
 
  Universidade Federal da Paraíba – CCM/DPS                            Apoio: Ministério da Saúde – SGTES/DGES – Sistema Único de Saúde 

 

1 PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO VEPOP-SUS: VIVÊNCIAS DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR E SAÚDE NO SUS 

CURSOS DE FORMAÇÃO PROMOVIDOS E/OU APOIADOS 

 

N. Título do Curso Ano Entidade promotora Resumo Protocolo de 

registro do 

Curso na UFPB 

1.  Curso de Formação para 

Terapeutas Populares de Saúde  

2014 Programa Práticas Integrais de 

Nutrição na Atenção Básica 

(PINAB), em parceria com o 

Movimento Popular de Saúde 

da Paraíba (MOPS-PB) e a 

Articulação Nacional de 

Práticas e Movimento em 

Educação Popular e Saúde 

(ANEPS-PB), a Coordenação 

de Educação Popular (COEP) 

da Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários, a 

Assessoria de Extensão do 

É realizado através da troca de experiências 

entre os envolvidos, bem como no estudo 

teórico a respeito da terapia abordada 

(reflexologia podal, acupuntura auricular, 

yoga, meditação, dentre outras). Tendo como 

objetivo geral, a valorização e o fortalecimento 

das práticas integrativas e complementares em 

saúde, o Curso tem a proposta de formar e 

sensibilizar atores sociais nesta perspectiva, 

integrando o cuidado em saúde e bem estar 

biopsicossocial, de maneira holística, com a 

práxis desenvolvida nos seus lugares de 

atuação, sejam em assentamentos, 

SIGPROJ nº 

217257.994.1038

6.11112015 (no 

âmbito da ação de 

extensão 

intitulada: 

“Assessoria de 

Extensão do 

CCM: apoio a 

ações integrais de 

promoção da 

extensão em 

articulação com o 
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CCM/UFPB, em parceria com 

o Centro de Práticas 

Integrativas em Saúde 

(CPICS) Equilíbrio do 

Ser/Secretária Municipal de 

Saúde de João Pessoa. 

comunidades, hospitais, etc., tendo o intuito de 

estimular as pessoas a usarem as práticas 

integrativas e complementares de saúde, 

compreendendo que apenas o uso de 

medicamentos alopáticos não é o suficiente 

para chegar à cura necessária.  

ensino e a 

pesquisa na 

formação 

médica”). 

SIGPROJ nº 

187408.994.1038

6.11112015 (no 

âmbito da ação de 

extensão 

intitulada: 

“Programa 

VEPOP-SUS: 

Vivências de 

Extensão em 

Educação Popular 

e Saúde no SUS”. 

2.  Movimentos Populares e Práticas 

Sociais Emancipadoras  

2014 O curso foi promovido pelo 

Grupo de Pesquisa de 

Educação Popular em Saúde, 

com apoio do Programa de 

Curso coordenado pelo professor Eymard 

Vasconcelos (da linha de pesquisa em 

Educação Popular do Programa de Pós-

graduação em Educação), juntamente com as 

SIGPROJ nº 

187408.994.1038

6.11112015 (no 

âmbito da ação de 
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Pós-Graduação em Educação 

(PPGE), da Coordenação de 

Educação Popular (COEP) da 

Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários e do 

Projeto VEPOP-SUS. 

Professoras Marísia Oliveira da Silva e Gildeci 

Alves de Lira. A proposta do curso foi discutir 

e estudar os movimentos e práticas populares e 

sociais emancipadoras a partir de depoimentos 

e saberes de suas lideranças e participantes, 

numa genuína vivência da educação popular 

dentro de universidade. O curso acolheu toda e 

qualquer pessoa que tenha interesse na 

temática, de dentro ou para além dos muros da 

comunidade acadêmica. 

extensão 

intitulada: 

“Programa 

VEPOP-SUS: 

Vivências de 

Extensão em 

Educação Popular 

e Saúde no SUS”. 

