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Este projeto busca ampliar o alcance e a qualidade de ação do projeto “Municípios Saudáveis
no Nordeste do Brasil” (NUSP-UFPE, JICA e Agência CONDEPE-FIDEM / SEPLAN-PE), através da
participação efetiva de estudantes da graduação das áreas de saúde, de ciências sociais
aplicadas e outras, na criação de uma metodologia própria de desenvolvimento social baseada
nos princípios da Promoção da Saúde, do Desenvolvimento Local e do movimento
internacional de “Cidades Saudáveis”, considerando fundamental o papel da universidade
pública na formação cidadã pretendida. Tem como objetivo fortalecer a formação de
estudantes de graduação de diversos Centros da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE,
dos cursos de Arquitetura, Ciências Sociais, Economia, Estatística, Medicina,
Psicologia,Serviço Social, Terapia Ocupacional e Turismo, através de sua participação ativa
nas ações desenvolvidas no Projeto; implementar e fortalecer políticas públicas que
propiciem a inclusão social; fortalecer as iniciativas de desenvolvimento local dos municípios
a partir de intervenções que priorizem ciclos de vida específicos; além de integrar a
extensão, a formação e a pesquisa na construção da metodologia de intervenção proposta
pelo projeto através da participação conjunta de estudantes, professores, técnicos, e
pesquisadores da UFPE, de colaboradores das instituições-parceiras e da população local dos
cinco municípios envolvidos. O modelo proposto apresenta quatro fases operacionais distintas:
preparatória, introdutória, de acompanhamento e difusão. Fases transversais de
planejamento e de avaliação vêm acompanhando todo o trabalho, que tem como público
alvo a população jovem do município de Bonito, a população idosa do município de Sairé, a
população masculina adulta do município de Barra de Guabiraba, as mulheres e as crianças
dos municípios de Camocim de São Felix e São Joaquim do Monte. A metodologia proposta,
denominada “Método Bambu”, constitui um instrumento para impulsionar as potencialidades
de cada pessoa e da comunidade, visando o “empoderamento” e a transformação social. Tem
como base o sentimento de pertencimento a um território, valoriza a participação, o poder
do coletivo, a autonomia e a convivência ética dos indivíduos e dos grupos, levando em conta
a intersetorialidade e a integralidade. A participação efetiva dos supervisores e facilitadores,
dos gestores municipais, e dos estudantes na implementação do projeto, tem evidenciado os
resultados parciais como positivos e promissores das capacitações sobre a base conceitual e
metodológica realizadas em campo.

