VII FÓRUM DE EXTENSÃO DA UNIVALE

CARTA DE INTENÇÕES
Parcerias com DSEI-MG/ES e SRS-GV e a UNIVALE
O VII Fórum de Extensão da Univale, realizado em 18 de novembro de 2020,
teve como tema “Parcerias com o Distrito Sanitário Especial Indígena de Minas
Gerais e Espírito Santo (DSEI-MG/ES), a Superintendência Regional de Saúde de
Governador Valadares (SRS-GV) e a UNIVALE: E a saúde, como vai?”. O tema,
mais do que nunca, tem expressiva importância em função do momento da
pandemia em que vivemos, o que também justifica as intenções de sua
realização, na consolidação dessas parcerias, a que esta carta intenciona. O
aprofundamento da crise econômica nos últimos anos, somado à crise mundial
desencadeada pela pandemia da COVID-19, fez com que a Assessoria de
Extensão, imbuída da missão e pautada nos valores da Univale e no seu
compromisso social, se voltasse aos temas da saúde, sobretudo com o foco na
curricularização da extensão.
Considerando a Constituição Federal de1988, em seu Art. 200, inciso III, que
afirma ser de responsabilidade do Sistema Único de Saúde (Lei 8.080, Lei 8.142 e
Lei 9.836) a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde, e
também as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) dos cursos do Setor Saúde
que foram construídas em consonância com a Lei nº 12.871/2013 que institui o
Programa Mais Médicos e define os objetivos da formação de recursos humanos
na área da saúde para o Sistema Único de Saúde (SUS), a Univale realiza este
fórum com o objetivo de buscar cenários diversificados para práticas formativas
de seus estudantes das diversas áreas, com foco especial no campo da saúde e
de efetivar o diálogo transformador entre a universidade e a comunidade.
A Política de Extensão da Univale compreende a extensão universitária
como processo formativo interdisciplinar e interprofissional que se efetiva em
interface com a pesquisa e o ensino, no campo das ações que se inserem na
sociedade, preferencialmente em contextos de vulnerabilidade, consolidando o
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universidade ao promover a dialogicidade transformadora, emancipatória e
articuladora dos diversos saberes acadêmicos e populares.
No campo da Promoção à Saúde e Qualidade de Vida a política prevê a
atuação da Univale na atenção integral em todos os ciclos da vida e condições
sistêmicas e no desenvolvimento e qualificação de recursos humanos, por meio
da cooperação interinstitucional em ações, projetos e programas na área e das
políticas públicas de saúde em todos os níveis de atenção, local e regional. Nessa
área temática a Univale oportuniza as seguintes linhas de extensão: Endemias e
Epidemias; Empreendedorismo; Esporte e lazer; Fármacos e medicamentos;
Grupos sociais vulneráveis; Saúde da família; Saúde e proteção no trabalho;
Saúde Humana; Segurança alimentar e nutricional; Uso de drogas e dependência
química.
Assim, em consonância com a concepção de extensão da Univale e com
sua política, este fórum declara as seguintes intenções e compromissos para a
consolidação dessas parcerias:
 Atendimento às demandas de saneamento e edificações do DSEI-MG/ES;
 Atendimento fisioterápico para usuários da Casa de Apoio da Saúde Indígena
de Governador Valadares - CASAI-GV;
 Estudo para efetivar a criação do CEO – Centro de Especialização
Odontológica Indígena;
 Disponibilização da estrutura do Programa de Mestrado Interdisciplinar em
Gestão Integrada do Território (GIT) e do curso de Medicina para realização de
diagnósticos epidemiológicos;
 Contribuição (a partir da realização do diagnóstico) no cuidado dentro da
política de redução de danos sobre os transtornos relacionados ao uso e abuso
de substâncias psicoativas;
 Integração com a estrutura do projeto PET saúde para adotar uma política de
educação
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saúde
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continuada para os profissionais da área;
 Oferta de educação permanente e formação continuada para os profissionais
da saúde e do saneamento, pensando também nessa formação em ambiente
virtual, monitorias, tutorias, etc., refletindo as novas competências de
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professores e estudantes da Univale, no uso dos meios digitais, adquiridas no
contexto da pandemia da COVID-19;
 Fortalecimento da assistência farmacêutica com relação a Fitomedicamentos
e Plantas Medicinais, alinhada ao Programa Phytomed;
 Acompanhamento jurídico de licitações para aquisição de bens e serviços
destinados à saúde e saneamento;
 Identificação

e

acompanhamento

sanitário

e

da

sanidade

animal,

colaborando assim para o controle das transmissões de doenças zoonóticas e
endemias;
 Suporte e orientação dos processos administrativos, com o desenho para
otimização de fluxos, processos de trabalho ou planejamento de ações das
atividades meio, gestão de recursos humanos, gestão de recursos financeiros e
gestão de logística (para formação de gestores);
 A partir da informação em saúde desenvolver estratégias para educação e
comunicação em saúde, com ações intersetoriais, para gestão, logística e
conscientização da população sobre: programa de imunização (vacinas),
novas posturas de higienização individual frente às novas situações e sistemas
de prevenção a saúde, conscientização das famílias em parceria com a
Estratégia da Saúde da Família;
 Levantamento de diagnósticos sobre a atuação dos profissionais da SRS, para
balizar a tomada de decisões;
 Realização de diagnóstico para análise de contexto do município (na região),
análise da estrutura de gestão, para viabilizar o efetivo funcionamento do
serviço;
 Acompanhamento dos encaminhamentos da legalidade dos processos da
saúde, no campo da vigilância em saúde, revendo os códigos sanitários,
considerando também o contexto da pandemia da COVID-19 (medidas não
farmacológicas);
 Orientações de acessibilidade e acompanhamento de tratamento de
reabilitação pós-COVID-19 e também das medidas não farmacológicas;
 Desenvolvimento de projetos interdisciplinares/intersetoriais específicos para
idosos (como prevenção de quedas, por exemplo);
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 Retomar o projeto materno infantil, com foco no combate à morbimortalidade
infantil;
 Assistência jurídica para questões pontuais;
 Mentoria com os demais municípios da SRS-GV no que se refere a vigilância
sanitária de alimentos;
 Atuação nos fatores de riscos de doenças crônicas (saúde bucal, alimentação
e sedentarismo);
 Ampliação da parceria de atuação na Atenção Primária à Saúde,
possibilitando melhorias na saúde e na formação dos estudantes, com
destaque para a área de imunização, em termos de demandas, nas diversas
áreas da vigilância em saúde.
Ao apresentar essas intenções, o Fórum de Extensão da Univale reafirma o
compromisso desta universidade com a qualidade da Educação Superior no
Brasil, comprometendo-se cada vez mais, em fomentar o diálogo, as estratégias e
a integração com as comunidades. Reafirma também sua responsabilidade
social e no diálogo transformador que caracteriza a ação extensionista. Nessa
dialogicidade a universidade conhece os macroproblemas colocados pela
comunidade parceira, trazendo-os como os elementos centrais e norteadores dos
projetos decorrentes da presente carta de intenções, e efetiva a avaliação e o
monitoramento das ações empreendidas.
A efetivação da extensão universitária, de forma ampla e sensível, nos
diversos espaços de ação e atuação, possibilita a interação com as grandes
questões sociais dos diversos campos e áreas, consolidando uma formação
integral de estudantes e profissionais.
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