
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB 

PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE AÇÃO COMUNITÁRIA/PRAC 

Edital 002/2019 

PIAC/UFPB A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) no uso das suas 

atribuições como Instituição promotora do Desenvolvimento Social através do 

PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE AÇÕES COMUNITÁRIAS (PIAC), torna 

pública a realização do II FESTIVAL DE VIVÊNCIAS HOLÍSTICAS através do 

Estágio Nacional de Extensão em Comunidades – ENEC edições de um 

momento: Turma DEZEMBRO 2019 - 12/12/2019 a 16/12/2019 promovido pelo 

Programa Interdisciplinar de Ação Comunitária (PIAC) da Pró-reitora de 

Extensão e Assuntos Comunitários PRAC/UFPB com o TEMA “CUIDANDO DO 

CUIDADOR – AUTO CURA e CRESCIMENTO INTERPESSOAL numa branda 

MANEIRA de INCLUSÃO das DIFERENTES FORMAS DE TERAPIAS 

HOLÍSTICAS para SAÚDE SOCIAL”, na forma desse Edital. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O Programa Interdisciplinar de Ação Comunitária (PIAC), da Pró-reitor ia de 

Extensão e Assuntos Comunitários da UFPB vem desenvolvendo, 

historicamente, em parceria com:  

1) TERAPEUTAS HOLÍSTICOS E/OU PROFISSIONAIS DAS TERAPIAS 

ALTERNATIVAS POPULARES, Raizeiros, Fitoterapeutas, Parteiras curiosas, 

Rezadeiras entre outros; 

2) AGEMTE - Assessoria de Grupos Especializada Multidisciplinar em 

Tecnologia e Extensão;  

3) PREFEITURAS MUNICIPAIS; 

4) SINDICATOS; 

5) ASSOCIAÇÕES DE MORADORES; 

6) MOVIMENTOS SOCIAIS. 

 

O Programa Interdisciplinar de Ação Comunitária (PIAC) vem trazendo ao 

longo de sua existência, propostas de formação pela educação popular em 

saúde, alguns elementos pedagógicos nessa área, como alternativas de 



formação estudantil e/ou profissionais das Terapias Holísticas em espaços de 

inclusão social em diferentes MODALIDADES DO CUIDAR voltada para as 

classes populares, ao mesmo tempo que busca favorecer a melhoria da 

qualidade da Educação/Ensino/Saúde, inserindo e trocando SABEDORIAS 

visando atingir MELHOR QUALIDADE DE VIDA nas comunidades, no meio 

estudantil e/ou profissionais de todas as áreas identificando alguns dos 

problemas de saúde existentes, procurando novas formas de tratar o 

INDIVÍDUO como o TODO numa estratégia de encaminhamento de soluções 

para os mesmos. Iniciado em 1987, realizados e desenvolvidos de forma 

contínua desde 2002, os estágios têm propiciados aos estudantes e/ou 

profissionais, verdadeiros impactos ao longo de suas vidas acadêmicas com 

um crescimento significativo na formação profissional e enquanto sujeitos 

sociais. 

 

Diante do que já foi construído o PIAC/ENEC – Estágio Nacional de Extensão 

em Comunidade apresenta-se como uma estratégia para implantação de 

programas e projetos de extensão, possuindo como resultados o compromisso 

da troca entre o SABER POPULAR e o SABER CIENTÍFICO voltado para 

melhor formação da classe estudantil (graduandos e graduados em formação) 

assim como dos grupos sociais de todo o Brasil. 

 

De forma contínua pode-se estabelecer um elo entre a academia e as 

comunidades populares e Profissionais da Área de Tratamentos Alternativos da 

Saúde respaldando o conhecimento popular e o conhecimento científico na 

saúde, fortalecendo cada vez mais os movimentos sociais e a promoção da 

cidadania 

 

A proposta do PIAC/ENECno âmbito da vivência estudantil não se dá 

primordialmente pela lógica dos serviços institucionais de saúde, mas 

centralmente pelo olhar dos grupos populares e suas práticas, a partir do lugar 

de seus anseios, lutas e desafios cotidianos. Nessa medida o compromisso 

pedagógico está na perspectiva da Educação Popular e do projeto democrático 

popular, articulando os pilares pesquisa, ensino e extensão e abrangendo na 

vivência um espaço de aprendizado singular na formação estudantil 

universitária em saúde.  

