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Trata-se de um programa que tem como objetivo realizar ações educativas que
abordem temas relacionados à saúde e aos direitos da mulher. Adota-se como
proposta metodológica, os Círculos de Cultura, proposto por Paulo Freire. Tais
Círculos representam um espaço dinâmico, de caráter dialógico, que permite o
aprendizado e a troca mútua de experiências e rompe com a educação bancária.
Dessa, forma, os temas trabalhados nas rodas de conversa serão abordados de
forma problematizada, contribuindo para que todos possam construir e compartilhar
saberes e conhecimento. Tais temas serão relacionados à saúde e aos direitos da
mulher e deverão ser eleitos pelo próprio público, ou seja, mulheres de distintas
faixas etárias ou períodos de vida. Além do empoderamento desse publico, o
programa visa, ainda, a capacitação dos estudantes dos cursos de graduação em
Enfermagem, Medicina e Farmácia para trabalharem ações educativas de forma
problematizadora e interdisciplinar. Portanto, o programa buscará envolver, sempre
que necessário, e, de acordo com as temáticas trabalhadas, profissionais de
distintas áreas, dentre elas, citam-se: saúde, educação e humanas. As rodas de
conversa poderão ser realizadas em distintos locais, a saber: salas de aula ou
demais espaços da UFSJ, Campus centro-oeste, espaços pertencentes à rede de
Atenção Primária à Saúde, bem como à rede de atenção secundária e terciária de
saúde do município de Divinópolis, Escolas e demais instituições que apresentarem
demanda. Acredita-se que este programa tem potencial para integrar,
dialeticamente, o ensino, a pesquisa e a extensão. No ensino, o programa
contribuirá para o envolvimento dos estudantes, para o aprofundamento dos temas
trabalhados, para a aquisição de habilidades e competências para a realização de
ações educativas numa abordagem problematizadora e interdisciplinar. Acredita-se
que o programa será um campo rico e fértil para o desenvolvimento de pesquisas
relacionadas às experiências vivenciadas por todos os envolvidos. Por fim, no
tocante à extensão, entende-se que o programa conseguirá envolver a comunidade,
aproximando-a da universidade e assim, contribuindo para que esta última cumpra
com o seu compromisso social e não seja vista como um espaço elitizado, mas, sim,
como um espaço de todos e para todos.


