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1. Introdução e objetivos:
A aprendizagem integrada ao Sistema Único de Saúde
(SUS) é prerrogativa do curso de Medicina da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) Minas
Gerais. Recente reforma curricular reestruturou as
disciplinas “Práticas de Saúde”, da área da Saúde
Coletiva, alocadas nos três primeiros períodos do
curso, que realizam ações de promoção da saúde na
rede. Este estudo objetivou conhecer o processo de
curricularização da extensão, de acordo com a
resolução nº 7 de 18/12/2018, do Conselho Nacional
de Educação (CNE). e sua implementação no curso de
Medicina a partir destas disciplinas, colaborando com o
Colegiado de Curso, o Núcleo Docente Estruturante e
Comitê Gestor do Contrato Organizativo de Ação
Pública Ensino-Saúde (COAPES).
2. Metodologia:
Foi analisado o Plano Projeto Pedagógico do Curso de
Medicina (PPC) e os planos de ensino das três
disciplinas envolvidas, destacando, discernindo e
elegendo as atividades de caráter extensionistas e
outras em potencial. Foi elaborada metodologia
adequada à realidade do curso de Medicina para
implantação da curricularização nas demais disciplinas
do curso.

O trabalho servirá de modelo para a readequação das
demais disciplinas do curso com estes potenciais.
Foram produzidos dois vídeos e um infográfico (Figura
1) com o “passo a passo” para efetivação futura do
processo, de acordo com as diretrizes definidas pelo
CNE/ MEC e pela universidade.

Figura 1: Passo a passo para curricularização de disciplinas.

4. Conclusões:
O curso de Medicina possui grande potencial em
atividades extensionistas em suas disciplinas
obrigatórias e é fundamental a elaboração de métodos
que uniformizem a reformulação dos planos de ensino
dentro da instituição, em atendimento à resolução CNE
7/2018.

3. Resultados e Discussão:
As disciplinas “Práticas de Saúde” contemplam,
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