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1. INTRODUÇÃO

A Feira de Saúde e Cidadania 2017 do IF Baiano Campus Santa Inês com o tema “Tecendo
ações para o bem estar” foi uma ação conjunta desenvolvida pelas comissões responsáveis por
ações de promoção à saúde do campus, a saber, a Comissão do Programa Pró-Saúde (público-alvo:
estudantes) e o Núcleo de Promoção à Saúde do Servidor (NUPROS), a realização da Feira também
contou com apoio da Coordenação de Assuntos Estudantis (CAE). 

A escolha da data da realização da Feira de Saúde e Cidadania 2017 foi estratégica, pois o
mês  de  outubro  aglutina  uma série  de  datas  comemorativas  como  o  Outubro  Rosa,  o  Dia  do
Professor e o Dia do Servidor Público, a data no início do mês ainda possibilitou dar visibilidade à
Fibrose Císitca cuja data de referência é no mês de setembro. 

O objetivo  principal  da  Feira  de  Saúde  e  Cidadania  2017  foi  promover,  no  âmbito  do
Campus Santa Inês,  ações de educação em saúde e cidadania,  sensibilizando todo público-alvo
quanto a promoção da saúde, a prevenção de agravos e a formação cidadã. 

Para alcançar este objetivo foi ofertada uma série de serviços e oficinas, foram também
promovidas atividades culturais  ao longo do dia e  atividades  de integração com a comunidade
externa. 

O alcance da Feira foi de aproximadamente 953 discentes, dos quais 529 divididos entre os
cursos  Técnicos  de  Zootecnia,  Alimentos  e  Agropecuária  integrados  ao  Ensino  Médio,  373
divididos entre os cursos superiores de Zootecnia,  Geografia e Biologia,  21 discentes do curso
Técnico  Subsequente  em  Informática  e  30  discentes  curso  de  Técnico  em  Secretaria  Escolar
ofertado  na  modalidade  de  Educação  à  Distância.  Houve  também  esforços  para  que  os   215
servidores do  Campus participassem das atividades ofertadas, sendo feita reserva de vagas  para
este público em algumas atividades.   

A produção deste documento tem o intuito de fornecer dados referentes a amplitude das
ações que foram desenvolvidas neste dia no Campus, além de prover subsídios para a realização de
eventos desse porte num futuro próximo, fortalecendo as parcerias firmadas. 



2. PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES

A Feira  de  Saúde e  Cidadania  2017 contou com o apoio  de  30  monitores  previamente
selecionados  entre  os  estudantes  do  Instituto,  dentre  as  funções  destes  discentes  havia  prestar
auxílio às equipes colaboradoras das atividades e realizar o registro de frequência, quer fosse de
visitação  ou  de  presença  nas  oficinas.  Dessa  forma  foi  possível  registrar  a  participação  nas
atividades disponibilizadas na Feira de Saúde e Cidadania (Quadro 1).

Quadro 1. Registro de participação nas atividades da Feira de Saúde e Cidadania 2017

ATIVIDADE PARTICIPAÇÃO

Estandes (Local: Quadra de Esportes)

Hemoba – UCT Jequié (turno matutino)
Ações de educação em saúde quanto a doação de sangue e medula óssea

97 visitantes

Outubro Rosa – equipe Núcleo de Estudos em Saúde campus Santa Inês
Sensibilização quanto a prevenção do câncer de mama

259 visitantes

Qualidade do Sono – Liga Acadêmica de Qualidade do Sono UESB
Ações de educação em saúde

83 visitantes

Fibrose Cística - equipe Núcleo de Estudos em Saúde campus Santa Inês
Sensibilização quanto ao diagnóstico precoce da doença

209 visitantes

Aferição de Pressão Arterial e Glicemia – colaboradores Prefeitura de
Cravolândia e do Curso Técnico em Enfermagem de Ubaíra
Realização de aferição de pressão arterial e glicemia

242 atendimentos

Vacinação  –  colaboradores  da  Prefeitura  de  Santa  Inês  (turno
vespertino)
Administração de vacinas

25 atendimentos

Agricultura  Familiar  –  colaboradores  de  associações  de  agricultores
familiares de Santa Inês e Ubaíra
Exposição e venda de produtos provenientes da Agricultura Familiar

78 visitantes

Abuso de álcool – Discente do Ensino Médio
Sensibilização quanto aos riscos do abuso do álcool

81 visitantes

Plantas Medicinais – Grupo de Estudos Reflorestar
Orientação quanto ao uso de plantas medicinais e distribuição de mudas

194 visitantes

Mostra Parasitológica – discentes do curso superior
Exposição de pôsteres sobre parasitoses

