
EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS 

 

N Título do Evento Ano Entidade promotora Resumo 

1.  SEMINÁRIO 

NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 

POPULAR NA 

FORMAÇÃO EM 

SAÚDE 

2014 Projeto VEPOP-SUS: Vivências de 

Extensão em Educação Popular e Saúde 

no SUS, Rede de Educação Popular e 

Saúde (REDEPOP), Articulação 

Nacional de Extensão Popular 

(ANEPOP), Assessoria de Extensão do 

CCM/UFPB. 

Este seminário buscará discutir pesquisas realizadas sobre o tema, 

identificando e aprofundando as dimensões mais fundamentais para 

orientação de práticas formativas em saúde na perspectiva da 

Educação Popular e discutindo os seus desafios em alguns dos 

contextos de ensino mais importantes. Buscará ainda definir 

estratégias para o aprofundamento deste debate nacionalmente. Para 

isto, adotará quatro tipos de metodologias: painéis de pesquisas 

realizadas, debates de temas transversais, círculo de cultura e 

plenárias. Serão criados e valorizados espaços e tempos para 

trabalhos em grupo e discussão coletiva dos temas. 

2.  IV ENCONTRO 

ESTADUAL DO 

MOPS-PB E ANEPS-

PB 

2014 Articulação Nacional de Movimentos e 

Práticas de Educação Popular e Saúde 

(ANEPS-PB), Movimento Popular de 

Saúde da Paraíba (MOPS-PB), Assessoria 

de Extensão do CCM/UFPB. 

A trajetória do MOPS-PB e da ANEPS-PB será amplamente avaliada 

neste IV Encontro, bem como será dada visibilidade às várias 

experiências, movimentos e práticas que os compõem atualmente. 

Ademais, será dada oportunidade para que novas pessoas venham a 

participar e contribuir com este Movimento e esta Articulação em 

nosso Estado. 

3.  I ENCONTRO DE 

ARTICULAÇÃO 

DOS COLETIVOS 

DE EDUCAÇÃO 

POPULAR EM 

SAÚDE – PARAÍBA 

E PERNAMBUCO 

2014 Articulação Nacional de Movimentos e 

Práticas de Educação Popular e Saúde 

(ANEPS), Articulação Nacional de 

Extensão Popular (ANEPOP), Rede de 

Educação Popular e Saúde (REDEPOP), 

o GT de Educação Popular da 

ABRASCO, com apoio da Assessoria de 

Extensão do CCM/UFPB. 

Esse encontro visa contribuir com o processo formativo permanente 

e de organização político-social dos movimentos, coletivos e práticas 

de Educação Popular e Saúde (EPS), bem como subsidiar atores e 

atrizes para construírem de maneira crítica o processo de 

implementação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde 

no Sistema Único de Saúde. Em todas as nossas ações, a metodologia 

estará ancorada nos princípios teórico-metodológicos da educação 

popular onde a problematização e a construção compartilhadas do 

conhecimento serão referenciais fundamentais para a reflexão 

temática a ser construída, sempre partindo das experiências a fim de 

contribuir para uma análise crítica da realidade. Além de o encontro 

envolver momentos de formação política, objetivamos permitir 



encontros dos mais variados movimentos e práticas de EPS 

propiciando o diálogo, a troca de experiências, a organização 

político-social, a articulação de diferentes locais dos estados do país. 

4.  4ª MOSTRA 

NACIONAL DE 

EXPERIÊNCIAS E 

REFLEXÕES EM 

EXTENSÃO 

POPULAR 

2015 Programa VEPOP-SUS – Vivências de 

Extensão em Educação Popular e Saúde 

no SUS, Articulação Nacional de 

Extensão Popular (ANEPOP), Grupo de 

Pesquisa em Extensão Popular 

(EXTELAR), Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), Assessoria de Extensão 

do CCM/UFPB. 

