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Este trabalho é um relato de experiência, que tem por objetivo descrever a 

implantação do Projeto de Extensão Educação Permanente em Saúde na Região 

Sanitária da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde pela Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA) Campus Uruguaiana. 

A UNIPAMPA surge na região oeste do Estado do Rio Grande do Sul em 

2006 e, desde então, tem desenvolvido projetos locorregionais que visam integrar o 

ensino das profissões da saúde com as realidades sanitárias da região. 

Para promover ações exitosas de extensão a Universidade deve estar 

sensível aos problemas e apelos da comunidade, quer através dos grupos sociais 

com os quais interage, quer através das questões que surgem de suas atividades 

próprias de ensino, pesquisa e extensão. Esta escuta deve possibilitar o 

protagonismo da comunidade, na proposição de ações que respondam as suas 

necessidades e que potencialize a autonomia destes sujeitos sociais. Da mesma 

forma, escutar anseios dos trabalhadores em saúde para a qualificação do processo 

de trabalho se mostra um desafio às Universidades. 

Dessa forma, se considerarmos as necessidades dos sujeitos que atuam no 

setor saúde, orientados para a qualidade da atenção e do trabalho em saúde, 

notamos que elas apontam para o necessário diálogo e a promoção de encontros 
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interinstitucionais e intersetoriais destes sujeitos nos espaços e serviços de saúde 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Neste sentido a UNIPAMPA, buscando desenvolver ações transformadoras 

de impacto social, interdisciplinar, e com relação dialógica com a sociedade, 

apresenta este projeto de extensão de Educação Permanente em Saúde, que tem 

por objetivos: (1) promover a participação de estudantes em projetos e programas 

de Educação Permanente em Saúde, voltadas para gestores, trabalhadores e 

usuários do SUS; (2) estimular os docentes e discentes a interagirem com a 

realidade local e regional de saúde, com foco às ações de formação e qualificação 

de gestores, trabalhadores e conselheiros de saúde; (3) promover a integração da 

Universidade com o SUS da Região, nos âmbitos da atenção, gestão e controle 

social em saúde. 

 Este projeto considera a formação dos profissionais da saúde como demanda 

do setor, necessária à qualificação destes para a proposição e implementação das 

Políticas Públicas de Saúde, coerente com as propostas do Pacto pela Saúde e da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Este relato de experiência 

pretende apresentar as atividades propostas no projeto de extensão e as ações 

desencadeadas por sua implementação. 

A Educação Permanente em Saúde parte da aprendizagem significativa, na 

problematização das realidades enfrentadas no trabalho, considerando 

conhecimentos e experiências acumuladas pelos sujeitos, com o objetivo de 

transformar as práticas profissionais (BRASIL, 2005; 2007). Entretanto para mudar 

as práticas de saúde é fundamental a transformação de pensamentos, saberes e 

práticas nos setores do ensino, da atenção em saúde, na gestão e no controle 

social. 

O projeto de extensão universitária aqui relatado vem ocorrendo pela 

participação dos representantes do projeto de iniciação em extensão: (1) nas 

agendas estaduais, regionais da 10ª CRS e municipais junto ao município de 

Uruguaiana; (2) na realização de atividades de integração da UNIPAMPA com o 

Sistema Único de Saúde (SUS) da Região da 10ª CRS, nos âmbitos da atenção, 

gestão e controle social em saúde; (3) na organização de oficinas, reuniões e 

seminários para a Integração da UNIPAMPA com o SUS da região. O Plano de 

Trabalho do Bolsista de Iniciação à Extensão ocorre pautado em propostas de 

mudança na formação, estabelecidas a partir da diversificação de cenários, e 



implementação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem e da articulação 

ensino-serviço-gestão e controle social.   

O projeto de Educação Permanente em Saúde vem mapeando os serviços de 

saúde da região da 10ª CRS, identificando os gestores e conselheiros de saúde e 

promovendo rodas de gestão, realizando seminários, encontros regionais, reuniões 

técnicas e rodas de conversa, com abordagem multiprofissional, articulando ensino, 

pesquisa e extensão. 

Os processos alicerçados na Educação Permanente em Saúde estão 

direcionados a públicos multiprofissionais, com enfoque nos problemas cotidianos 

das práticas dos serviços de saúde, inseridos de forma institucionalizada nos 

serviços e nos processos de trabalho, gerando compromissos entre os diversos 

atores e nos diferentes órgãos relacionados ao ensino-serviço, fomentando o 

desenvolvimento institucional e individual (CECCIM, 2005). 

Para planejar as ações a serem desenvolvidas pelo projeto, buscou-se um 

aprofundamento teórico e conceitual da Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde (PNEPS). Nesta fase do projeto, ocorreram reuniões e discussões de 

textos, a fim de qualificar a participação docente e discente junto à política. 

 O grupo envolvido no projeto e outros discentes da UNIPAMPA 

participaram do Seminário de Educação Permanente em Saúde: caminhos para a 

construção de uma política regional, na 10ª Coordenadoria Regional de Saúde em 

Alegrete no dia 8 de junho de 2009. A participação da UNIPAMPA no seminário 

justificou-se ao compreender que a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde propõe considerar as especificidades regionais, a superação das 

desigualdades, as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em 

saúde e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de ensino 

em saúde.  

