
PROJETOS DA UFPB APOIADOS COM BOLSAS DE EXTENSÃO PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO PELO 

VEPOP-SUS 

 

Projeto Centro/Departamento N. de 

bolsas 

Resumo 

Projeto para Além da 

Psicologia Clínica 

Clássica 

Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes/ 

Departamento de 

Psicologia 

01 Surge com a intencionalidade de superar algumas das limitações e inadequações da Psicologia 

Clínica Clássica no tocante ao seu distanciamento da realidade. Nesse sentido, objetiva 

contribuir para a promoção da saúde das pessoas da comunidade Santa Bárbara (João Pessoa-

PB) e proporcionar aos estudantes do curso de Psicologia uma experiência que os possibilite o 

aprendizado de outras formas de intervenção em saúde que possibilite a compreensão e o 

acolhimento das especificidades socioculturais e as demandas das pessoas das camadas 

populares.  

Projeto Educação 

Popular em Saúde no 

Cuidado em 

Enfermagem 

Centro de Ciências da 

Saúde/ Departamento de 

Enfermagem Clínica 

01 Tem como objetivo desenvolver ações de enfermagem norteadas pela Educação Popular em 

Saúde à indivíduos que necessitem de cuidados específicos e tenham dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde, além de possibilitar aos estudantes envolvidos ampliar os conhecimentos 

acerca do processo saúde-doença, contribuindo para a formação de profissionais autônomos, 

humanizados e socialmente comprometidos. Para tanto, suas atividades são desenvolvidas 

junto às famílias de uma comunidade periférica do município de João Pessoa, tendo como 

horizonte teórico metodológico a Educação Popular e a Sistematização da Assistência em 

Enfermagem. 



Projeto Educação 

Popular e atenção à 

saúde da família 

Centro de Ciências da 

Saúde/ Escola Técnica de 

Saúde  

03 O projeto se propõe a desenvolver uma prática de extensão universitária fundada nos princípios 

da Educação Popular, oportuniza espaços que possibilitam o comprometimento, 

responsabilidade e cumplicidade dos protagonistas com as causas, projetos e necessidades da 

comunidade e das famílias, fornecendo um entendimento mais profundo do processo saúde-

doença e do cotidiano das classes populares, fundamentais para a complementação de uma 

formação mais humanizada, crítica, reflexiva de estudantes em formação profissional.  

Projeto Saúde, Direito e 

Diversidade 

Centro de Ciências 

Médicas/ Departamento 

de Promoção da Saúde 

01 O presente projeto tem como objetivos discutir estratégias que fortaleçam a luta dos 

movimentos sociais da saúde e desenvolver mecanismos pedagógicos baseados na dimensão 

ético-política da Educação Popular para garantir que seus egressos possam atuar considerando 

as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, 

socioeconômica, política, ambiental, cultural, ética e demais aspectos que compõem o espectro 

da diversidade humana, no sentido de concretizar os princípios do SUS e os anseios de milhares 

de brasileiros que sofrem ainda da secular opressão. 

Projeto Palhasus Centro de Ciências 

Médicas/ Departamento 

de Promoção da Saúde 

01 O projeto PALHASUS caracteriza-se pelo foco na humanização, considerando que o processo 

de cuidado em saúde envolve interações humanas. Esta tem sido uma preocupação histórica na 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde, uma vez que se observa que essas interações 

encontram-se limitadas pela ênfase no aspecto técnico e na condição biológica da doença, 

perdendo a perspectiva dos sujeitos envolvidos. Os participantes, a partir de formação prévia 

na Oficina do Riso da UFPB, desenvolvem o papel de Palhaços Cuidadores, aperfeiçoando 

uma tecnologia leve, cujas habilidades dependem do exercício em espaços privilegiados de 

desenvolvimento do cuidado.  

