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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: A saúde coletiva é um fenômeno social e de interesse público que engloba a ação de vários
setores da saúde, principalmente daqueles voltados à atenção básica. Neste contexto, universidades
desempenham relevante importância na promoção da saúde e prevenção de agravos, tendo em vista a
formação proﬁssional. Diálogo e troca de saberes entre universidade e comunidade é importante para a
formação acadêmica de um proﬁssional que seja sensível às questões sociais. Assim, a comunidade
mostra-se como indicadora de suas próprias demandas, levando à academia um direcionamento da
formação de proﬁssionais que a sociedade precisa. Este projeto será realizado na Unidade Básica de
Saúde (UBS) Bela Vista, em Vitória de Santo Antão, com o objetivo de trocar saberes entre acadêmicos,
professores e setores da sociedade - usuários e gestores da UBS, e Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) - sobre como a microbiologia está presente no cotidiano das pessoas. Promover debates sobre
microbiologia, especialmente em face à pandemia da Covid-19, nos fornece a possibilidade de
promover ações que melhore as condições de vida desta população. As ações se baseiam na realização
de rodas de diálogo com o público alvo, especialmente os usuários da UBS. Serão realizadas,
semanalmente, reuniões de estudo do tema a ser debatido em cada ação, e materiais serão
confeccionados como apoio didático em cada ação. Esta iniciativa será capaz de contemplar a proposta
de indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão, além de estabelecer vínculos de
corresponsabilidade e cogestão pela melhoria da qualidade de vida da população e da formação
curricular discente.

