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APRESENTAÇÃO 
 

A luta pelo direito e acesso à saúde faz parte da construção democrática 

da sociedade brasileira. Bandeira de luta de diversas entidades, categorias 

profissionais e organizações sociais, teve como marco a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e o estabelecimento dos princípios que o norteiam, 

destacando-se a igualdade, a equidade e a integralidade em seus diversos 

níveis de atenção. 

Nesse cenário, o controle social e a gestão descentralizada revelaram a 

necessidade de uma reestruturação que comportasse as demandas da 

população, bem como suprisse as especificidades que lhes são características. 

Reconhecer o imprescindível papel dos usuários nessa adequação dos 

serviços cotidianamente é inevitável, bem como as adequações curriculares e 

novas competências que os profissionais de saúde passam a requerer para 

exercer suas ações. Para o gestor, cabe a sensibilização de um olhar que 

equilibre as necessidades do coletivo e as limitações do setor público.  

Ao trabalhador, ainda existe o desafio de romper com paradigmas que 

engessam suas atividades, distanciando-o das reflexões acerca de suas ações 

e tornando o trabalho ainda mais tecnicista, resultando na fragmentação do 

cuidado e mercantilização do ser humano e da saúde, culminando no 

distanciamento do trabalhador das questões políticas e filosóficas.  

É importante observar de que forma isso reflete na sociedade e de que 

forma o atual modelo de sociedade reflete nas profissões. Não há como negar 

que o atual modelo de sociedade produz desigualdades e, não sendo defeito 

desse modelo, representa a maneira pela qual o mesmo se estabelece e se 

sustenta.  

As bases da sociedade capitalista neoliberal estão 

firmadas sobre a exploração do homem pelo homem, alienação 

do trabalho e do trabalhador. O desafio está em tentar inverter 

a ótica atual, focando nas necessidades da população os 

esforços a serem desprendidos.  

Diante do atual modelo de sociedade e da atual situação das diversas 

profissões, destacando-se aqui as que atuam na área da saúde, tornou-se 

urgente e necessário que os acadêmicos que compõem tais cursos, enquanto 

movimento social e estudantil, entendam-se já na academia, (re)afirmem-se em 

suas singularidades e especificidades, pontuando sua posição frente a este 
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modo de organizar a sociedade vigente e definam a saúde que querem ofertar 

aos usuários que irão cuidar.  

A luta está voltada na busca de uma sociedade na qual o homem não 

seja alienado e explorado, em que seu trabalho seja sua maior riqueza no 

sentido de torná-lo sujeito da sua própria história e capaz de mantê-lo 

dignamente, uma sociedade onde o homem seja o objetivo e não apenas o 

objeto.  

Frente a esse cenário, faz-se necessário iniciar esse processo de 

aproximação, identificação e definição de objetivos comuns, através de seus 

espaços de inserção e em seus debates, tornando viável a acumulação de um 

histórico em torno dessa discussão, ao lado das estudantes e dos estudantes 

de diversas partes do estado, do país e dos movimentos sociais, que são 

parceiros na luta por um novo modelo de sociedade e por uma saúde que 

atenda a todos sem distinção, sem privilégios, valorizando a ética, a qualidade 

e acima de tudo a condição humana do indivíduo. Somente dessa forma 

democrática é que o SUS será fortalecido. 

Diversos são os ataques, velados e nem tanto, que a saúde vem 

sofrendo ao longo dos anos, que afrontam tanto a sua base 

democraticamente estabelecida, ao não viabilizar a 

realização de seus princípios mais básicos, quanto a sua 

manutenção a médio e longo prazo, através do 

sucateamento das infraestruturas em todo o território 

nacional, da desvalorização e desarticulação das categorias 

voltadas a sua efetivação e à afrontosa corrupção que 

enlameia o cenário político nacional.  

Nesse contexto, o Diretório Acadêmico de Enfermagem (DAENF/UFMT), 

reconhecendo a urgência de se estabelecer uma rede de relações com os 

demais cursos da área da saúde que compõem o rol de cursos de graduação 

da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), assumiu o desafio de 

provocar os demais acadêmicos desses, possibilitando que como aliados, 

tornasse possível organizar em conjunto um espaço em que fosse possível dar 

o primeiro passo em defesa da saúde pública matogrossense. Nossa bandeira 

de luta central é o SUS e todas as suas interfaces.  

