
PRÓ-SAÚDE II   - PUC-SP & ST-Fó Brasilândia/CN/SMSSP

Impacto na Universidade 2010/2011

Avanços na Universidade com o Pró –saúde

• Instalação do Comitê Gestor 
• Convergência de atuação no território da Fó Brasilândia /Coordenadoria Norte SMSSP.
• Aproximação dos cursos 
• Planejamento e avaliação da inserção dos três cursos no serviço por UBSs
• Inclusão de mais disciplinas envolvidas com as necessidades do território
• Discussões e reflexões sobre a experiência, agindo como dispositivo para a proposição de
atividades e ações no território
• Proposição de ações com base na necessidade do serviço 
• Início de articulação das atividades em outros equipamentos no território
• Estágios e disciplinas articuladas às políticas públicas
• Continuidade das ações realizadas   

Desafios
• Desenvolver atividades sem o recurso  financeiro (somente em junho de 2011 chegaram  duas das três parcelas)
• Vencer barreiras: distância, locomoção, inexistência de tempo no contrato de trabalho do professor, compatibilização de grade 
horária dos cursos, maior integração com professores do pós graduação
• Aprovação de projetos PET saúde, vigilância, Álcool e outras drogas (maior articulação com setores da SMS que desenvolvem
estes projetos)
• Apoio institucional
• Conciliar sensibilização e aprofundamento das questões do Pró- Saúde na Universidade
• Maior envolvimento de outros docentes (graduação e pós graduação) para ampliação de pesquisas e atividades de ensino 
• Estabelecer prioridades em meio a tantas demandas para desenvolver Educação Permanente
• Planejar e implementar as ações de Educação Permanente sem poder remunerar o trabalho dos professores

Perspectivas
• Continuidade do projeto 
• Ampliação da participação da  pesquisa e da relação graduação / pós graduação no território
• Início de práticas mais sistemáticas de educação permanente
• Participação de alunos nos conselhos gestores 
• Sistematização das discussões temáticas  sobre os processos de trabalho

A ti  l  ã GT PNH

Atividades
Ensino /pesquisa/extensão no território

Fonoaudiologia 
Estágio de Fonoaudiologia no Serviço Público e em instituições educacionais
Oficina Técnica: Abordagem com a família
Tutoria - visitas monitoradas a equipamentos de saúde, educação e cultura
Seminários

Psicologia
Saúde do Trabalhador
Estágio básico  - estudos do território, participação nas equipes  PSF, 

participação em VDs, feiras de saúde, projetos da unidade
Núcleo de Crise - inserção do aluno na equipe NASF e suas atividades
Núcleo de Políticas Públicas (proposto para 2012)
Pesquisas de Mestrado (NASF, Serviços de Residência Terapêutica)

Serviço Social 
Levantamento de dados relativos ao setor norte da Região Metropolitana
Visitas ao território com acompanhamento do ACS
Produção de relatório-inventário dos serviços de interesse público
Projeto de pesquisa sobre a constituição geo-social da região.
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