Promover o diálogo entre os diversos extensionistas populares do 

Brasil e suas mais diversas experiências, principalmente os membros 

da Articulação Nacional de Extensão Popular, visando o 

fortalecimento de sua organização política e o planejamento 

estratégico de suas ações no campo da educação popular, da 

educação popular em saúde, e da interface dos movimentos sociais 

com a universidade. A mostra será um encontro rico em reflexões à 

luz da Educação Popular, nela haverá conversas com atores de 

diferentes realidades sociais, de modo a compreender suas 

potencialidades, desafios e inéditos viáveis da sua experiência. 

5.  I ENCONTRO 

PARAIBANO DE 

EXPERIÊNCIAS EM 

EDUCAÇÃO 

POPULAR 

2016 Grupo de Pesquisa em Extensão Popular 

(EXTELAR), Programa Práticas Integrais 

de Promoção da Saúde e Nutrição na 

Atenção Básica (PINAB), O Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisa, Extensão e 

Ensino em Economia Solidária e 

Educação 

Popular (NUPLAR) e Assessoria de 

Extensão do CCM/UFPB.  

Objetivou resgatar e reafirmar a memória e a história da Educação 

Popular na Paraíba; Socializar experiências de pesquisa em 

Educação Popular; Apresentar e debater experiências/práticas em 

Educação Popular desenvolvidas na Paraíba; Identificar e debater os 

desafios para/da/em Educação Popular. 

6.  III SEMINÁRIO 

NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

EXTENSÃO 

POPULAR 

2016 Grupo de Pesquisa em Extensão Popular 

(EXTELAR), Articulação Nacional de 

Extensão Popular (ANEPOP), Programa 

Práticas Integrais de Promoção da Saúde 

e Atenção Básica (PINAB), Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), Assessoria de 

Extensão do CCM/UFPB, Programa 

VEPOP-SUS: Vivências de Extensão em 

Educação Popular e Saúde no SUS 

O III SENAPOP tem como objetivo aprofundar diálogos teóricos em 

Extensão Popular discutindo iniciativas, experiências e pesquisas 

desenvolvidas nos diversos espaços de sua realização. 

Para tanto criamos uma programação que visa:  

Promover o debate sobre a Pesquisa em Extensão Popular; 

Contribuir para o aprofundamento do debate teórico no cotidiano das 

práticas em Extensão Popular e sua interface com os movimentos 

sociais populares; 

Destacar as metodologias e práticas em desenvolvimento nas 

experiências de Extensão Popular; 

Conhecer as diversas modalidades de sistematização das 

experiências em Extensão Popular. 



7.  SEMINÁRIO: 

“Desafios atuais da 

Extensão 

Universitária” 

2018 Programa VEPOP-SUS: Vivências de 

Extensão em Educação Popular e Saúde 

no SUS 

Visa estimular a participação, compartilhamento, socialização, 

divulgação, bem como análise crítica e reflexão sobre as experiências 

de Extensão Universitária desenvolvidas no âmbito da Universidade. 

Promoverá o diálogo das dificuldades, dos caminhos, das 

descobertas e dos aprendizados encontrados durante a formação 

estudantil, particularmente quando de sua participação em 

experiências extensionistas e o papel da extensão não apenas dentro 

da formação do estudante como profissional e cidadão, mas como ser 

humano enfrentando, por meio dos aprendizados com a extensão, 

com criatividade e força, os desafios cotidianos da vivência 

universitária. 

8.  O Seminário Nacional 

de Avaliação do 

Projeto de Pesquisa e 

Extensão VEPOP-

SUS – Vivências de 

Extensão em 

Educação Popular e 

Saúde no SUS 

2018 Programa VEPOP-SUS: Vivências de 

Extensão em Educação Popular e Saúde 

no SUS 

O Seminário envolveu espaços para a socialização e publicização das 

ações do Projeto, como para acolher críticas, sugestões e propostas 

em relação à visão do público participante, e ainda contemplará 

momentos de debate em torno das questões centrais pertinentes ao 

mesmo, à Educação Popular, à  Extensão e à Formação em Saúde 

para o SUS. 

 

 


