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RESUMO:

A disciplina eletiva Práticas Integradas em Saúde I, idealizada pela Coordenadoria de Saúde (COORSAÚDE), da Pró-Reitoria de

Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foi construída por um grupo de professores e oferecida pela

Comissão de Graduação da Faculdade de Odontologia, com o objetivo de proporcionar a integração da Universidade (docentes, técnicos

e estudantes) com os atores do Distrito Assistencial Glória-Cruzeiro-Cristal no município de Porto Alegre – RS (gestores, profissionais

de saúde, trabalhadores e usuários). Configura-se como uma proposta inovadora na medida em que promove a inserção precoce dos

acadêmicos nos cenários de práticas multiprofissionais e interdisciplinares no Sistema Único de Saúde (SUS). No decorrer do ano de

2010 e 2011 foram realizadas reuniões de planejamento, rodas de conversa com gestores e controle social, seminários teóricos,

vivências em ambiente virtual de aprendizagem e visitas às Unidades de Saúde e Unidades de Saúde da Família deste Distrito, que

culminaram na construção conjunta do plano de ensino. A disciplina, com quatro créditos (60 horas) teve início no primeiro semestre

de 2012 com a participação de 10 cursos de graduação em saúde da UFRGS (Análise de Políticas e Sistemas de Saúde, Educação Física,

Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social), 44 estudantes, 11

professores, uma TA (Técnica Administrativa) do curso de Fonoaudiologia e um bolsista de pós-doutorado. As atividades foram

organizadas com momentos de concentração (atividades teóricas) com todo o grupo e momentos de dispersão (atividades práticas em

cinco Estratégias Saúde da Família), com o objetivo de explorar o território, o trabalho em equipe, a interdisciplinaridade, a

identificação de informações úteis para a análise situacional e o planejamento de ações. Os acadêmicos, de segundo a nono semestres,

puderam compartilhar experiências e saberes na convivência com a gerência distrital, os profissionais e trabalhadores das equipes e a

comunidade, para a construção coletiva de um novo olhar sobre a formação em saúde. A experiência mostrou as dificuldades e a

potencialidades de inserção no território, em um momento de transição gerencial da saúde para uma fundação pública de direito

privado, as interferências da Copa 2014 na composição dos bairros e na vida da população, as ainda gritantes necessidades de

habitação, saneamento e limpeza urbana na configuração da cidade.
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