3.  Práticas Integrais de Educação e 

Promoção da Saúde 

2015 O Programa de Extensão 

"PINAB - Práticas Integrais 

de Promoção da Saúde e 

Nutrição na Atenção Básica" , 

com apoio do Programa 

VEPOP-SUS: Vivências de 

Extensão em Educação 

Popular e Saúde no SUS e 

Assessoria de Extensão do 

CCM/UFPB 

A realização deste Curso se articula a uma 

disciplina complementar obrigatória do Curso 

de Medicina e do Departamento de Promoção 

da Saúde do Centro de Ciências Médicas da 

UFPB, "Práticas Integrais de Educação e 

Promoção da Saúde", a qual traz para o 

ambiente do ensino as experiências, 

aprendizagens e reflexões acumuladas na 

extensão, por meio do PINAB, o qual busca, 

SIGPROJ nº 

201568.1013.103

86.08052015 (no 

âmbito da ação de 

extensão 

intitulada: 

“Práticas Integrais 

de Educação 

Popular e Saúde 

Comunitária”. 
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assim, alimentar e fortalecer a integração 

ensino, pesquisa e extensão na universidade. 

4.  Curso de Extensão Educação 

Popular na Universidade: 

Reflexões e Vivências da 

Articulação Nacional de 

Extensão Popular (ANEPOP) 

2015 O Programa de Extensão 

"PINAB - Práticas Integrais 

de Promoção da Saúde e 

Nutrição na Atenção Básica" , 

com apoio do Programa 

VEPOP-SUS: Vivências de 

Extensão em Educação 

Popular e Saúde no SUS e 

Assessoria de Extensão do 

CCM/UFPB 

O Curso de Extensão Educação Popular na 

Universidade: Reflexões e Vivências da 

Articulação Nacional de Extensão Popular 

busca contar, analisar e difundir o amplo 

campo de iniciativas e estudos que vem 

agitando e mobilizando o cotidiano de ensino 

de um grande número das universidades a 

partir da Educação Popular, particularmente 

nas experiências em Extensão. Para tanto, o 

curso terá como base o livro "Educação 

Popular na universidade: reflexões e vivências 

da Articulação Nacional de Extensão Popular", 

lançado recentemente. 

SIGPROJ nº 

201568.1013.103

86.08052015 (no 

âmbito da ação de 

extensão 

intitulada: 

“Práticas Integrais 

de Educação 

Popular e Saúde 

Comunitária”. 

5.  Curso de Formação em Educação 

Popular para o Trabalho Social 

em Comunidades 

2016 Programa Práticas Integrais de 

Promoção da Saúde e 

Nutrição na Atenção Básica 

(PINAB), conta com o apoio 

do Projeto de Pesquisa e 

Com vistas à formação crítica e política e à 

sensibilização e mobilização de novos sujeitos. 

Esse curso conta com a participação tanto de 

militantes destes coletivos, estudantes da 

UFPB quanto de moradores de quatro 

SIGPROJ nº 

252988.1178.103

86.20122016 
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Extensão VEPOP-SUS - 

Vivências de Extensão em 

Educação Popular e Saúde no 

SUS, do Programa de Apoio à 

Extensão (PROEXT - AIPPS 

e AIPSAN), ambos ancorados 

ao PINAB, além da 

Assessoria de Extensão do 

CCM/UFPB. 

assentamentos localizados na região do 

município de Jacaraú-PB. Assim, ao longo dos 

seis encontros serão debatidos assuntos como: 

os princípios da Educação Popular, as 

configurações e desafios dos movimentos 

sociais na contemporaneidade, conjuntura 

atual do SUS, cultura popular, identidade e o 

trabalho social emancipatório. 

6.  Curso de Extensão: Educação 

Popular e Práticas Integrativas 

em Saúde 

2016 Movimento Popular de Saúde 

(MOPS) da Paraíba, 

Articulação Nacional de 

Movimentos e Práticas de 

Educação Popular e Saúde 

(ANEPS), Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), 

Assessoria de Extensão do 

CCM/UFPB. 

