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O projeto ocorre na Rádio AMORB/FM, localizada no Bairro Rubem Berta, na cidade 

de Porto Alegre, RS. O principal objetivo do projeto é proporcionar aos extensionistas a 

participação em atividades relacionadas à realização dos Programas “Saúde na Comunidade” 

e “Quarta Intenções: um encontro real com seus amigos imaginários”.  

Nesse sentido, o projeto visa construir espaços de reflexão sobre a realidade da 

comunidade a partir da realização/produção dos programas, estimulando a pesquisa dos e 

sobre os temas presentes nos mesmo; participar da construção e manutenção do projeto da 

rádio comunitária como espaço de inserção social em uma comunidade de vulnerabilidade 

social; possibilitar um maior conhecimento sobre saúde, seus determinantes e condicionantes; 

possibilitar a troca de conhecimentos entre os profissionais (de saúde e de comunicação) e a 

população; desenvolver habilidades de comunicação e conhecimentos sobre a operação em 

rádio; participar do projeto de pesquisa sobre a avaliação das atividades desenvolvidas pela 

Rádio na comunidade e junto aos trabalhadores da Unidade Básica de Saúde; aprender pela 

experiência prática e pela problematização dessa prática. 

Dentre as atividades desenvolvidas pela ação de extensão, estão: reuniões semanais de 

preparação de pautas e organização dos programas (produção e pesquisa de temas de interesse 

local), na Rádio AMORB FM; auxílio na apresentação e coordenação do Programa “Saúde na 

Comunidade”, que ocorre semanalmente, às quintas-feiras, das 10h às 11h, e do Programa 

“Quartas Intenções – um encontro real com seus amigos imaginários”, que ocorre 

semanalmente, às terças-feiras, das 13h às 15h, ambos na Rádio AMORB FM; participação 

nas atividades correlatas previstas (atividades educativas, criação de instrumento de 

comunicação por internet, relacionado às atividades propostas pelos Programas, etc). 

As atividades de extensão são destinadas aos alunos de graduação da UFRGS, como 

um espaço de prática da comunicação em saúde, à população do Bairro Rubem Berta, aos 

profissionais de saúde e às pessoas que se encontram com algum sofrimento psíquico. 



Os Programas da Rádio AMORB/FM, cujo tema central é a Promoção da Saúde, são 

realizados por um grupo de profissionais (em parceria) da UBS Rubem Berta/PMPA e dos 

Programas de Residência do GHC. A proposta de ambos é de se constituírem em uma mídia 

alternativa às grandes empresas, tanto de comunicação como de saúde, tendo como foco a 

saúde coletiva e a comunicação popular. Os Programas têm um grande potencial de 

interlocução e integração entre as comunidades da região, assim como são um espaço 

privilegiado de escuta e participação para elas.  

A participação na produção e na realização dos programas citados permite a 

articulação com diferentes áreas do conhecimento, através da extensão, da pesquisa e da 

formação, como também a experiência de interagir com comunidades que vivem em situação 

de vulnerabilidade social. 

 


