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RESUMO: O projeto +SABERES promove educação inclusiva e equitativa e de qualidade, ao oportunizar
a aprendizagem ao longo da vida, objetivo de desenvolvimento sustentável – Educação de Qualidade
(Quality Education), que norteia ações educacionais em todo o mundo. O meio digital, como
plataforma de trabalho para discentes, permite que o projeto +SABERES amplie possibilidades de
ensino-aprendizagem ao facilitar a interação, entre diversidade de proﬁssionais, variedade de
experiências, que podem ser apresentadas. Reﬂexões, bem como lições aprendidas, podem ser
discutidas, com vistas ao futuro que se conﬁgura, no mercado de trabalho, em constante
transformação. O estímulo, através do desenvolvimento de ações que correlacionam competências e
habilidades importantes, é essencial para o desenvolvimento proﬁssional, esforço de evolução
contínua, com vistas à formação ao longo da vida. A realização de atividades e ações de ensino,
pesquisa e extensão corroboram para promover a interdisciplinariedade, multidisciplinariedade dos
saberes em rede, necessária à interproﬁssionalidade na era digital. O grupo de proﬁssionais –
professores e pesquisadores – envolvidos têm a ﬁnalidade de proporcionar a troca de experiências,
entre comunidade universidade visando desenvolver e auxiliar políticas públicas de inclusão social e
desenvolvimento proﬁssional. Entendendo que um dos aspectos da inclusão social está associado ao
cidadão exercer seus direitos básicos, tais como saúde e educação. Deste modo, as ações desenvolvidas
no projeto +SABERES estimula a investigação, o aprimoramento e o estudo de temáticas de interesse
relacionadas à Educação, Saúde e Tecnologia áreas relacionadas à atuação do Engenheiro Biomédico,
principal protagonista deste projeto.

