
PROJETO INTEGRAR SAÚDE 

Classificação: Ação Continuada       Data do CONSEPE: 09/10/2015  

Área Temática: Saúde  

Resumo: Este Projeto tem por objetivo compartilhar temas e produções científicas de 
ciências da saúde e áreas afins. Visa, portanto, à criação de espaços dialógicos para 
difusão de conhecimentos, práticas pedagógicas e ações de atenção à saúde humana 
que contribuam para a formação de profissionais condizentes com as necessidades da 
população e com o fortalecimento e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).   
Desenvolvido a partir de metodologias participativas, mediante rodas de conversas, 
fóruns e ciclos de palestras, o projeto tem como público-alvo  a docentes e estudantes 
de Ciências da Saúde e áreas afins, bem como  trabalhadores de saúde que atuam em 
territórios da atenção primária (Unidades Básica de Saúde (UBS), além da  Estratégia 
de Saúde Familiar (ESF) e outros níveis de atenção, principalmente, aos profissionais 
de saúde que atuam nos espaços que constituem cenários de prática e estágio de 
discentes de instituições de ensino superior. Podendo atuar como mais uma 
ferramenta que possa sensibilizar os participantes para refletirem sobre a 
indissociabilidade ensino-pesquisa e extensão, a qualidade da assistência prestada na 
área de saúde, bem como oferecer uma assistência humanizada e qualificada  
 

Objetivos:  
 

1. Compartilhar temas e produções científicas de ciências da saúde e áreas afins 
entre docentes, discentes e profissionais de saúde da rede dos municípios do 
sul da Bahia; 

2. Criar espaços para socializar produções científicas, com troca de saberes e 
experiências entre os atores envolvidos; 

3. Motivar a produção de conhecimentos dos docentes da área e identificar 
parceiros para a produção de futuras ações articuladas de extensão e/ou de 
pesquisa, em conformidade com os temas de interesse; 

4. Abordar temas das metas propostas no Plano de Desenvolvimento da Unidade 
e outros de interesse da saúde pública; 

5. Oferecer embasamento científico capaz de subsidiar a integralização e a 
humanização do atendimento na área de saúde.  

 

Coordenação: Cristiano Sant'Anna Bahia                                 

  Roseanne Montargil Rocha   


