
GT Saúde 



Propostas 

●Retomar a construção do documento base que defina os recursos 

mínimos para a Assistência à Saúde Estudantil, contemplando 

serviços oferecidos, equipe de referência, infraestrutura e 

orçamento. 

●Definição dos Serviços oferecidos: 

●A Assistência Estudantil na área da saúde deve ter como 

prioridade a prevenção e a promoção da saúde, assegurando o 

primeiro atendimento em situações de Urgência & Emergência, 

garantindo que não haja omissão de socorro por parte das 

instituições e profissionais. Os atendimentos ofertados pelas 

Instituições Federais de Ensino não substituem os serviços ofertados 

pelo SUS, estando articulado em rede com o SUS. 

●(percebe a necessidade de conceituação e melhor definição 

dos serviços ofertados neste documento base e o GT se propõe a 

trabalhar neste documento). 



Propostas 

●Proposta de Lei da Política Nacional de Assistência 

Estudantil 

●O GT Saúde pede permissão para estudar a proposta de lei 

e de um espaço para contribuir nos temas referentes a 

Atenção à Saúde. 

●Contamos com o apoio do Fonaprace para organizarmos 

uma vídeo conferência via plataforma moodle que viabilize 

o debate e a construção de documento contendo as 

sugestões do GT Saúde. 



Propostas 

●Discussão sobre o papel e funcionamento dos GT's 

Fonaprace 

●O GT Saúde de forma unanime propõe que os GT's continue 

com funcionamento como ocorre atualmente. 

●Propõe ainda o fortalecimento dos GT's e dos seminários 

temáticos, na forma de pré Fonaprace. 

●Sugere dentro das ações de fortalecimento a inclusão da 

participação dos usuários, no caso, representantes 

organizados da comunidade discente. 

 



Propostas 

●Discussão sobre o papel e funcionamento dos GT's 

Fonaprace 

●  

●O GT Saúde se mostra disponível e receptivo a proposta de 

se integrar a outro GT que tenha interesse de união. 

●Fomenta a possibilidade de formação de GT's temáticos, 

quando necessário, que seja composto por representantes 

membros de cada GT e que assim tenham a possibilidade 

de elaboração de documentos sob demanda/proposta do 

Fonaprace. 
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