 

Tal proposta vem sendo sistematizada e ladeada por um novo conceito de 

Extensão Popular, elaborado pelo Professor Doutor José Francisco de Melo 

Neto, e difundido pelo Programa Interdisciplinar de Ação Comunitária-

PIAC/UFPB utilizando-se da METODOLOGIA (MET-MOCI – FALCÃO & 

ANDRADE; 2002) 

 



2. Para sua operacionalização inicial, o Programa Interdisciplinar de Ação 

Comunitária (PIAC), constrói em 32 anos de trabalho em todo o país o 

Verdadeiro Papel da EDUCAÇÃO através da Extensão Popular:  

2.1. Busca difundir um conjunto de ideias, diálogos e de experiências sobre 32 

anos de Extensão através da Comunicação, formal e informação através do 

Conhecimento Científico, Mídias Digitais, Internet e Particularidades Valiosas 

adquirida pelas Sabedorias e Ancestralidades das comunidades envolvidas;  

2.1.2. Apoiar à mobilização e formação de sujeitos como Cidadão pleno e sua 

atuação na Coletividade;  

2.1.3. Apoiar à promoção de encontros e eventos na área de formação 

profissional e extensão na sua formação holística como ser humano 

responsável e capaz de traçar sua promoção no espaço em que habita nu 

espaço de cuidado como cuidador que necessita também de cuidados;  

2.1.4. Retomada da realização semestral do Estágio Nacional de Vivências de 

Extensão Popular em Comunidades – ENEC, visando a sensibilização e 

mobilização de novos sujeitos para o movimento da Extensão Popular no país. 

 

 

 

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo Geral  

3.1.1. Proporcionar aos estudantes, Lideranças comunitárias, Terapeutas 

populares, ainda profissionais em formação (Residentes Médicos e 

Multiprofissionais) de diversas áreas de conhecimentos.Vivências de extensão 

sob a perspectiva de NOVOS MODOS DE CUIDAR ATRAVÉS DE PRÁTICAS 

DE SAÚDE ALTERNATIVAS/HOLÍSTICAS na Educação Popular em Saúde, 

associando a teoria a experiências, ritos, rituais, cultura e saberes práticos em 

comunidades. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

3.2.1. Promover a formação acadêmica dos estudantes, Líderes Comunitários, 

Terapeutas Populares e/ou profissionais envolvidos, através de ações de 

ensino e pesquisa e formação de novos grupos de CUIDADORES no âmbito da 

extensão universitária; ladeada pela Extensão Popular 

3.2.2. Promover vivências dos estudantes, Líderes Comunitários, Terapeutas 

Populares e/ou profissionais com uma nova realidade social, econômica e 

cultural das classes populares, sua SAÚDE e novos métodos terapêuticos para 

promoção do MELHORMENTO DA SAÚDE FÍSICA/PSÍQUICA E MENTAL e 



sua contribuição como grande auxílio ao TRATAMENTO MÉDICO CIENTÍFICO 

TRADICIONAL oferecidos as COMUNIDADES;  

3.2.3. Desenvolver metodologias e sistematizar conhecimentos sobre a 

educação e tratamentos alternativos de Saúde para oferecer Melhor Qualidade 

de Vida como estratégia de promoção da saúde;  

3.2.4. Fornecer subsídios para o desenvolvimento de pesquisas socialmente 

referenciadas no campo das PICPS – Praticas Integrativas Comunitárias 

Populares de Saúde;  

3.2.5. Reconhecer na saúde um espaço de atuação interdisciplinar, articulando 

diversas áreas do conhecimento no desenvolvimento de ações voltadas à 

educação em saúde e controle e promoção social. 

 

 

4. DETALHAMENTO DO ENEC:  

Turma DEZEMBRO 2019: 12/12/2019 a 16/12/2019 4.1. Conteúdo:  

4.1.1. Oficinas HOLÍSTICAS e rodas de conversa com conteúdo teórico 

preparatório para a vivência e melhor qualidade de vida em comunidades; 

4.1.2. Vivências HOLÍSTICAS nos cenários de prática – comunidades 

populares no Estado da Paraíba, favorecendo a troca de experiência e a 

comunicação entre o saber acadêmico e o popular;  

4.1.3. Sistematização das experiências na forma de relatos.  

4.2. Carga Horária: 120 horas  

4.3. Valor necessário para participação na vivência: R$ 250,00 (Duzentos e 

cinquenta reais) (Observamos que este valor será utilizado tão somente para 

organização da vivência e, após o término do evento, far-se-á uma prestação 

de contas de forma pública acerca da forma de uso do recurso arrecadado, não 

havendo possibilidade de ser devolvido caso haja desistência após a inscrição).  

4.4. Local de Realização: Centro de Atividades 

Comunitária/Pindobal/Mamanguape em parceria com a Escola Técnica de 

Enfermagem – Rosa Mistica.  

4.5. Período de Realização:  

4.5.1. Turma Dezembro 2019: 12 de dezembro de 2019 a 16 de dezembro de 

2019  

4.6. Número de vagas: 40 vagas (VAGAS LIMITADAS)  

4.7. Dar-se-á início das atividades em seu primeiro momento contando a partir 

da chegada de todos os estudantes e/ou profissionais em formação 

(Residentes Médicos e Multiprofissionais) para o encontro na Universidade 



Federal da Paraíba - UFPB. Os cinco dias serão de formação (conteúdos 

teóricos e práticos) e preparação para as VIVÊNCIAS HOLÍSTICAS, na 

perspectiva da Educação Popular junto as Práticas Alternativas da Saúde e da 

Pedagogia Freireana, bem como na metodologia da mobilização coletiva e 

individual desenvolvida pelo Professor Mestre Emmanuel Fernandes Falcão.  

