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EDITAL/UFU/PROEXC/ N° 118/2017 

ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

INTRODUÇÃO: 

As temáticas envolvendo a diversidade sexual, os direitos humanos e as questões de gênero 

produziram e produzem efervescências no mundo acadêmico com (des) construções das categorias 

dos conhecimentos produzidos e socializados em relação a corpo/natureza/desejo/norma. Essas 

discussões estão imbricadas no campo da saúde e, se configuram em questões práticas no cotidiano 

de pessoas que transgridem a norma dos gêneros, da sexualidade ou ambas e também para aqueles 

que ocupam o lugar de profissionais da saúde. 

O advento da Aids mobilizou, articulou um conjunto de pessoas no enfrentamento da epidemia ao 

mesmo tempo que possibilitou a visibilidade de grupos e pessoas que até então eram invisibilizadas 

pelas práticas heteronormativas. O empoderamento desses grupos ao longo das últimas duas 

décadas é inquestionável, tanto pode ser observado na produção acadêmica quanto no movimento 

social organizado. 

Acompanhar o desenvolvimento de políticas públicas para garantir o acesso e o acolhimento das 

travestis e transexuais no Ministério da Saúde é um recorte possível para compreender a 

complexidade e a urgência de preparar os profissionais da saúde para a implementação dessas 

políticas e também a construção de uma atenção integral em saúde numa perspectiva dialógica 

considerando o universo êmico das pessoas a que se propõe a tratar.  

O Centro de Referência Atenção Integral a Saúde Transespecíica, credenciado em dezembro de 

2016, tem suas ações articuladas com as conquistas alcançadas no campo de direitos humanos, 

entendendo o cuidado integral a saúde como interdisciplinar e multiprofissional. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

O Centro de Referência Atenção Integral a Saúde Transespecíica (CRAIST) resulta do Programa 

Em Cima do Salto: saúde, educação e cidadania. Inicialmente registrado como Ambulatório de 

Saúde Integral para Travestis e Transexual vem se consolidando como espaço de referência para a 

realização de pesquisas, extensão e implementação da Política Pública. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL:  

Contribuir para a formulação e implementação de políticas públicas vinculadas ao cuidado integral 

para a população LGBT 

 

ESPECÍFICOS:  

a) implantar o cuidado integral para a população LGBT em todas as suas dimensões; 

b) desenvolver pesquisas sobre protocolos específicos; 

c) desenvolver tecnologia referente à prótese cirúrgica; 
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d) fortalecer a discussão sobre a despatologização da experiência transexual; 

e) constituir espaço de reflexão e treinamento para outros serviços; 

f) oferecer atendimento multiprofissional considerando o cuidado integral. 

 

PERFIL DO BOLSISTA: 

Ter disponibilidade de cumprir a carga horária estabelecida para o projeto. Estar regularmente 

matriculado e cursando disciplinas no curso e cumprir as exigências deste Edital. Ter, no mínimo, a 

sexta feira ou a segunda feira livre no período da tarde para as atividades do projeto. 

Enfermagem:  do 3º ao 6º período (inclusive)  

Medicina: do 2º ao 8º período (inclusive)  

Psicologia:  7º e 8º período (inclusive)  

Direito:  do 2º ao 8º período (inclusive) 

Serviço Social: do 4º ao 6º (inclusive) 

Nutrição:  do 3º ao 6º (inclusive) 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

Acompanhamento no Centro de Referência Atenção Integral à Saúde Transespecífica nas sextas 

feiras (08h as 12h ou 14h as 18h). 

Os/As estudantes do curso de Direito, Psicologia e Serviço Social desenvolverão atividades 

também no ESAJUP aos sábados (09h as 12h). 

Acompanhamento de usuários (as) durante internação. 

Busca ativa a ser realizada durante a semana. 

 

 

CONTRIBUIÇÃO DA BOLSA PARA O (A) ALUNO (A) 

Inserção dos/as estudantes em diferentes ações do CRAIST que oferecem espaços de aprendizagem 

para os diversos cursos da Instituição, tanto na graduação como na pós-graduação. 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação do/a bolsista será feita no decorrer da realização das atividades propostas. Para tanto, 

serão utilizadas fichas de avaliação e observações realizadas por estudantes e pelos/as 
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coordenadores/as e supervisores/as do Programa, Projetos e subprojetos. 

 

Uberlândia, 11  de outubro de 2017. 


