
Relato de Experiência – Grupo Comunicação  

  

Introdução  

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/Interprofissionalidade (PET-

Saúde), executado pela parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) com 

e a Universidade Federal de Goiás, teve início em 01 de abril de 2019. Ele é constituído por 

representantes das unidades acadêmicas de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Medicina, Musicoterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia,Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD) e SMS, sendo composto por professores - tutores - , alunos e 

profissionais da saúde - preceptores -, subdivididos em quatro grupos tutoriais. Seu objetivo 

principal é fortalecer o Sistema Único de Saúde através da educação interprofissional e de 

práticas colaborativas em saúde com integração entre ensino, serviço e comunidade.  

Tendo em vista a carência do setor da saúde por novas formas de comunicação, para a 

ampliação do conhecimento e empoderamento da população com informações de saúde, assim 

como a necessidade de dar visibilidade às ações do PET-Saúde, em julho de 2019 foi criado o 

grupo transversal de comunicação.   

 

Metodologia  

Este é o relato de experiência do Grupo PET-Saúde na estratégia de comunicação inter-

PET com a comunidade externa à universidade e ao projeto. Pode-se dizer que seu papel 

envolve não somente divulgar as experiências vividas no projeto, mas também interagir com a 

população geral. Para tanto, foram selecionados no mínimo dois alunos de cada grupo tutorial 

para compor a equipe do Grupo de Comunicação, coordenados por dois tutores, totalizando 

onze participantes. Deste modo é possível uma maior troca de informações entre os grupos e a 

divulgação das atividades realizadas por eles, transformando essas informações em notícias.  

Para a divulgação das atividades foram criadas contas nos canais de comunicação como 

o Instagram e o Youtube, além da utilização do Facebook do PET-Saúde/Interprofissionalidade 

Brasil e do site Propetsaúde da UFG. O grupo se mobilizou em postagens constantes de notícias 

relevantes, fotos, atividades realizadas pelos grupos, eventos e demais informações pertinentes 

às estratégias do projeto. 

Ao longo do ano, foram realizados cursos de gestão de redes sociais para capacitação 

dos membros, com foco no aumento do engajamento nas redes sociais e a fim de possibilitar a 

produção de conteúdo de alta qualidade, assim como treinamento de gerenciamento de sites 

para a utilização do site pré-existente.  



  

Resultados e discussão   

Os participantes do grupo tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades de 

gravação e edição de vídeos, fotografia e edição de imagens, além de produção de textos. Sendo 

esses conhecimentos adquiridos não somente com os treinamentos, mas também com a troca 

de saberes entre os próprios alunos e tutores.  

É notável que a existência de diversos canais de comunicação possibilitou o alcance de 

diferentes públicos, contudo, nota-se que ainda há dificuldade em atingir a população externa 

à comunidade acadêmica.   

Dentre os avanços necessários dentro do Grupo de Comunicação, evidencia-se que a 

notificação das atividades realizadas pelos grupos ainda não obteve a resposta esperada de 

engajamento dos grupos nas atividades. Isso pode ser observado no fato de que o envio de fotos 

e relatos de todas as ações dos grupos tutoriais não é feito com a frequência necessária pelos 

alunos. 

Desta forma, o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Comunicação tem sido importante 

para, não somente demonstrar os resultados obtidos no programa, mas também ampliar o 

acesso à informação e o aprendizado que, para acontecer, deve envolver a comunidade alvo no 

seu processo de construção. 

  

 