Estabelecida a base da presente proposta, uma ação conjunta abraçada 

por acadêmicos dos mais variados cursos da Federal, optou-se pela realização 

da Ia Jornada dos Cursos de Saúde de Mato Grosso, caracterizada como um 

fórum deliberativo, formativo e de planejamento do movimento estadual em 

defesa da saúde. Trata-se de um encontro que tem por objetivo identificar e 

encaminhar demandas dos diversos cursos da área da saúde com vistas a uma 

formação profissional que atenda aos anseios da população, suas 

necessidades e estejam em consonância com os normativos legais que 

norteiam o SUS; além de consolidar o processo de discussão a respeito do 
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atendimento às populações de risco e às questões sociais que permeiam a 

sociedade brasileira, em especial no que se refere às demandas contidas na 

política afirmativa. 

Enfim, como desafio final desse primeiro momento comum, espera-se 

sistematizar, elaborar propostas de encaminhamentos com ações que 

constituirão as bandeiras de luta do coletivo dos estudantes dos cursos da área 

da saúde, inclusive com a propositura da implementação de um Comitê de 

Defesa da Saúde Pública do estado de Mato Grosso. 

. 

CURSOS ENVOLVIDOS NO EVENTO: 

UFMT/Cuiabá UFMT/Interior PARTICULARES 

Enfermagem Biomedicina Fisioterapia 

Medicina Farmácia Odontologia 

Saúde Coletiva Engenharia de Alimentos              Fonoaudiologia 

Psicologia   

Nutrição   

Ciências Biológicas   

Educação Física   

Serviço Social   

Medicina Veterinária   

Engenharia Sanitária 
e Ambiental 

  

Ciências e Tecnologia 
de Alimentos 

  

Engenharia Florestal   

Agronomia   

Pedagogia   

Direito   
 

= 18 CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE SOMENTE NA UFMT. 
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O evento será composto por atividades e espaços multiprofissionais, 

voltados a integração e valorização de cada profissão. Assim, propõem-se: 

 

RODAS DE CONVERSA / GRUPOS DE TRABALHO 

A composição dos grupos de discussão que serão caracteristicamente 
multiprofissionais, com presença de representantes das várias profissões da 
área da saúde que compõe a equipe multiprofissional, de modo a permitir um 
“olhar global” das temáticas debatidas, tendo como foco central o 
reestabelecimento adequado do usuário e a defesa o projeto democrático, 
integral e universal do SUS. 

 

OFICINAS 

Grupamento de atividades que tem por objetivo central o estabelecimento de 
vínculo e desenvolvimento de relações interpessoais entre os estudantes dos 
vários cursos da área da saúde. 
 

MINI-CURSOS 

As atualizações técnicas que deverão partir de um olhar multiprofissional, 
voltado ao usuário e ao SUS. Dessa forma, a previsão de vagas será para 
todos os cursos, não havendo curso específico para curso específico. 
 
► ESTIMATIVA DE PÚBLICO-ALVO/N° DE PARTICIPANTES:  
    700 pessoas (previsão mínima de pouco mais de 35 participantes por curso) 
 
► PROPOSTA DE PERÍODO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO:  
     28 à 30 de Janeiro de 2016 (Carga horária: 30h) 
 
► LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:  

Centro Cultural da UFMT e espaços da Faculdade de Enfermagem e do 
curso de Saúde Coletiva  

 
► OBJETIVO GERAL: Fortalecer o SUS através do estabelecimento de uma 
rede entre acadêmicos dos cursos e profissionais da área da saúde, 
viabilizando a concretização do cuidado multiprofissional de modo a atender 
aos princípios da universalidade, da integralidade e da equidade preconizados 
em legislação nacional. 
 
►OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar e encaminhar demandas dos diversos cursos da área da saúde 
com vistas a uma formação profissional que atenda aos anseios da população 
e estejam em consonância com os normativos legais que norteiam o SUS;  

 Sistematizar, elaborar propostas de encaminhamentos e ações que 
constituirão as bandeiras de luta do coletivo dos estudantes dos cursos da área 
da saúde, inclusive com a propositura da implementação de um Comitê de 
Defesa da Saúde Pública do estado de Mato Grosso. 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
 

DIA TURNO ATIVIDADE PROPOSTA 

28/01 

(5ª feira) 

Tarde 

- Recepção dos acadêmicos dos campus do interior 
(alojamento) e Credenciamento 

- Mini-cursos/Oficinas 

Noite 
- Palestra de abertura: DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA e 

CUIDADO MULTIPROFISSIONAL 

29/01 

(6ª feira) 

Manhã - Rodas de Conversa/Grupos de Trabalho 

Tarde - Apresentação de trabalhos acadêmicos  

Noite - Oficinas 

30/01 

(Sábado) 

Manhã - Plenária Final 

Tarde - Plenária Final e Encerramento 

OBS: Sujeito a alterações! 

