
INTRODUÇÃO:

O Seminário é resultante de um trabalho
integrado Universidade Federal de Ser-
gipe,  Movimento  Popular  de  Saúde  e
Aneps (Articulação nacional de Movimen-
tos  e  Práticas  de  Educação  Popular  em
Saúde),  que defendem as práticas inte-
grativas, complementares e populares de
saúde, e a relação do homem com a natu-
reza e a utilização de recursos naturais
que deve ser de forma sustentável. Sen-
do  um fenômeno social  no  mundo  atual,
caracterizada por suas inter-relações bi-
ológicas, sociais, culturais e econômicas. 

OBJETIVOS:

 Articular  o  saber  científico  e
popular  nas  práticas  integrativas,
complementares  e  populares  de
saúde, envolvendo o conhecimento
sobre as  massagens  e  acupuntura
auricular;

 Contribuir com o processo 
formativo permanente e de 
organização político-social dos 
movimentos sociais e gestão dos 
serviços de saúde, bem como 
subsidiar atores e atrizes para 

construírem de maneira crítica o 
processo de implementação da Política 
Nacional de Educação Popular em Saúde 
(PNEPS-SUS), da Política Nacional de 
Plantas Medicinais de Fitoterapia  e das 
práticas populares de cuidados no 
Sistema Único de Saúde.

 Sensibilizar os gestores, trabalhadores,
estudantes  e  comunidade  para
implementação das Práticas Integrativas
e Complementares de Saúde no SUS;

PÚBLICO-ALVO  :  

Gestores, Profissionais de Saúde, Comunidade,
Estudantes e Educadores.

METODOLOGIA:

O Seminário terá metodologia participativa, e
problematizadora,  partindo  do  conhecimento
dos  participantes  e  valorizando  a  troca  de
conhecimentos, e experiências com a realização
de aulas teóricas- práticas.

PROGRAMAÇÃO

09:00  –  Mística  de  acolhimento  dos
presentes;
09:30  –  Roda  de  conversa  sobre  as
Práticas  Integrativas  e  Populares  de
Cuidado no SUS e sua interface com a
Política Nacional de Educação Popular
em Saúde.
10:30 Lanche coletivo
11:00  Roda  de  Conversa  com  os
facilitadores  dos  cursos:  Reiki,
Massagem;  Acupuntura  Auricular  e
Fitoterapia;
12:30 – Debate e encaminhamentos.
13:30 – Entrega dos Certificados dos
Concluintes dos cursos.
14:30 – Almoço coletivo 
15:30 - Avaliação e Encerramento.



“Não há saber mais ou saber me-
nos: Há saberes diferente.”

Paulo Freire

ORGANIZAÇÃO:

➢ UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SERGIPE

➢ MOVIMENTO POPULAR DE 
SAÚDE

➢ ARTICULAÇÃO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO POPULAR 
EM SAÚDE

APOIOS:

- Secretaria de Estado da Saúde;
- Secretarias Municipais de Saúde dos

Municípios: Lagarto, Simão Dias,
Salgado, Riachão do Dantas, Tobias

Barreto e Poço Verde.
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http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/

