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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: Esse projeto é fruto do processo dialógico entre o ensino e o serviço de Fonoaudiologia no
SUS. Em 2017, foi realizado um curso de extensão, e dada a adesão e à importância de proporcionar
continuidade às formações, o grupo concordou em ampliar para projeto de extensão, que acontece
desde 2018. Serão realizados encontros para planejamento da ação, com envolvimento ativo dos
fonoaudiólogos do NASF para pactuação dos temas das oﬁcinas que são do interesse deles, bem como o
formato, a quantidade e a carga horária destas. Após esta pactuação, as estudantes vinculadas ao
projeto participarão ativamente da logística para que as oﬁcinas aconteçam, bem como da elaboração
de materiais didáticos, e de toda articulação com as coordenações municipais do NASF e participantes
das oﬁcinas. Ao ﬁnal de cada oﬁcina serão realizadas avaliações entre a equipe executora e todos os
proﬁssionais envolvidos de modo a identiﬁcar o que precisa de ajuste e como poderemos ajustar. A
exemplo do que acontece desde 2017, espera-se uma boa adesão do público alvo e que a partir desta
experiência surjam outras formações, de modo a colaborar tanto com a educação permanente dos
proﬁssionais, como com as suas atividades de preceptoria. Adicionalmente, essa proposta favorece
uma boa integração entre Fonoaudiólogos do NASF, discentes e docentes do curso, estimulando a
discussão sobre formação proﬁssional, sobre o SUS como campos de práticas e cuidado em saúde e
sobre o compromisso social da UFPE com a educação permanente em saúde. Esse projeto está alinhado
às diretrizes da extensão universitária.