►Estão previstas a realização de espaços de integração e troca de 
conhecimentos e experiências, a exemplo de: 

 Tenda Paulo Freire e Roda de Terapia Comunitária; 

 Mini-cursos: pré-evento (UFMT) = 27 e 28/01/2016; 

 Oficinas: no decorrer da programação, compondo o evento; 

 Apresentações de trabalhos. 
 

► TEMÁTICAS PROPOSTAS/ RODAS DE CONVERSA:  
1. A experiência multiprofissional no espaço hospitalar: a iniciativa do Hospital Santa 

Rosa; 
2. Formação crítica reflexiva e o exercício profissional: a contribuição da política no 

cotidiano da área da saúde; 
3. A Estratégia da Saúde da Família e o cuidar multiprofissional: como agrupar os 

diferentes saberes em prol da comunidade?; 
4.  Abordagem Sindrômica e SAE: acolhimento e humanização no diagnóstico, 

tratamento e acompanhamento por equipe multiprofissional de populações 
vulneráveis; 

5. Integração Saúde, Educação, Justiça e Segurança em prol da saúde: desafios, 
entraves e possibilidades; 

6. Práticas integrativas e complementares em Saúde: valorizando o saber popular 
tradicional; 

7. COAPES e a pactuação dos campos de estágios entre as Instituições de Ensino 
Superior pública e particulares: como atender as demandas do ensino e as 
demandas da comunidade; 

8. Integração Ensino, Pesquisa e Comunidade frente às demandas da área da Saúde: 
o papel do PET para a formação acadêmica; 

9. Política, Regionalização e Redes de Atenção à Saúde do SUS/MT; 
10. Suicídio e atenção multiprofissional; 
11. Tecnologia e Saúde: viés necessário para a qualidade de vida e saúde do 

trabalhador. 
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COMISSÃO ORGANIZADORA ESTADUAL – UFMT 
 
 

COMISSÃO  RESPONSÁVEL 

Coordenação Geral: 
Carla Gabriela Wünsch - UFMT/FAEN 

Audrey Moura Mota Gerônimo - Enfermagem 

Secretaria Geral e Científica: 

Daniela Oliveira de Sousa - Enfermagem 

Camila Lourenço Borges - Enfermagem 

Lucas Luís Moreira França - Enfermagem 

Luanny Silva Ovando do Nascimento - Saúde Coletiva 

Ana Rúbia Pereira de Souza - Enfermagem 

Amanda Caroline Lima Cunha - Farmácia 

Danielle Santana Soares - Enfermagem 

Poliana Oliveira de Jesus - Enfermagem 

Lucas Santos Ribeiro - Enfermagem 

Laura Patrícia Teixeira Nogueira - Enfermagem  

Comunicação e Patrocínio: 
Lhays Silva Barros - Enfermagem 

Weverton Castro Coelho Silva - Enfermagem 

Arte Gráfica e Divulgação: 

Renata Ito de Araújo - Enfermagem 

Monize Emanueli Fassina da Silva - Enfermagem 

Rafael Thoma Moshage - Enfermagem 

Robson Alessandro Silva Graus - Enfermagem 

Alojamento e Alimentação: 

João Pedro Neto - Enfermagem 

Luan Cardoso Baía de Souza - Medicina 

Rafaela Aparecida Nolasco - Enfermagem  

Cultura: 

Rafael Teixeira Fernandes - Enfermagem 

Romero dos Santos Caló - Biomedicina 

Jorge Antônio Elias Godoy Carlos - Farmácia 

Transporte: 
Irian Victor Rios de Azevedo - Enfermagem 

Natalicol do Nascimento - Saúde Coletiva 

Monitoria: 

Bruna Paesano Grellmann - Enfermagem 

Glaucia Sidneia Medina Beljak - Enfermagem 

Nathalia Rós Simões - Medicina 
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COMISSÕES ORGANIZADORAS LOCAIS 
 

CAMPUS UFMT  RESPONSÁVEIS 

CUIABÁ: 

Audrey Moura Mota Gerônimo - Enfermagem 

Bruna Paesano Grellmann - Enfermagem 

Renata Ito de Araújo - Enfermagem 

Daniela Oliveira de Sousa - Enfermagem  

Irian Victor Rios de Azevedo - Enfermagem 

Rafael Teixeira Fernandes - Enfermagem 

Lhays Silva Barros - Enfermagem 

João Pedro Neto - Enfermagem 

Luan Cardoso Baía de Souza - Medicina 

Natalicol do Nascimento - Saúde Coletiva 

Luanny Silva Ovando do Nascimento - Saúde Coletiva 

Camila Lourenço Borges - Enfermagem 

Glaucia Sidneia Medina Beljak - Enfermagem 

Rafael Thoma Moshage - Enfermagem 

Robson Alessandro Silva Graus - Enfermagem 

Lucas Luis Moreira França - Enfermagem 

Poliana Oliveira de Jesus - Enfermagem 

Lucas Santos Ribeiro - Enfermagem 

Laura Patrícia Teixeira Nogueira - Enfermagem 

Nathalia Rós Simões - Medicina 

BARRA DO GARÇAS: 

