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Resumo

Introdução

Os currículos de muitos cursos da PUCRS, à luz das Diretrizes Curriculares 

Nacionais,  contam  hoje  com  disciplinas  que  desenvolvem  estágios,  atividades 

complementares e de extensão comunitária fora do Campus Central da Universidade. 

A estratégia de aprendizagem que utiliza como recurso a experiência “in loco” nas 

comunidades  e  Instituições  Sociais,  parte  do  princípio  de  que  a  educação  integral 

envolve  as  dimensões  do  pensar,  do  sentir  e  do  agir  e  que  a  formação  profissional 

contempla  a  formação  para  a  cidadania,  com  especial  destaque  às  dimensões  social  e 

comunitária  (PUCRS,  2008).  A  Política  de  Desenvolvimento  Social  da  Universidade, 

aprovada em novembro de 2008 foi  concebida de forma a contemplar  a articulação entre 

ensino-pesquisa-extensão na promoção do desenvolvimento social. Apóiam a formação dos 

alunos  quanto  à  responsabilidade  socioambiental  e  compromisso  com o  desenvolvimento 

social  e  sustentável  (PUCRS,  2008).  Realizam-se,  assim,  atividades  que  geram  duplo 

benefício:  aprendizagem  para  os  alunos  e  resultados  sociais  para  as  comunidades  e 

instituições participantes.

Em diversas disciplinas dos cursos de graduação da PUCRS, as atividades ocorrem em 

áreas de difícil acesso, em comunidades com baixa escolaridade e renda e/ou em situação de 

vulnerabilidade social  e em precárias condições de saúde. Envolvem práticas como visitas 

domiciliares,  avaliação  e  orientação  de  saúde,  entrevistas,  assessorias,  reuniões  com 
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associações locais e atendimento a pessoas com risco de desenvolvimento de doenças ou em 

fase crônica, entre outras. 

Nesse sentido, a constatação da necessidade de melhor preparar alunos que realizam 

atividades  ou  estágios  obrigatórios  nessas  áreas,  no  que  diz  respeito  à  compreensão  de 

diferenças socioculturais nos cenários dessas práticas, levou-nos à proposição de estratégias 

que viabilizem uma inserção mais qualificada dos estudantes, com vistas ao alinhamento com 

a filosofia da Instituição no estilo marista de educar (MARTINS, 2003).

A experiência  “in loco” proporciona um acréscimo às suas capacidades  de análise 

crítica e de planejamento de ações para superação de conflitos, ampliando sua visão de mundo 

e  da  realidade  social  em  seu  entorno.  Trabalhar  previamente  essa  ida  a  campo  permite 

sensibilizar  para  a  experiência  e  abrir  espaço  para  escuta  e  trocas  que  permitam  criar 

significado  “construtivo”  à  experiência  futura,  como  parte  de  sua  formação  pessoal  e 

profissional, como cidadão. Da mesma forma, desenvolvem com maior segurança, eficiência 

e qualidade as atividades propostas nas disciplinas, contribuindo para uma melhor qualidade 

de vida das pessoas e/ou grupos atendidos.

Neste  sentido,  este  projeto  tem  como  objetivo  geral  descrever  a  percepção  de 

acadêmicos sobre o efeito de sua participação no projeto InterAÇÃO para o aprimoramento 

da inserção dos alunos dos diferentes cursos de graduação em áreas de vulnerabilidade social.

Metodologia

Delineamento: trata-se de um estudo do tipo descritivo, com abordagem quantitativa e 

qualitativa. Em um estudo quantitativo, o delineamento de pesquisa apresenta as estratégias 

que o pesquisador planeja adotar para desenvolver informações precisas e interpretáveis. A 

pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares [...], ou seja, ela trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. 

[...]  o  universo da produção humana que pode ser  resumido no mundo  das  relações,  das 

representações e da intencionalidade e é o objeto da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser 

traduzido em números e indicadores quantitativos (MINAYO, 2000; 2008, p. 35).

Os participantes do estudo serão os alunos da PUCRS que participarão das oficinas do 

projeto InterAÇÃO, em 2011. O número total de participantes do estudo será definido pelo 

número  de  disciplinas  e  alunos  matriculados  envolvidas  com  o  projeto.  Estima-se  em 

aproximadamente 500 alunos. Os cursos previstos para participarem das oficinas, em 2011, 
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são:  Enfermagem,  Serviço  Social,  Farmácia,  Odontologia,  Medicina,  Educação  Física  e 

Psicologia.

Análise  dos  dados:  Os  dados  quantitativos  serão  analisados  por  procedimentos 

estatísticos  e  organizados  em  uma  planilha  eletrônica  utilizando  programas  de  análise 

estatística,  como,  SPSS  11.5  (Static  Package  for  Social  Sciences  -  2003).  Os  dados 

qualitativos serão analisados por análise de conteúdo, pelo método de Minayo (2008). 

Considerações éticas: Respeitando os aspectos éticos, conforme Resolução 196/96, do 

Conselho Nacional de Saúde e, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da 

Universidade, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será entregue ao aluno, no final 

da oficina antes da aplicação do instrumento de pesquisa. Será enfatizado que, ao responder o 

questionário, ele estará automaticamente autorizando as suas respostas de serem analisadas e 

posteriormente publicadas,  respeitando sua privacidade.  Os questionários  devolvidos  serão 

analisados  e  guardados por  um período de cinco anos.  O projeto só será iniciado após  a 

aprovação do CEP da Universidade.

Resultados esperados

Espera-se a partir dos resultados desta pesquisa,  aprimorar a inserção dos alunos de 

diferentes cursos de graduação da PUCRS em áreas de vulnerabilidade social, assim como 

ampliar o número de cursos participantes no projeto InterAÇÃO. Também se busca agregar 

conhecimentos, transformar comportamentos e desenvolver habilidades voltadas à dimensão 

social e comunitária, contribuindo para o desenvolvimento da cidadania e da responsabilidade 

social na formação acadêmica, como proposta de formação humana e profissional dos alunos.
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