O Curso de Extensão tem por objetivo cumprir 

a missão no que tange à criação e 

fortalecimento de espaços de formação de 

estudantes e de atores sociais na perspectiva da 

Educação Popular e dos caminhos de sua 

inserção como abordagem significativa nas 

ações de saúde e nos espaços do SUS. Esse 

Curso busca oportunizar o compartilhar das 

experiências empreendidas por diferentes 

grupos populares na construção de um agir 

integral e humanizado em saúde, ao mesmo 

SIGPROJ nº 

255618.1178.103

86.22122016 
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tempo em que espera colocar tais experiências 

em comunicação e dar visibilidade às mesmas. 

7.  Curso de Extensão: “Educação 

Popular em Práticas Sociais: 

desafios e debates” 

2016 Programa Práticas Integrais de 

Promoção da Saúde e 

Nutrição na Atenção Básica 

(PINAB), conta com o apoio 

do Projeto de Pesquisa e 

Extensão VEPOP-SUS - 

Vivências de Extensão em 

Educação Popular e Saúde no 

SUS, do Programa de Apoio à 

Extensão (PROEXT - AIPPS 

e AIPSAN), ambos ancorados 

ao PINAB, além da 

Assessoria de Extensão do 

CCM/UFPB. 

O Curso baseou-se em textos do livro 

“Educação Popular e Nutrição Social: 

reflexões e vivências com base em 

experiências”, o qual sistematiza o Programa 

de Extensão PINAB e seus nove anos de 

história, abordando suas diversas iniciativas e 

aprendizados, no tocante às realizações 

educacionais com as comunidades Boa 

Esperança, Pedra Branca e Jardim Itabaiana, 

em um processo onde tanto apoia 

sistematicamente as equipes de Saúde da 

Família na realização de diferentes grupos e 

ações, como também contribui na concepção e 

criação de novos espaços de mobilização, 

interação e participação comunitária. 

SIGPROj nº 

253010.1178.103

86.20122016 

8.  Curso de Extensão Educação 

Popular: fundamentos e 

princípios 

2017 Promovido pelo Projeto 

VEPOP-SUS, com apoio da 

O Curso foi construído por estudantes, 

professores e pesquisadores dos projetos de 

extensão da UFPB orientados pela Educação 

SIGAA nº PJ664-

2017 (no âmbito 

da ação de 
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Assessoria de Extensão do 

CCM/UFPB 

Popular e apoiados pelo VEPOP-SUS. A 

duração decorreu de 02 de março à 11 de maio 

de 2017, em dez encontros que aconteceram 

nas quintas-feiras, às 17 horas. A carga horária 

foi de 40 horas. O curso foi gratuito e aberto 

para estudantes de todos os cursos,  

profissionais de saúde, de educação e 

assistentes sociais, assim como militantes de 

movimentos sociais e populares. O teve por 

objetivo cumprir a missão do Projeto de 

Pesquisa e Extensão – VEPOP-SUS no que 

tange à criação e fortalecimento de espaços de 

formação de estudantes e de atores sociais na 

perspectiva da Educação Popular e dos 

caminhos de sua inserção como abordagem 

significativa nas ações de saúde e nos espaços 

do SUS. E buscou aprofundar diálogos e 

aprendizados em educação popular, buscando 

a formação critica e política para o trabalho 

comunitário. 

Extensão 

intitulada “Projeto 

VEPOP-SUS: 

Vivências de 

Extensão em 

Educação Popular 

e Saúde no SUS”). 
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REGISTROS AUDIOVISUAIS DOS CURSOS 
 
 

Movimentos Populares e Práticas Emancipadoras (Curso de extensão)   
https://www.youtube.com/watch?v=BXPjynCqoZ0  

 
 

Movimentos Populares e Práticas Sociais Emancipadoras / Tema: Movimento Negro (Curso de Extensão)  
https://www.youtube.com/watch?v=uOJe2nbvObo  

 
 

Curso de Educação Popular na Universidade  

https://www.youtube.com/watch?v=_yuEytFRk6A  
 
 

Programa de Extensão PINAB: Abertura do curso Práticas Integrais de Educação e Promoção da Saúde  
https://www.youtube.com/watch?v=ATkrjJadrxc&t=11s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BXPjynCqoZ0
https://www.youtube.com/watch?v=uOJe2nbvObo
https://www.youtube.com/watch?v=_yuEytFRk6A
https://www.youtube.com/watch?v=ATkrjJadrxc&t=11s

