
 
I Encontro Regional Descentralizado Rede Unida – Espírito Santo 

I Encontro de Saúde e Assistência Estudantil 
 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania - PROAECI/UFES em 

parceria com Associação Brasileira Rede Unida e a Coordenação de Saúde do 

Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo 

promoverá entre os dias 26 e 28 de março, o I Encontro Regional 

Descentralizado Rede Unida – ES e o I Encontro de Saúde e Assistência 

Estudantil. 

Estes encontros foram construídos para buscar de forma compartilhada e 

participativa, subsídios para a tematização e construção de programas e 

projetos de educação e saúde com foco nos estudantes universitários. Sua 

programação e organização foi concretizada pela Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis e Cidadania (PROAECI/UFES), Diretório Central dos Estudantes 

(DCE-UFES) e Centros Acadêmicos (CA’s), com apoio da Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD/UFES), seguindo as recomendações temáticas e de 

formato da Rede Unida de Educação e Saúde, que na mesma data realizará 

encontros em cada estado da região sudeste. 

As mesas de discussão foram compostas buscando contemplar acadêmicos, 

sociedade civil, estudantes e organismos governamentais com a finalidade de 

problematizar as diversas nuances teóricas e práticas envolvidas na questão. 

Trata-se, portanto de criar potencia para construção conjunta de uma 

plataforma de educação e saúde na assistência estudantil. 

Os temas elencados e os convidados para trabalha-los tem por tarefa, 

problematiza-los, incitando o agendamento propositivo e aprofundamento de 

discussões futuras. Cada tema foi orientado por perguntas a serem livremente 

desdobradas pelos convidados a partir de seus aportes teóricos, vivenciais, 

experiências de trabalho profissional, de gestão e outros. O evento emitirá um 

relatório com finalidade de subsidiar as intervenções da Rede Unida na 

Conferência Nacional de Saúde, da PROAECI no encontro do Fórum Nacional 

de Pró-reitores de assistência Comunitária e Estudantil, do DCE no Seminário 

da UNE. Por parte da Rede Unida,foi levantada a possibilidade de efetivar uma 

publicação com as discussões apresentadas pelos painelistas e 



conferencistas,sendo recomendado que,se possível,cada um nos envie após o 

evento,um resumo de no máximo 20 linhas,do texto que gostaria de ver 

publicado,viabilizando o encaminhamento do projeto para a editora da Rede. 

Abaixo, apresentamos aos expositores convidados o conjunto de temas e as 

respectivas perguntas geradoras, destacando que as categorias orientadoras 

da discussão expressam-se sob o eixo “Desigualdades, diversidades e 

inclusão: os desafios na educação e na saúde”, definido pela Regional Sudeste 

da Rede Unida. 

“Os desafios da saúde na assistência estudantil” 

Quais são os principais problemas das universidades em relação à atenção a 

saúde dos estudantes? Como deve ser oportunizada esta atenção? Qual deve 

ser a relação da assistência estudantil com o SUS? Quais as possibilidades e 

limites para a construção de ações? 

“Educação e saúde da população negra: desigualdades, diversidades e 
inclusão”. 

Como se caracteriza a inclusão da população negra na Educação e na saúde? 

Quais os principais problemas encontrados? O que fazer para superá-los? 

Como as universidades, os governos e os coletivos podem construir boas 

práticas que incidam sobre as discriminações e contribua para a inclusão da 

população negra? 

“Lançamento do Observatório de Políticas Afirmativas” 

O que é este observatório? Como foi construído? O que já foi concretizado? 

Quais propostas pretende realizar? 

“Juventude e Saúde” 

Quais são os principais problemas de saúde dos jovens?O que estamos 

fazendo para buscar soluções? Como as universidades, governos e coletivos 

podem abordar conjuntamente esta questão, construindo boas práticas? 

“Como os cursos da área da saúde podem contribuir com a Assistência 
Estudantil?” 

Mesa com representantes dos cursos da UFES, com a tarefa de problematizar 

a contribuição de cada curso na tematização e construção de propostas que 

contribuam para a saúde dos estudantes da universidade. 

 



Grupo de Trabalho 

Como os cursos da área da saúde podem contribuir com a Assistência 

Estudantil? 

“Mudando o ensino na saúde: desafios institucionais para as 
universidades no diálogo com as políticas públicas” 

Qual a relação das universidades com a construção e consolidação das 

políticas públicas? Quais são as boas experiências? Que oportunidades e 

dificuldades existem hoje? 

“Acessibilidade e saúde” 

Como definimos “acessibilidade” nas universidades?Quais as relações da 

política de acessibilidade no ensino com o campo da saúde? Quais são as 

principais ações demandadas nas universidades e como estão sendo 

respondidas? 

“O biopsicossocial e pedagógico na assistência estudantil” 

O que quer dizer “biopsicossocial e pedagógico para a saúde e para a 

educação? Como se caracterizam estas práticas? Quais são os profissionais 

envolvidos? Como o ensino superior tem tratado este tema? 

“Diversidade Sexual e Gênero na assistência estudantil” 

Quais são principais tensionamentos: Quais os tensionamentos das agendas 

LGBT e de gênero com a Assistência estudantil e com as políticas públicas? 

Quais as boas práticas existentes? Como estas práticas podem contribuir para 

o convívio plural e para a inclusão? 

“Esporte, Saúde e Assistência Estudantil” 

Como se caracterizam as práticas esportivas de interface com a saúde? Como 

os estudantes se organizam com esta finalidade? Quais as interações 

possíveis com a cidade? Como estas práticas podem contribuir para o convívio 

plural e para a inclusão? 

“Religiosidades e Saúde” 

Como as práticas religiosas interferem na saúde e na educação? Há espaço 

para o exercício das religiosidades nas instituições públicas de ensino 

superior? Como os coletivos e organizações religiosas podem contribuir para o 

convívio plural e para a inclusão? 



“Assistência à saúde dos estudantes na UFES” 

Como é feita a atenção à saúde dos estudantes na UFES? Quem o realiza? 

Que problemas encontram? Quais são seus desafios? 

“Violência nas Universidades: A questão do trote” 

O que motiva o crescimento da violência nos trotes universitários?Quais as 

raízes e características atuais destas violências? Quais as possibilidades de 

superação dos “trotes”? 

Certos que este é um debate que apenas se inicia, desejamos a todos e todas 

um bom trabalho, agradecendo de antemão a preciosa colaboração neste 

momento. 

Vitória, 23 de março de 2015. 

 

Atenciosamente, 
 
 

Comissão organizadora do I Encontro descentralizado da Rede Unida/Região 
sudeste e I Encontro de Assistência Estudantil da UFES  

encontrosae@gmail.com 
 


