Educação permanente em Fonoaudiologia: fortalecendo a integração
ensino-serviço para o SUS
Coordenadora: Mirella Bezerra Rodrigues Vilela

E-mail: mirellarod@hotmail.com

Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade de Origem: Fonoaudiologia

Abrangência: Recife
Local de Realização: Nas dependências da UFPE. A divulgação do local acontecerá com pelo menos 15 dias de
antecedência das datas das oficinas.

Resumo da Proposta:
Esse projeto é fruto da integração ensino-serviço entre o curso de Fonoaudiologia e os campos ke estágios curriculares
na rede SUS. Em 2017, foi realizada uma proposta mais enxuta, no formato de curso de extensão, e dada a grande
adesão, somada à importância de proporcionar continuidade às formações, o grupo concordou com a ampliação para o
formato de projeto de extensão. Serão realizados encontros de planejamento da ação, de modo que os temas a serem
abordados nas oficinas de educação permanente sejam selecionados de forma coletiva, a partir das demandas
vivenciadas pelos profissionais durante sua atuação profissional. Assim como a quantidade e a carga horária total das
oficinas. Entende-se que essa proposta irá colaborar com o processo de educação permanente em saúde e com o
fortalecimento da integração ensino-serviço. A exemplo do que aconteceu no ano anterior, espera-se uma boa adesão
do público alvo e que a partir desta experiência surjam outras formações, de modo a colaborar não apenas com a
educação permanente dos profissionais, mas com as suas atividades de preceptoria. Adicionalmente, essa proposta
favorece uma boa integração entre docentes do curso, estimulando a discussão sobre formação profissional e sobre o
compromisso social da UFPE com a educação permanente em saúde. Favorece também a integração com a coordenação
do curso e a chefia do departamento, tornando a proposta de caráter institucional da Fonoaudiologia na UFPE. Para sua
realização foi solicitado auxílio financeiro para aquisição de materiais de consumo e esse projeto está alinhado às
diretrizes da extensão universitária.

Objetivos:
Colaborar com o processo de educação permanente em saúde dos preceptores de estágios do curso de Fonoaudiologia
da UFPE.
Fortalecer a relação ensino-extensão e a integração ensino-serviço no SUS.
Potencializar a formação dos graduandos de fonoaudiologia junto aos profissionais atuantes na rede SUS.

