
Encontro - GT Saúde 
Construindo uma proposta de Saúde na Assistência 

Estudantil 



Histórico 

 

• Início dos trabalhos do GT Saúde – Abril de 2012 
(Viçosa) 

• Discussão por meio de grupo criado na internet   

gtsaude_fonaprace@yahoogrupos.com.br 

 

• FONAPRACE – SE (UFF, UFABC, UFES e UFOP) 

• 1º Reunião técnica (agosto 2013) 
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Mapeamento dos serviços de saúde nas IFES 
 

• Foi criado um instrumento no Google Drive para 
mapear os serviços de saúde nas Instituições Federais 
de Ensino Superior (IFES), identificando-se quais 
serviços são voltados à assistência estudantil; 

 

• Subsidiou a construção de indicadores de saúde para o 
Observatório Nacional; 

 

• Elaboração conjunta com 9 IFES (IFES, UFABC, UFOP, 
UFSCAR, UFTM, UFU, UFV, UNIFEI, UNIRIO); 

 

• Levantamento entre maio de 2012 a agosto de 2013. 

 

 



Mapeamento dos serviços de saúde nas IFES 

• Das 9 instituições que responderam: 

– Todas oferecem alguma forma de assistência à saúde na 
instituição. 

– 6 oferecem curso de graduação em saúde. 

– 3 têm Hospital Universitário. 

– 3 oferecem estrutura de assistência à saúde equivalente 
em todos os campi. 

– 4 declararam ter convênio para docentes e TAs; 1 declarou 
ter convênio para alunos. 

– 3 contam com servidores terceirizados atuando na atenção 
à saúde. 

 



Mapeamento dos serviços de saúde nas IFES 

– 3 declararam que todas as unidades de saúde têm registro 
nos órgãos competentes; 1 que algumas têm;  

– 3 declararam que todas as unidades de saúde têm 
responsável técnico. 

– 3 declararam que todas as unidades têm protocolos de 
atendimento e fluxo;  

– A remoção em caso de necessidade se dá por ambulância 
em 2 instituições, carro oficial em 3 instituições, SAMU em 
4 instituições, carro particular (dos servidores ou outros 
membros da comunidade) em 5 instituições. 

 



Objetivos  

•  Estabelecer diretrizes para subsidiar as ações das IFES 
no que diz respeito a saúde na assistencia estudantil.  

 

•   Estimular a discussão permanente sobre o tema.  

 

•  Troca de experiência entre os servidores das IFES. 

 

 

 



Metodologia 

•  Discussão e relatos de experiência, nos encontros do 
FONAPRACE, realizada com membros de diferentes 
instituições da região Sudeste.  

 

• Discussão e transmissão de informações por meio 
eletrônico (grupo de discussão no yahoo groups e 
página no facebook). 

 

• Mapeamento dos serviços de saúde existentes em 
todas as IFES do sudeste. 

 

• Realização de reunião técnica. 

 

 



Dificuldades  

• Definição de diretrizes  

 

-Promoção à saúde  X Atendimento das 
urgências/emergências?  

-Responsabilização legal; 

-Equipe mínima (profissionais envolvidos). 

-Heterogeneidade dos membros. 

-Renovação constante de membros do grupo. 
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