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Caracterização do Problema: O Programa Vizinhança consiste numa iniciativa da 

Universidade Federal de Pelotas em estabelecer uma relação com a comunidade vizinha ao 

CAMPUS-Porto instalado em 2008 no Antigo Frigorífico Anglo. Esta instalação abarcou 

várias expectativas à comunidade dessa área, nesse sentido, o Programa de Extensão 

Vizinhança surge dentro de um processo de articulação e integração com a comunidade que 

circunda esse Campus, prevendo que esta parceria estabeleça um vínculo e, integre os 

conhecimentos necessários com vista no desenvolvimento saudável e sustentável do 

território de inserção. Segundo Santos (2003) a linguagem dos espaços produz, sensações e 

comportamentos nas pessoas trazendo conseqüências nos processos relacionais, assim a 

linguagem espacial possui também força indutora na organização dos processos sociais. Ao 

se criar as zonas de vizinhança se recuperam as possibilidades dos atores ampliarem sua 

capacidade de interpretar as situações sociais, melhorar a circulação de informações e 

produzir processos comunicativos densos e comprometidos com a produção do bem 

comum. O autor diz que a partir desse efeito de vizinhança , o individuo se fortalece e pode 

ultrapassar sua busca pelo consumo e entregar-se à busca da cidadania, que nos remete para 

a reformulação das práticas e das instituições políticas. As aglomerações populacionais 

sendo assim valorizadas como o lugar da densidade humana e por isso o lugar da 

coabitação dinâmica (Santos, 2003, p.166).  O cotidiano de cada um se enriquece através da 

própria experiência e pela do vizinho, seja pelas realizações atuais como pelas perspectivas 

de futuro. Para Santos (2003, p.173), as dialéticas da vida nos lugares, agora mais 

enriquecidas, são paralelamente o caldo de cultura necessário à proposição e ao exercício 

de uma nova política. Esta região, que foi economicamente muito importante no 

desenvolvimento da cidade, pois aglutinava vários frigoríficos, empresas ligadas a cadeia 

produtiva de produtos alimentícios (arroz, massa,peixes) próximas ao porto, sofreu um 

retraimento com o fechamento da maior parte destas empresas, havendo uma redução 

significativa na oferta de empregos, o que interferiu diretamente no empobrecimento desta 

população e na diminuição da sua qualidade de vida. Portanto este programa de extensão 

Objetiva promover intervenções comunitárias interdisciplinares na área vizinha ao Campus 

Porto da UFPel disponibilizando o acúmulo de conhecimento da universidade, com vistas a 

melhorar a qualidade de vida daqueles que ali residem.  A área de abrangência que o 

Programa Vizinhança atua inclui espaços delimitados na concepção dos moradores as 

seguintes subáreas com características bem particulares (exemplo: os sem terra em volta do 

canal do pepino, os moradores do núcleo do bairro, os moradores dos  corredores asfaltados 

que dão acesso ao centro do bairro, os pescadores a beira do canal São Gonçalo).Mesmo 

dentro do bairro é necessário definirem-se as sub-áreas de maior vulnerabilidade e risco 

indicando-se as áreas prioritárias para a intervenção. A partir do número de prontuários da 



Unidade Básica de Saúde da Balsa essa comunidade conta com 4.500 famílias, totalizando 

em torno de 18 mil pessoas. Descrição da Experiência: Na primeira etapa foram 

realizadas diversas reuniões na universidade composta do corpo docente e discentes de 

diferentes setores, pró-reitorias e departamentos para discutir inicialmente a composição do 

grupo de trabalho, seus objetivos e estratégias de planejamento das ações para a área de 

abrangência do programa. Para realizar o trabalho junto a esta comunidade o programa 

definiu como estratégia de aproximação, a realização de uma série de reuniões realizadas 

no final do mês de abril e início de maio de 2009, com lideranças comunitárias ligadas as 

organizações locais. Nestas reuniões apresentamos as essas lideranças o Programa 

Vizinhança e solicitamos que as pessoas nos falassem da organização comunitária, seus 

projetos e especificamente que nos explicitassem as expectativas com relação a vinda da 

UFPel, para a área do antigo Frigorífico Anglo o que nos permitiu elaborar um pré-

diagnóstico. As organizações comunitárias foram as seguintes: Associação Comunitária da 

Balsa, CUFA - Central Única das Favelas, Banda Cultural e Recreativa Dona da Noite, 

SUDESTE Futebol Clube e Osório Futebol Clube.Após a realização da primeira 

aproximação foi constatado a necessidade pelo grupo a necessidade de se realizar um 

diagnóstico comunitário, com a finalidade de conhecer a realidade social, econômica , de 

saúde , além de conhecer as vulnerabilidades que esta comunidade está exposta. A 

atividade do diagnóstico epidemiológico e social vem concebida como uma atividade de 

pesquisa que permite fornecer dados para a ação da extensão, orientando a formação. 

