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                     Objetivo do Curso: Formar Agentes Comunitários de Saúde para o 

Sistema Único de Saúde na perspectiva do trabalho interdisciplinar, 

intersetorial e humanizado para atuação na lógica da promoção da 

saúde, prevenção de doenças e agravos bem como práticas 

educativas na atenção primária, qualificando a política de saúde na 

perspectiva da garantia dos direitos. Para tanto, apresenta, abaixo, 

metas que devem ser alcançadas para que este objetivo seja 

concretizado. 

 

Metas em curto prazo – 2012 

a. Consolidar o processo de implantação do Curso com a formação da 

primeira turma; 

b. Criar um acervo bibliográfico especializado, representado pelos títulos 

de bibliografia básica e complementar, a fim de atender as demandas 

atuais e futuras dos educandos e professores nas atividades de 

ensino. Também enriquecer a diversidade de bibliografia específica de 

modo que as atividades de pesquisa e extensão possam ser 

implementadas de maneira satisfatória e adequada; 

c. Dar maior visibilidade ao Curso, com a implementação de sua página 

na web; 

d.  Propor estabelecimento de acordo de cooperação técnica e científica 

na área de formação técnica para Agentes Comunitários de Saúde que 

atuarão no Sistema Único de Saúde com as Prefeituras Municipais de 

Curitiba e Região Metropolitana. 
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e. Implantar um sistema de contato com os egressos do Curso, 

juntamente com o Setor de Educação Profissional e Tecnológica; 

 

Metas em médio prazo – 2012 a 2015 

a. Consolidar o Curso como referência na formação de Técnicos de 

Agente Comunitário de Saúde no Estado do Paraná; 

b. Consolidar o estabelecimento de acordo de cooperação técnica e 

científica na área de formação técnica para Agentes Comunitários de 

Saúde que atuarão no Sistema Único de Saúde com as Prefeituras 

Municipais de Curitiba e Região Metropolitana. 

c. Ter 100% de seu corpo docente com titulação de pós-graduação stricto 

sensu;  

d. Implantar projetos de pesquisa e de extensão relacionados à área de 

conhecimento do Curso; 

e. Desenvolver atividades que envolvam educandos e egressos do 

Curso, de modo a proporcionar novos contatos profissionais para 

todos; 

f. Fortalecer a inclusão social dos educandos deste curso por meio do 

resgate da cidadania. 

g. Aproximar a UFPR às demandas da Educação Profissional. 

h. Comunicar à comunidade interna e externa da UFPR, a inclusão social 

e resgate da cidadania propiciada aos educandos deste curso, por 

meio de artigos e vídeos produzidos em parceria com demais atores 

sociais do SEPT.     
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Metas em longo prazo – 2015 a 2017 

a. Consolidar a articulação entre as atividades de pesquisa e as 

atividades de extensão, de modo que o Curso seja referência na 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão dentro da Universidade; 

b. Inserir 50% dos educandos do curso em atividades de monitoria, 

pesquisa e extensão. 