Romero dos Santos Caló - Biomedicina 

Weverton Castro Coelho Silva - Enfermagem 

Jorge Antônio Elias Godoy Carlos - Farmácia 

SINOP: 

Ana Rúbia Pereira de Souza - Enfermagem 

Monize Emanueli Fassina da Silva - Enfermagem  

Amanda Caroline Lima Cunha - Farmácia  

RONDONÓPOLIS: 

Rafaela Aparecida Nolasco - Enfermagem 

Danielle Santana Soares - Enfermagem  

Amanda de Oliveira Santana - Psicologia  

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

Coordenação Geral: Profa Ms. Carla Gabriela Wünsch (UFMT/FAEN) 

                                   Enf. Ms. Liney Maria Araújo (HUJM/SMS) 

                                   Audrey Moura Mota Gerônimo (Acadêmica/FAEN) 
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COMISSÃO DE PATROCÍNIO 

 

 Coquetel da solenidade de abertura: estrutura, comida/bebida, 

decoração (28/01/2016) 

 Credenciamento: Caneta, Bloco, Pasta, Crachás, Cordão e Bolsa 

 Faixa/Banner do evento (divulgação) = 4 un 

 Coffe Breack (intervalos = 4 momentos): café, suco, leite, água, bolo, 

frutas, biscoitos e patês, copo descartável, guardanapos e descartáveis 

 Culturais: transporte, alimentação dos artistas, cachê 

 Cerimonial para solenidade de abertura  

 Camisa do evento (Comissão Organizadora e monitores + participantes) 

= 700 un (50 verdes/Comissão Organizadora; 50 brancas/Monitores; 600 

brancas/participantes do evento) 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA ESTADUAL – UFMT 
 

COMISSÃO  RESPONSÁVEL CONTATO 

Coordenação Geral: Audrey Moura Mota Gerônimo  65 8165-5693 / audreymourag@gmail.com 

Secretaria Geral e 
Científica: 

Daniela Oliveira de Sousa   65 9301-3702 / danielao944@gmail.com  

Comunicação e 
Patrocínio: 

Lhays Silva Barros  65 9661-7961 / lhaysbarros@gmail.com   

Arte Gráfica e 
Divulgação: 

Renata Ito de Araújo  65 8124-0084 / renata_ito@hotmail.com  

Alojamento e 
Alimentação: 

João Pedro Neto 65 9913-5856 /  

Cultura: Rafael Teixeira Fernandes  65 9665-2477 / rafaelfernandes2093@gmail.com  

Transporte: Irian Victor Rios de Azevedo 65 9313-3770 / irian_victor_22@hotmail.com 

Monitoria: Bruna Paesano Grellmann  65 9602-0089 / brunapaesano@gmail.com  
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PROPOSTAS DE MINI-CURSOS: 

1. Cuidados multiprofissionais relacionados à nutrição parenteral 
e enteral 

2. Técnicas hospitalares, de preparo e administração de 
medicamentos  

3. Tratamento de feridas e atenção multiprofissional 
4. Formação política e Educação Popular para a área da Saúde 
5. Práticas alternativas e complementares em Saúde 
6. Comunicação e relações interpessoais em Saúde  
7. Análise e leitura de exames laboratoriais 
8. Leitura e interpretação de ECG 
9. Atenção multiprofissional frente às doenças parasitárias e 

infecciosas 
10. Primeiros socorros  
11. Projeto Terapêutico Singular como estratégia de cuidado 
multiprofissional 
12. Sexualidade e atenção multiprofissional 
13.  Abordagem sindrômica frente à atenção multiprofissional 
14. SUS e diversidade cultural brasileira 
15. Ferramentas de epidemiologia aplicadas à saúde pública 
16. SUS: onde estamos e para onde vamos? 
17. Assistência multiprofissional voltada à saúde do homem 
18. Saúde baseada em evidências 
19. Métodos de produção sustentável 

OBS: Sujeito à alterações! 
 

PROPOSTAS DE OFICINAS: 
1. Dança de salão 
2. Arte circense 
3. Roda de Terapia Comunitária em Saúde 
4. Dança do ventre 
5. Alimentação saudável 
6. Yoga 
7. Oficina de cartazes 
8. Fitoterápicos e seu uso medicinal 
9. Ginástica laboral 
10. Biodança 

OBS: Sujeito à alterações! 