Todas as Oficinas e Vivências Holísticas serão realizadas no Centro de 

Atividades Comunitária/Pindobal/Mamanguape em parceria com a Escola 

Técnica de Enfermagem – Rosa Mística,na Paraíba. Posteriormente, os 

estudantes passarão por vivências terapêuticas de Saúde Alternativa num 

trabalho prático e teórico com os profissionais envolvidos em comunidades 

populares, suas organizações, instituições e redes de apoio social, convivendo 

com estas pessoas e seus grupos, de modo supervisionado pela equipe do 

ENEC e do PIAC/UFPB. Após o mergulho na inserção de práticas alternativas 

e um novo olhar para o CUIDAR Melhor da saúde, em realidade local, será 

realizado um processo de avaliação com a participação de todos. 

 

5. PARTICIPANTES  

5.1. Poderão se inscrever para a vivência estudantes graduandos, graduados, 

pós-graduados, residentes em todas as áreas da Saúde e Ciências Humanas;  

5.2. Somente serão considerados aptos a realizar inscrição aqueles estudantes 

graduandos que estiverem com as matrículas ativas em suas respectivas 

instituições de ensino superior e os que já concluíram suas formações;  

5.3. Ficará a cargo dos (as) estudantes ENEQUIANOS (A) HOLÍSTICOS (A), 

articular apoio para seu deslocamento para o Estado da Paraíba até o 

Aeroporto Castro Pinto e/ Rodoviária Estadual de João Pessoa-Paraíba, onde 

serão recebidos pela coordenação responsável pelo evento, para que possam 

se apresentar na UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) - Campus 

I, dirigir-se ao PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE AÇÃO COMUNITÁRIA 

(PIAC) - Térreo da Reitoria, onde se encontrará com os COORDENADORES 

do PIAC. O deslocamento da UFPB até o Centro de Atividades 

Comunitária/Pindobal/Mamanguapee o seu retorno ao Aeroporto e/ou 

Rodoviária após o término do Encontro ficará sob a responsabilidade do 

PIAC/PRAC/UFPB. 

 

 

 

6. INSCRIÇÕES  

6.1. As inscrições serão realizadas por meio de preenchimento do formulário 

disponível no PIAC – E-mail: piac.pracufpb2019@gmail.com, e/ou Tel.: 83.3216 

7599 (informações).  



6.2. O pagamento de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) que deverá ser 

feito VIA DEPÓSITO ou TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA em nome de: Titular: 

Emmanuel Fernandes Falcão / Banco SANTANDER - Agência: 4312 - Conta: 

01000763-7  

Obs.: Enviar comprovante de pagamento junto com o formulário de inscrição 

por e‟mail: piac.pracufpb2019@gmail.com, até o preenchimento das 40 vagas 

abertas. Sendo realizadas por ordem de entradas de comprovações de 

depósito bancário do pagamento da inscrição, preenchendo as cento e vinte 

vagas será encerrada as inscrições. Assim como, a inscrição estará 

condicionada a esta etapa. 6.3. Documentos a serem apresentados no ato da 

inscrição e submetidos necessariamente via e-mail: „  

6.3.1. Cópia da Identidade (RG);  

6.3.2. Cópia do CPF;  

6.3.3. Comprovante de Matrícula na instituição de Ensino Superior.  

6.4. Dúvidas podem ser realizadas por e-mail: piac.pracufpb2019@gmail.com, 

(falar com Emmanuel Fernandes Falcão ou Rosangela Pimenta. Aguardar após 

a confirmação do recebimento da documentação e comprovante de pagamento 

sua inscrição num novo grupo do Whatapp, onde serão tratados todos os 

assuntos referentes aos encontros.  

7. RESULTADOS DAS SELEÇÕES  

Os resultados dos selecionados para participarem do II FESTIVAL DE 

VIVÊNCIAS HOLÍSTICAS (ENEC dezembro 2019) “ que sairão na página do 

ENEC no https://www.facebook.com/ENEC-Est%C3%A1gio-Nacional-de-

Extens%C3%A3o-emComunidade-1511638965752088/ e via e-mail individual.  

 

João Pessoa-PB, 30 de outubro de 2019. 

 

Ms. Emmanuel Fernandes Falcão 

Coordenador do ENEC Coordenador da PIAC/PRAC/UFPB 

Assessor de Extensão/PRAC/UFPB Membro do Comitê Nacional de Educação 

Popular em Saúde PIAC/PRAC/UFPB 

 

 