 Dentre as ações desenvolvidas pelo projeto no Município de Uruguaiana, 

podemos destacar a I Roda de Conversa sobre Participação Social em Saúde em 

Uruguaiana, realizada em 9 de setembro de 2009, promovendo a interlocução com o 

Conselho Municipal de Saúde (CMS) a fim de promover rodas de debate de 

Educação Permanente em Saúde.  

Neste encontro o CMS foi apresentado, bem como suas principais agendas e 

dinâmicas de trabalho. Também foram propostas parcerias entre a UNIPAMPA e o 

CMS para (1) participação na Caravana em Defesa do SUS; (2) articulação do CMS 



para participação na Plenária Descentralizada do CES em Alegrete; (3) 

disponibilidade da UNIPAMPA em oferecer os laboratórios de informática e monitoria 

de acadêmicos para apoio aos conselheiros que participem do Curso de EAD da 

ENSP/FIOCRUZ. Estas parcerias reafirmam o compromisso da Universidade com a 

formação em saúde na região. Neste momento foi identificada a necessidade de 

criação de um Fórum Permanente de Debate sobre as Questões da Saúde e 

Participação Social em Uruguaiana. 

A II Roda de Conversa sobre Participação Social em Saúde em Uruguaiana 

aconteceu em 28 de setembro de 2009, na UNIPAMPA. Na oportunidade, entre 

outras pautas, foi organizado o I Encontro do Fórum Permanente de Debate sobre 

as Questões da Saúde e Participação Social em Uruguaiana. 

Como propostas para a I Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de 

Sistemas Universais de Seguridade Social e de Social e de Saúde, demandou-se a 

realização em 6 de outubro de 2009 de um Encontro que potencializasse o debate 

sobre o Desenvolvimento de Sistemas Universais de Seguridade Social e de Social 

e de Saúde, pactuado com o gestor municipal e convidados atores sociais 

estratégicos no município de Uruguaiana. 

No dia 5 de outubro de 2009 ocorreu na Unipampa a Aula Inaugural a fim de 

debater “As Relações entre a Gestão Estratégica e a Participação Social no Sistema 

Único de Saúde e a Formação dos Profissionais da Saúde”. Na oportunidade 

participaram 60 pessoas, entre acadêmicos, docentes, conselheiros, gestores e 

trabalhadores da saúde. 

O I Encontro do Fórum Permanente de Debate sobre as Questões da Saúde 

e Participação Social em Uruguaiana foi realizado em 6 de outubro de 2009, 

contando com participação da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do 

Ministério da Saúde, Núcleo Regional de Educação em Saúde Coletiva da 10ª 

Coordenadoria Regional de Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde do RS e 

Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana, docentes e acadêmicos da 

UNIPAMPA, totalizando 38 participantes. 

Em 13 de outubro de 2009 aconteceu em Uruguaiana, o I Seminário de 

Educação Permanente em Saúde: caminhos para a construção de uma política 

regional, da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde em Uruguaiana, mobilizando 70 

pessoas, entre gestores da saúde e educação, trabalhadores da saúde, conselheiros 

municipais de saúde, docentes e discentes da UNIPAMPA. Foram debatidas 



questões da Política Nacional e Estadual de Educação Permanente em Saúde, 

apresentado o Plano Regional de Educação Permanente em Saúde e desenvolvido 

trabalhos em grupos para troca de experiências, propostas de ações e construção 

de agenda positiva. 

E para finalizar as atividades do primeiro ano de implantação do Projeto de 

Extensão Educação Permanente em Saúde (EPS) na Região Sanitária da 10ª 

Coordenadoria Regional de Saúde pela Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA) Campus Uruguaiana, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2009, 

aconteceu o “Seminário Estadual de Gestão Estratégica e Participativa e Controle 

Social: articulando a enfermagem na defesa do Sistema Único de Saúde no RS”. O 

Seminário contou com a participação de 120 pessoas. Durante o seminário ocorreu 

diversos debates possibilitando maior incentivo à reflexão dos atores envolvidos 

sobre o controle social, participação popular, formação em saúde e defesa do SUS.  

Além das ações desenvolvidas na região e no município de Uruguaiana o 

Projeto de Extensão Universitária EPS vem participando através da representação 

docente e discente, junto à Comissão de Integração Ensino-Serviço (CIES) 

Estadual, das reuniões que discutem a formação em saúde através dos Programas 

do Pró-Saúde e Pet-Saúde e como representante suplente da CIES da 10ª 

Coordenadoria Regional de Saúde, nas reuniões estaduais da CIES/RS. 

As atividades já desenvolvidas pelo Projeto de Extensão Universitária 

denotam o aprofundamento de um marco conceitual e o estabelecimento de uma 

articulação local, regional, estadual e nacional, com vistas a potencializar a formação 

em saúde na locorregião. Como desafio à formação em 2010 institui-se no Projeto 

Pedagógico do Curso de Enfermagem a Disciplina Educação Permanente para a 

Prática Profissional e aprova-se junto ao Edital 5 do PROEXT/SESU/MEC do 

Ministério da Educação o Programa Práticas Integradas em Saúde Coletiva (PISC), 

sendo o Projeto de Extensão aqui desenvolvido um de seus componentes, 

potencializando recursos financeiros para a garantia de continuidade das ações 

deste projeto. 
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