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O Projeto InterSossego promove uma ação comunitária na vila Sossego, área especial de interesse social 

localizada em local central na cidade, que aguarda desde 2008 a regularização das moradias de aproximadamente 90 

famílias/330 pessoas que a ocupam, alguns há mais de 30 anos. Sendo este um projeto de promoção da saúde com 

foco na participação da população desta micro área na modificação de determinantes sociais e ambientais, numa 

parceria entre a comunidade, a UFRGS, o HCPA e o CRAS/Centro.  Estamos inseridos como um projeto de extensão 

desde 2011, sempre inovando e procurando a realização de parcerias para que seja realizado um trabalho coeso e com 

o auxílio de profissionais de áreas distintas. Prezamos o desafio da interdisciplinaridade, intersetorialidade e 

mobilização comunitária na Vila Sossego. Ao longo destes anos, realizamos diversas atividades junto à comunidade. 

Atividades estas propostas pelos bolsistas de graduação que compõem a equipe do InterSossego. Nossas atividades 

contam com a parceria dos profissionais da UBS Santa Cecília e, por vezes, professores e alunos convidados para 

alguma ação específica para o projeto. Com a necessidade de contarmos com profissionais formados e que pudessem 

realizar uma melhor ligação entre o projeto e a UBS Santa Cecília, surgiu a oportunidade de fazermos um trabalho 

concomitante com a Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Hospital de Clínicas. A equipe do Projeto 

InterSossego conta hoje em dia com quatro residentes que participam ativamente das reuniões semanais de equipe, 

bem como atuam no planejamento das atividades propostas junto à comunidade. O convívio com os residentes se 

tornou muito gratificante e enriquecedor ao projeto. Conseguimos conciliar a graduação com profissionais já 

formados, onde podem, de alguma forma, exercer suas atividades da área profissional e melhorar a relação 

interdisciplinar. Houve a aproximação da universidade/comunidade para o aprimoramento do ensino de graduação e 

pós-graduação/residência A aproximação do nosso projeto junto à comunidade também ficou bastante evidenciada, 

visto que os residentes acompanham diariamente as equipes que trabalham junto à comunidade através de visitas 

domiciliares, atendimentos na UBS e acompanhamentos de grupos, facilitando nosso contato e abordagens, 

principalmente com os moradores jovens da Vila Sossego. Esta parceria tem auxiliado também a conservação do 

Jardim Sossego (um espaço criado junto ao nosso projeto com a comunidade). A inserção da residência a um projeto 

de extensão mostrou, mais uma vez, que a interdisciplinaridade realmente faz a diferença. O aprendizado e a troca 

entre a equipe também enriquecem os debates e o aprendizado dos alunos que ainda estão na graduação e aproxima 

um acompanhamento melhor de profissionais recém-formados e que estão começando sua inserção no meio 

profissional e acadêmico.  
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