servidores para atuar na 
assistência à saúde 
estudantil.

Elaborar  propostas  para  nortear 

editais de concursos públicos para 

nomeação  de  servidores  para 

atuar  na  assistência  à  saúde 

estudantil.

Membros do GT 
Saúde

5 Elaborar propostas de 
Implantação de Educação 
permanente para as equipe 
de saúde da Assistência 
Estudantil.

Elaborar propostas de Implantação 

de Educação permanente para as 

equipe  de  saúde  da  Assistência 

Estudantil.

Membros do GT 
Saúde

6 Elaborar documento que 
contenha as diretrizes para 
formação de redes de 
assistência a saúde incluindo 
os serviços internos e 
externos a Instituição 
federal, realizando a 
articulação com os serviços 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde) e do SUAS (Sistema 
Único de Assistência Social).

Elaborar documento que contenha 
as diretrizes para formação de 
redes de assistência a saúde 
incluindo os serviços internos e 
externos a Instituição federal, 
realizando a articulação com os 
serviços do SUS (Sistema Único de 
Saúde) e do SUAS (Sistema Único 
de Assistência Social).

Membros do GT 
Saúde

7 Realizar uma pesquisa junto 
aos alunos para a 
identificação das 
necessidades/hábitos e 
avaliação de satisfação com 
os serviços de Assistência a 
Saúde Estudantil.

Realizar uma pesquisa junto aos 
alunos para a identificação das 
necessidades/hábitos e avaliação 
de satisfação com os serviços de 
Assistência a Saúde Estudantil.

Membros do GT 
Saúde

8 Elaborar um regimento 
interno do GT Saúde

Levantamento de bibliografias. Membros do GT 

Saúde

Elaboração  de  um  documento- 

rascunho  que  subsidie  a 

elaboração do documento oficial.

Equipe da UFOP 

(Leandro 

Andrade) 



Pauta para 1ª Reunião técnica do GT Saúde

1. Relatos  de  experiência  das  equipes  de  saúde  das  Instituições  Federais  de 
Ensino;

2. Apresentação  dos  resultados  preliminares  e  avaliação  do  instrumento  de 
mapeamento;

3. Revisão dos indicadores encaminhados ao Observatório Nacional;

4. Apresentação da proposta preliminar e inicio da discussão sobre o regimento 
interno do GT Saúde;

5. Apresentação da proposta preliminar e inicio da discussão sobre documento 
base que defina os recursos mínimos para a Assistência à Saúde Estudantil,  
contemplando  serviços  oferecidos,  equipe  mínima,  infraestrutura  e 
orçamento.


