
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CURSO DE EXTENSÃO SAÚDE COLETIVA E
PERIFERIAS, INICIATIVA CONSTRUÍDA EM PARCERIA COM A UFMG

A UFMG integra uma grande rede de cooperação, formada por movimentos
sociais, artistas, educadores populares e universidades brasileiras e
internacionais, para a oferta do curso de extensão Saúde Coletiva e Periferias.

Totalmente on-line e gratuito, a formação transdisciplinar tem o objetivo de
refletir sobre saúde coletiva na pandemia sob a ótica dos movimentos sociais,
ativistas, especialistas e saberes sobre a realidade sanitária brasileira e
mundial.   

As inscrições para o curso tem início hoje, dia 26 de março, pelo site do curso
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccXOK0vcl7CYS-B3wj5zdSNVeX
DWGbwJEljYE55SHm_sFAhg/closedform ), e vai até o dia 8 de maio de 2021.
Todos os inscritos receberão certificado de 30 horas, que será emitido pela
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Mesmo com os encontros em
andamento, os interessados poderão se inscrever. São esperadas cerca de 10
mil inscrições. 

Os temas abordados durante o curso são: Lutas urbanas e periféricas pela
saúde; Lutas dos povos originários, águas, campo e floresta pela saúde;
Modos de viver e amar: LGBTTQIA+ em luta pela saúde; Lutas antirracistas
pela saúde; Lutas feministas pela saúde e Lutas das populações privadas de
liberdade pela saúde. E os encontros serão realizados, ao vivo pelo canal do
YouTube da Rede Emancipa entre os dias 4 de maio e 8 de junho de 2021,
sempre às terças-feiras de 19 às 20:30h.  

Também estão abertas as inscrições para a Chamadas de Atividades
Culturais e o Edital de Atividades de Extensão. O objetivo dessas ações é
compor um calendário de atividades culturais e de extensão que dialogue
com a temática do curso e ampliem os espaços de discussão e formação
sobre a temática Saúde Coletiva e Periferias.

O curso de extensão Saúde Coletiva e Periferias é aberto a todo público, em
especial lideranças de movimentos sociais, pessoas de grupos sociais
periféricos, estudantes dos ensinos médio e superior, pós-graduandos,
docentes e técnicos. A programação completa e outras informações sobre a
atividade estão disponíveis na página oficial do curso.

Participação da UFMG

Sob a liderança da Rede Emancipa e da plataforma InformaSUS, da UFSCar, a

rede mobilizada para a organização do curso conta com a participação de

equipes de projetos de extensão da UFMG e docentes de diferentes cursos

de graduação da UFMG. Os projetos de extensão envolvidos na construção
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dessa proposta são: o programa Ações de Extensão da Liga Acadêmica de

Saúde Coletiva (LIASC) da Faculdade de Medicina, o Grupo AUE de Estudos

em Agricultura Urbana do Instituto de Geociências, o programa Polos de

Cidadania do curso de Psicologia Social e o projeto de extensão Construção

de agenda comum entre assentados da reforma agrária, a extensão rural e a

extensão universitária, o projeto de Extensão Saúde e Sexualidade e Liga

Saúde Feminina, o projeto de extensão Dialogando com os estudantes

indígenas e seus povos para apoiar o desenvolvimento de uma rede de

enfrentamento da pandemia COVID-19 em sua comunidades e o projeto de

extensão UNSCORRE – Autoprodução social do Espaço na RMBH. Além dos

programas e projetos de extensão, o curso também conta com a participação

de docentes dos cursos de Enfermagem e Farmácia.

O curso é fruto de uma parceria com mais de 20 universidades envolvidas,
que incluem também a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a
Universidade de Brasília (Unb), a Universidade de São Paulo (USP), a
Universidade do Estado de São Paulo (UNESP), a Universidade Federal de
Campinas (UNICAMP), a Universidade Federal Fluminense (UFF), a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a Pontifícia Católica do Rio
de Janeiro (PUC-RJ), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio de Janeiro (IFES-RJ), a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a
Universidade Federal do ABC (UFABC), a Universidade Federal de Grande
Dourados (UFGD), a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), a
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a Universidade Estadual do
Ceará (UEC), a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Federal
do Maranhão (UFMA), a Universidade do Oeste do Pará (UFOPA), a
Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), a Universidad
Autonoma de Nuevo Leon (UANL), a Faculdade Cásper Líbero, Faculdade
Latino-Americana de Ciências Sociais .

Para a Pró-reitora de Extensão da UFMG, professora Claudia Mayorga, “essa
parceria em rede entre universidades e setores da sociedade evidencia mais
uma vez a importância das universidades públicas na abordagem das grandes
questões que marcam a sociedade brasileira e para o enfrentamento da
pandemia no nosso país". 

Em setembro de 2020, a UFMG – por meio das pró-reitorias de Extensão e de
Assuntos Estudantis – a Rede e Emancipa se uniram para realizar o curso de
extensão Democracia é: uma outra política, uma outra economia, uma outra
educação/cultura, uma outra cidade. As aulas estão disponíveis no canal
Extensão UFMG  do YouTube.
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