
Seminário de Avaliação  Pró-Saúde II  (2008-2014) e ProPetSaúde III 

(2012-2014) PUC-SP e  Supervisão Técnica de Saúde da Fó-Brasilândia   

Cursos: Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social 

Serviços: 4 UBS (Silmarya Rejane Marcolino Souza; Vila Ramos; Dr. Augusto Leopoldo 

Ayrosa Galvão; Paulistano); NASF; CECCO; CAPS adulto; CAPS Ad; CAPSi  

E o território: GTs; Fóruns; PNH 

 

 

Avancos/territorização 
  

 

 

Avanços /formação 

processo de integração entre disciplinas e estágios 
dos três cursos envolvendo professores e alunos de 
diferentes disciplinas.  

 articulação dos currículos Fisioterapia e 
Fonoaudiologia, com núcleo comum 

 ampliação do interesse dos alunos pelo campo da 
saúde pública 

 fortalecimento da organização e ampliação de uma 
equipe de professores que pensa o campo da saúde, 
mudanças metodológicas e de conteúdo de diferentes 
disciplinas.  

 aproximação das linhas de pesquisa já existentes 
nos Programas de Pós do território.   

 

 Desafios /formação 

 estrutura curricular e horários dos  cursos são muito 
diferentes e dificultam o desenvolvimento de ações 
conjuntas;  

 sensibilização dos docentes vem ocorrendo 
gradativamente; o  aprofundamento das temáticas 
trazidas pelo serviço se mostra como possibilidade de 
implicar outros professores e pesquisadores em 
questões complexas para o cuidado em saúde;  

avançar na inserção dos estudantes desde os 
primeiros anos de formação no território -  ações de 
acordo com o nível de formação 

 avançar na  integração das atividades discentes 
com os movimentos populares do território e com as 
ações de controle social. 

 

 

 

 

 

 Desafios /gestão 

 professores - demandados em  tarefas de grande 
complexidade que exigem processamento e 
articulações constantes. A ausência de apoio 
financeiro ou institucional  para tal  resulta no sobre-
trabalho.  

 inexistência do financiamento para a universidade 
nos primeiros dois anos  do Projeto - restrições para 
as ações de formação e de melhoria de condições 
de infra-estrutura dos contextos de aprendizagem  

 modalidades de controle do uso da verba 
(licitações, editais)  não caminham na mesma 
velocidade, dinâmica e necessidades das ações 
colocadas pelos projetos concretos e cotidianos. 

 

 

 

 

 Desafios /institucionalização 

 insuficiente valorização da extensão pela CAPES 
e pelo MEC/INEP, assim como pela universidade.  A 
busca de espaço na instituição para assegurar 
melhores condições para este trabalho e para a 
ampliação da participação docente requer 
investimentos permanentes.  

 políticas de estágio das secretarias de saúde 
muitas vezes dificultam institucionalização dos 
processos de  integração;  

 necessidade de maior articulação MS e MEC para 
induzir mudanças curriculares.  

 

 

 

 

 Síntese/pró-saúde 

indutor de mudanças 

 nas práticas de saúde 

 e de formação   

  fortaleceu o vínculo de 

 estagiários, docentes, equipes/gestores;  

 aprimorou os modos de inserção/articulação da 
universidade nos serviços e o planejamento das 
ações entre as unidade/academia,  

crescente problematização e reflexão de que as 
mudanças desejadas nas práticas em saúde estão 
diretamente relacionadas à formação que se inicia 
na graduação.  

conexão das ações desenvolvidas pelo aluno em 

vários momentos de formação 

aprofundamento/desdobramento da intervenção 

 ampliação da atuação intersetorial e em rede  

 ganhos quanto à continuidade/sustentabilidade da 

ações, bem como na  complexificação, integração e 

processualidade das mesmas  

 identificação de novos temas e demandas do 

território (PROPET)  

ampliação da participação dos três cursos no 

território - envolvimento de maior número de docentes, 

de alunos e de diferentes campos de competências;  


