
Lançamento do Projeto Nascente será dia 7 de junho
site.medicina.ufmg.br/inicial/lancamento-do-projeto-nascente-sera-dia-7-de-junho/

O lançamento oficial do projeto “Capacitação
das Equipes de Saúde da Família na Promoção
do Desenvolvimento Infantil Integral e
Aperfeiçoamento da Linha de Cuidado da
Criança, em ações integradas com a
Assistência Social, Educação e Cultura e
ampliação do uso da Caderneta da Criança”,
apelidado de Projeto Nascente, acontecerá na
quinta-feira, dia 7 de junho. O encontro será das 9h às 17h, na sala 62, no térreo da
Faculdade de Medicina da UFMG.

O projeto é coordenado pelo professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da
Faculdade, Geraldo Cunha Cury, e tem como objetivo promover a capacitação de, em média,
duas equipes de Saúde da Família em cada um dos 30 municípios conveniados com o
Internato em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG, mais conhecido como
Internato Rural.

Estarão presentes no lançamento prefeitos e secretários de Saúde dos municípios
participantes do Internado em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG,
representantes da Faculdade de Medicina, da pró-reitoria de Extensão da UFMG, da
Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, além de profissionais das áreas de educação,
cultura e assistência social. Confira a programação.

Projeto Nascente

A proposta do Projeto Nascente é que as equipes capacitadas possam atuar com maior
efetividade no Desenvolvimento Infantil Integral, aperfeiçoando e ampliando o uso da
Caderneta da Criança e enfatizando a importância do vínculo mãe e filho.

As capacitações serão feitas por meio de seminários locais, ministradas pela Equipe de
Saúde da Família previamente capacitada por professores da UFMG. As equipes a serem
capacitadas são compostas por médicos, enfermeiros, técnicos e agentes comunitários de
saúde indicados pelo município.

O curso busca contribuir com a qualificação das equipes de saúde da família e de
profissionais da educação e assistência social de municípios conveniados com o Internato
Rural.
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