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Intro
odução: Um proje
eto de extensão
e
também pode se
e iniciar pelo
reco
onhecimentto, pela universida
ade, da im
mportância
a da cria
ação de laços
l
perm
manentes com uma comunida
ade ativa, em um bairro
b
periiférico de uma
cidad
de: no ca
aso Araraq
quara. Asssim se inic
ciou, em 1997 a ap
proximação de
estudantes e professore
p
es com edu
ucadores da
d escola Henrique S
Scabello, até
a o
ano de 2003 quando
q
se
e entrelaça
aram com agentes comunitário
c
os de saú
úde e
mais integra
antes do Programa de
d Saúde da
d Família, o PSF, no
o bairro Ja
ardim
dem
das Hortênsiass. Primeira
amente, so
obre a form
ma de enco
ontros, para
a compreensão
das distintas culturas
c
en
nraizadas lá
á e cá. Po
osteriormen
nte, atravé
és de pesq
quisa,
para
a identificação da urg
gência de se intervirr junto a meninas,
m
a partir dos
s dez
anoss de idade
e, até mulh
heres com cinqüenta
a anos, sem recurso
os financeirros e
orien
ntação parra utilização de absorrventes, du
urante o ciclo menstrrual.
Obje
etivos: A instalação
o de uma unidade de produçção de ab
bsorventes
s, no
bairrro Jardim das Horttênsias, o atendime
ento a ma
ais de 1300 meninas e
mulh
heres, com
m vistas a promover seus direiitos integra
ais à Saúd
de, tornou--se o
objetivo do pro
ojeto UPA, de um po
onto de vista técnico e científico
o, como de
e um
pontto de vista cultural.
Méto
odos: Aná
álise da sittuação atu
ual, levanta
amento de
e campo, cconstituiçã
ão de
um grupo
g
interdisciplinar, de estud
dantes de Administra
ação Pública, Econo
omia,
Ciên
ncias Sociais que, junto
j
com
m professo
ores e me
embros da
a comunid
dade,
concceberam um
u fluxogrrama, com
mo redes de inform
mação e im
mplementa
ação,
atravvés de parrcerias inte
erinstitucion
nais.
Resultados: já
j atingido
os, nos an
nos de 2003 e 2005
5 foram: m
mobilização de
mãe
es das crian
nças e ado
olescentess do bairro para discu
ussão da ssaúde feminina,
mob
bilização de
e professo
ores da esscola, mob
bilização dos agente
es comunittários
de saúde
s
e esstudantes universitários, para ações solidárias de
e levantam
mento
metó
ódico de dados
d
com
mo de análise de situações,
s
contatos com múlttiplas
instittuições loccais e esta
aduais parra estudo de
d viabilidade. O pro
ojeto prem
miado
perm
mitiu viage
em de estu
udantes com integra
antes da comunidad
de do bairrro a
outro
os estados, para tro
oca de exxperiência e tem motivado
m
a realização de
seminários internos no campus universitário
o, com a participaçã
ão perman
nente
de cerca
c
de trinta
t
estud
dantes, co
omo a parrticipação de integra
antes do bairro
b
1
*
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proje
etado para
a recebê-lo
o. O projeto recebeu
u, em 200
05, o 5o lu
ugar no prrêmio
nacio
onal FENE
EAD.
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