Projeto Cine e Medicina Centro de Ciências 

Médicas/ Departamento 

01 Esse projeto, de modo geral, utiliza filmes pertinentes ao contexto sócio sanitário como 

estratégia educativa/integrativa na formação acadêmica médica, franquiando o acesso à 

população acadêmica do Hospital Universitário Lauro Wanderley e do Centro de Ciências 



de Obstetrícia e 

Ginecologia 

Médicas da UFPB, com o objetivo de possibilitar o amadurecimento intelectual, acadêmico, 

cognitivo, emocional e solidário dos participantes ademais de habilidades que o ajudem a 

exercer a medicina de forma ética e humanizada.  

Projeto Educação 

Popular na Construção 

da Integralidade da 

Formação e do Cuidado 

em Saúde 

Centro de Ciências da 

Saúde/ Departamento de 

Clínica e Odontologia 

Social 

01 É um projeto da linha de Educação Popular, a finalidade principal é oferecer oportunidade ao 

extensionista para problematizar a realidade a partir de ações em diferentes contextos, 

desenvolver e consolidar práticas de reflexão crítica, visando à manutenção e promoção da 

saúde da população.  

Projeto “Cannabis 

Medicinal: A educação 

é o melhor remédio e 

pode salvar uma vida!” 

Centro de Ciências da 

Saúde/ Departamento de 

Fisiologia e Patologia 

01 O objetivo desse Projeto, será informar e capacitar pais e cuidadores, através das dúvidas 

previamente elencadas por médicos por eles, médicos e outros profissionais de saúde para 

entender de forma mais aprofundada essa nova realidade terapêutica, que está salvando e 

melhorando a qualidade de vida de muitos pacientes que apresentam epilepsia refratária. 

Executada por meio de mesas redondas, minicursos, palestras, rodas de conversa.  

Projeto “Convivendo 

com o Linfoma: 

Contribuindo para o 

esclarecimento de quem 

possui tal enfermidade” 

Centro de Ciências 

Médicas/ Departamento 

de Medicina Interna 

01 Esse projeto tem por objetivo de compreender o entendimento do paciente portador de linfoma 

acerca do processo de adoecimento e explorar seus medos e angústias em relação ao 

diagnóstico, tratamento e prognóstico, para que a partir disso os extensionistas possam intervir 

visando reduzir o estigma social associado ao diagnóstico do câncer e traçar medidas para 

melhorar a qualidade de vida dos portadores no estado da Paraíba.  

Projeto Estágio 

Nacional de Extensão 

em Comunidades 

Pró-reitoria de Extensão 

e Assuntos 

Comunitários/ Programa 

Interdisciplinar de Ação 

Comunitária  

04 O Projeto Estágio Nacional de Extensão em Comunidades -  ENEC, tem em seu objetivo 

oportunizar a realização de vivências e experiências de mergulho de estudantes de graduação 

de todo o país em trabalhos sociais e comunitários empreendidos de maneira interdisciplinar, 

dialogada e compartilhada com os protagonistas do mundo popular, seus saberes e fazeres. 



Projeto Práticas 

Integrais de Promoção 

da Saúde e Nutrição na 

Atenção Básica 

Centro de Ciências 

Médicas/ Departamento 

de Promoção da Saúde 

01 O Projeto de Extensão “Práticas Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica 

(PINAB)” atua apoiando a construção de ações e grupos de educação popular para Promoção 

da Saúde, da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e do desenvolvimento social no âmbito 

comunitário, através de abordagens críticas, humanísticas e dialógicas, e na perspectiva da 

construção de processos emancipatórios, orientando-se pelos pressupostos teóricos e 

metodológicos da Educação Popular, sistematizados por Paulo Freire. Desse modo, o PINAB 

objetiva contribuir com iniciativas e espaços coletivos de Educação Popular e de Participação 

Social articulados à Promoção da Saúde, à SAN e à emancipação no âmbito comunitário. 

Promovendo a aproximação dos estudantes com a realidade social, econômica e cultural das 

classes populares e potencializando sua aprendizagem com os desafios da intervenção 

participativa em saúde no âmbito comunitário. 

 