Efeitos Alcançados: O programa realizou o diagnóstico comunitário de uma micro-área da 

comunidade,com 500 famílias, sendo 451 entrevistadas. As entrevistas foram realizadas no 

segundo semestre de 2009 pelos estudantes de graduação dos cursos de enfermagem, 

odontologia, nutrição, administração, arquitetura, história e museologia, além de contar 

com a supervisão de campo de dois mestrandos da pós-graduação da Faculdade de 

Enfermagem. Concomitante e esta atividade, estudantes de enfermagem do primeiro, 

segundo e nono semestres, promoveram atividades de educação em saúde na escola do 

bairro, sobre sexualidade, cadastramento de 182 famílias de duas micro-áreas da região 

Balsa, acompanhamento semanal de nove famílias pelas estudantes do primeiro e segundo 

semestre, visitas domiciliares à crianças, gestantes e idosos acamados. Enquanto 

graduandos do curso de letras realizaram cursos de língua inglesa e espanhola no turno 

inverso das aulas para os estudantes da comunidade.Além disso, foi ofertados cursos de 

desenho em quadrinhos e oficinas de música para crianças e adolescentes. Atividade como 

Ronda da Cidadania também fez parte das atividades do programa Vizinhança.  Este ano a 

Faculdade de Enfermagem foi beneficiada com duas bolsas de extensão para desenvolver as 

atividades de saúde junto ao programa. O projeto de enfermagem dentro do Programa 

Vizinhança, pretende manter o acompanhamento das famílias cadastradas, através da 

realização de visitas domiciliares, enfocando a promoção da saúde desses sujeitos. O 

projeto pretende também atuar em espaços comunitários para poder  contemplar toda a 

comunidade, através de atividades de educação em saúde, por meio de atividades como 

oficinas, grupos e palestras. Por tratar-se de uma decisão estratégica da administração 

central da UFPel focalizar as ações da universidade na área de abrangência do entorno do 

novo Campus Porto (Antigo Frigorífico Anglo) o Programa Vizinhança vem estruturando-

se a partir de um esforço de agregar diferentes unidades acadêmicas e setores da 

universidade visando estabelecer ações interdisciplinares sobre uma área e população 

delimitadas. A convergência de esforços realizada aposta na estratégia de colocar saberes 

diferentes em diálogo, tendo como foco uma área e população pré-definidas. Atualmente o 



Programa Vizinhança é composto por docentes, discentes e técnico-administrativos da 

Faculdade de Enfermagem , Faculdade de Administração e de Turismo, Escola Superior de 

Educação Física, Faculdade de Direito, Faculdade de Nutrição, Faculdade de Agronomia 

Eliseu Maciel, Faculdade de Odontologia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Instituto 

de Sociologia Política, Instituto de Ciências Humanas, Instituto de Física e Matemática, 

Instituto de Artes e Design, Instituto de Biologia, Faculdade de Engenharia Agrícola, Pró-

Reitoria de extensão e Cultura, Pró-Reitoria Administrativa, Pró-Reitoria de Graduação e 

contam com instituições parceiras da comunidade, tais como, a CUFA e SUDESTE Futebol 

Clube. Em termos de recursos de área física conta com duas salas, uma sala de reuniões 

com 3 computadores, 2 impressoras, telefone, fax, conexão com a Internet e a outra sala 

para aula e cursos com 40 cadeiras. Recomendações: O Programa Vizinhança possibilita 

desenvolver a extensão, o ensino e a pesquisa de forma interligada, através da articulação 

das ações desenvolvidas nos espaços comunitários com os projetos pedagógicos dos cursos 

de graduação. Além disso, possibilita desenvolver intervenções comunitárias 

interdisciplinares, disponibilizando o acúmulo de conhecimentos da universidade, com 

vistas a melhorar a qualidade de vida daqueles que ali residem. A interdisciplinaridade no 

Programa Vizinhança ocorre nas atividades de extensão, ensino e pesquisa através da ação 

conjunta dos alunos de graduação e pós-graduação, docentes e técnicos administrativos das 

diversas unidades acadêmicas envolvidas. Ocorre na caracterização da realidade concreta 

das condições de moradia, acesso a serviços urbanos das populações residentes na área de 

abrangência do projeto. A interdisciplinaridade também se efetiva entre professores, 

técnicos, bolsistas de graduação e bolsistas de pesquisa das diversas unidades acadêmicas 

que tem como foco a qualificação urbana e habitacional visando educação, 

desenvolvimento social e saúde da comunidade da área de ação do Programa Vizinhança. 

Desejamos com este trabalhar divulgar as ações realizadas pelo Programa de Extensão 

Vizinhança, e assim colaborar com outros projetos de extensão de diversas instituições. 

Palavras-chaves: Educação em Saúde, Desenvolvimento da Comunidade, Extensão 

Comunitária 

 

 


