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Esse projeto aborda questões essenciais da compreensão dos processos
em saúde e segurança no t rabalho,  na tentat iva de ampl iar  o
conhecimento acerca dos processos externos e internos, subjetivos e
concretos, sociais e políticos deste âmbito e com o objetivo de realizar
ações e atividades de capacitação e de prevenção em saúde e segurança
no trabalho. Acreditando na importância da interdisciplinaridade
necessária para a efetividade de abordagens nesta temática.  O Projeto
de Extensão Segurança e Saúde no Trabalho é um dos muitos projetos
do Programa de Extensão e Ação Comunitária Educação, Trabalho e
Direitos Humanos do Centro Universitário Metodista - IPA. Sua demanda
surge pelo desconhecimento das normas e dos cuidados mínimos que
envolvem a segurança e saúde no trabalho, bem como da necessidade
de prevenção considerando os condicionantes de trabalho. Estão
envolvidos no projeto os cursos: Engenharia de Produção: linha de
pesquisa: Saúde Coletiva e Inclusão Social na área temática institucional
- Saúde e Reabilitação e do Grupo 1 - Reabilitação e Saúde voltada para
projetos com foco em Mobilidade, Ergonomia e Conforto e a linha de
pesquisa: Conhecimento, Cultura, Religião e Sociedade inserida na área
temática institucional - Direitos Humanos e Educação e Grupos 2:
Conhecimento Cultura e Inclusão voltada para projetos com focos em
Segurança no Trabalho. E o Curso de Terapia Ocupacional: linha de
pesquisa: Integralidade do Cuidado em Saúde- Núcleos de Saúde do
Trabalhador e de Tecnologia Assistiva. Para dar inicio as ações do
projeto foi realizada uma pesquisa em um primeiro momento junto aos
gestores e lideranças do Centro Universitário Metodista - IPA, a fim de
levantar  dados sobre o conhecimento e domínio de questões
relacionadas à segurança no trabalho tais como: CIPA, Normas e
Equipamentos de Segurança etc.. O segundo momento foi à realização
de coleta de dados com os discentes dos diversos cursos do Centro
Universitário. Foram levantados dados para após a análise e discussão
dos resultados, sejam traçados os objetivos específicos voltados para as
reais demandas institucionais.  Atualmente o projeto possui dois alunos
extensionistas dos respect ivos cursos e dois professores que
desenvolvem as seguintes ações voltadas à comunidade interna: Projeto
de pesquisa que visa traçar o perfil dos colaboradores com necessidades
especiais do Centro Universitário Metodista. Participação na Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) com atividades



de prevenção e orientação de segurança e saúde.  E as ações para a
comunidade externa são voltadas para orientação de segurança e saúde
para trabalhadores, o projeto possui vínculo com creches e centros
comunitários de comunidades carentes.  Realiza também um grupo
formado por pacientes com diagnóstico de LERDORT, realizado uma vez
por semana com duração de 1h30 minutos. Estes pacientes são
encaminhados de diferentes locais e fazem parte de um programa onde
realizam outras atividades oferecidas pelo Centro Universitário Metodista
- IPA. Dentre as ações de ensino está a realização de um Grupo de
estudos, realizado quinzenalmente com duração de 1h. Aberto a
comunidade interna do Centro Universitário Metodista, onde participam
colaboradores e alunos da instituição. Diante do exposto, salienta-se que
apesar das transformações no mundo do trabalho, do arcabouço legal e
dos acúmulos científicos, tanto na área da Segurança e Saúde no
Trabalho, como na área da humanização, ainda, é necessário uma árdua
caminhada em direção à consolidação desses direitos para atingir os
servidores das distintas áreas do trabalho, sejam da saúde ou não. Sendo
assim, acredita-se na importância de continuidade e ampliação dessa
iniciativa, inclusão de outras áreas de saberes e programar atividades
cada vez mais próximas da comunidade buscando humanizar as relações
e atingir melhores resultados na segurança e saúde das pessoas. Não
esquecendo de que o aprendizado de alunos e professores é visível com
a troca estabelecida na execução dessas atividades.


