
ANEXO F

PLANO DE ATIVIDADES
  

1-  Identificação

Instituição de Ensino: Universidade Federal de Jataí

Disciplina: Práticas de Integração Ensino-Serviço Comunidade I (PIESC I)

Docente responsável: Aridiane Alves Ribeiro                              Fone:  16 98122-5302

Campo de prática: UBS Santo Antônio, UBS Vila Sofia

Período da disciplina: 05/05/2022 a 17/07/2022

Turno: Matutino Horário: 7:30h às 9:10h

 

2- Súmula/ementa da disciplina/atividade no currículo:

História do desenvolvimento das políticas de saúde no Brasil. Modelos de atenção e território
de  saúde.  O Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  seus  avanços,  dilemas  e  desafios  para  sua
efetivação. A participação e o controle social em saúde. Atenção Primária e Atenção Básica
em Saúde. Unidades Básicas de Saúde (UBS), sua formação e funcionamento. Estratégia de
Saúde da Família e seus programas de apoio. Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). O
SUS na  Atenção Básica  e  na  Estratégia  de  Saúde da  Família.  O processo  saúde-doença-
cuidado e seus determinantes. A realidade sociocultural  e a implicação na Saúde. Relação
médico paciente na perspectiva da saúde coletiva.  Humanização em saúde. Acolhimento e
classificação do risco no SUS. Promoção, prevenção, vigilância,  riscos e agravos à saúde.
Planejamento  em  Saúde.  Visita  Domiciliar.  Integração  Acadêmica  nas  comunidades.
Devolutiva à comunidade. Territorialização.

3- Objetivo dos estudantes no campo de prática:

Realizar etapas do processo de territorialização e classificação de risco familiar.
Realizar educação popular em saúde.

4- Descrição das atividades desenvolvidas no campo de estágio: 

Processo de territorialização: visita ao território da unidade de saúde, classificação de risco
das famílias das pessoas entrevistadas no território, elaboração de mapa de microárea visitada.
Educação  popular  em  saúde  com  família:  realização  em  ambiente  externo,  com  família
priorizada a partir do seu risco familiar e do seu aceite; realização de orientações em sala de
espera da unidade.



5- Planejamento da devolutiva de avaliação do processo de estágio:

Entrega do mapa inteligente à equipe.
Preenchimento de ficha de atendimento coletivo para educação em saúde na sala de espera.
Compartilhamento com a equipe das classificações de risco realizadas.
Compartilhamento com a equipe sobre educação em saúde realizada com a família.
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_________________________
Assinatura do(a) Coordenador(a) do Curso

____________________________
Assinatura do(a) docente orientador(a)

________________________________________________
Assinatura da Coordenação Municipal (área técnica)