117 visitantes

Mostra  Sexualidade  –  discentes  da  disciplina  de  Biologia  do  Ensino
Médio
Exposição  de  informações  sobre  Infecções  Sexualmente  Transmissíveis,
Métodos Contraceptivos, Aborto

117 visitantes

Total parcial 1.502

Serviços (Locais: Cantina, Enfermaria e Auditório da Biblioteca)

Serviço de preventivo - colaboradores da Prefeitura de Santa Inês 
Oferta de exame preventivo a mulheres com vida sexual ativa

16 atendimentos

ID Jovem - colaboradores da Prefeitura de Santa Inês 
Cadastramento no ID Jovem 

75 atendimentos



Emissão de Carteira de Trabalho – Equipe SETRE
Serviço de emissão de carteira de trabalho

42 atendimentos

Emissão de Carteira de Identidade – Equipe SETRE
Serviço de emissão de RG

38 atendimentos

Roda de conversa sobre violência contra a mulher – Ministrante Flávia 
Aelo
Fomentar o debate sobre a prevenção da violência contra a mulher

26 pariticipantes

Cuidados com a pele – Ministrante Suomi Juana
Exposição sobre a importância dos cuidados com a pele

70 atendimentos

Total parcial 267

Oficinas (Locais: Salas de aula)

Alongamento – Equipe de Fisioterapia UESB e fisioterapeuta Sílvia
Educação quanto a questão postural

57 participantes

Pesquisa em base de dados – Ministrante Ana Sara Melo
Orientação quanto ao uso das informações disponíveis em bases de dados on 

line

35 participantes

Dança – Ministrante Antônio Carlos
Abordagem da dança como exercício físico

58 participantes

Yoga – Ministrante Gabriela
Difusão da prática de Yoga

26 participantes

Educação em Saúde Bucal - colaboradores da Prefeitura de Santa Inês
Sensibilização quanto a promoção da saúde bucal

61 participantes

Concurso Público – Ministrantes Ozeias e Fágner
Fornecimento de orientações e dicas preparatórias para concursos públicos

18 participantes

Primeiros Socorros – Ministrante Flávia Aelo e Corpo deBombeiros 
Jequié
Difusão de noções para a prática de primeiros socorros em práticas de campo

15 participantes

Maquiagem – Ministrante Lívia
Orientações quanto ao uso de maquiagem para diferentes ocasiões

18 participantes

Estética Afro – Ministrante Eleicy
Orientações quanto a realização de penteados 

14 participantes

Defesa Pessoal – Ministrante Jefferson
Ensino de técnicas de defesa pessoal

54 participantes

Total parcial 356

Atividades Físicas e Atividades Culturais (Local: Quadra de Esportes)

Aula de Zumba – Professora Ana Isa (Ubaíra)

Apresentação musical – Discentes Emanoel e Islane

Apresentação de Samba de Roda – Grupo Reunindo Pirmaveras de Santa Inês

Encerramento – Fanfarra Águias Independentes de Santa Inês

Total Geral 2.125 
participações



3. AVALIAÇÃO

No projeto da Feira de Saúde e Cidadania 2017 foi proposta a avaliação do evento no geral,
para tal distribuímos 200 formulários de avaliação (aproximadamente 10% das participações) entre
ministrantes, colaboradores e participantes das atividades. As avaliações constavam da atribuição de
uma nota de 1 a 5 e um espaço para sugestão para a próxima Feira (Formulário 1), eram anônimas e
poderiam ser entregues aos monitores ou depositadas em caixas identificadas.  Obtivemos como
retorno 102 formulários cujos resultados numéricos foram expostos no Gráfico 1. 

Dentre as sugestões foram sinalizadas as ausências de algumas atividades como capoeira,
canto,  alimentação  saudável,  oficina  de  Libras  e  atividade  abordando  sexualidade  e  aceitação,
também foi sugerida a extensão do evento para mais um dia e para o turno noturno. Quanto às vagas
de  oficina  ofertadas  deixou-se  como  sugestão  que  fossem  melhor  dimensionadas  propiciando
aumento de vagas e a distribuição das oficinas ao longo do dia para que fosse possível participar de
mais de uma atividade. 

Em relação aos estandes foi sugerido que fosse ofertado maior número de estandes, assim
como também a mudança do local de exposição devido a falta de cobertura da porção lateral da
quadra e da ocorrência de chuva inesperada que prejudicou a exposição de alguns estandes. 

Também foi pontuado nas sugestões que a divulgação das atividades da Feira de Saúde e
Cidadania fossem feitas com maior antecedência e que fosse extendida para o público externo com
convite para a participação de outras escolas.

   Formulário 1. Ficha de avaliação da Feira de Saúde e Cidadania 2017

Gráfico 1. Notas atribuídas na avaliação da Feira de Saúde e Cidadania 2017
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4. CONCLUSÃO

A partir da análise dos dados acima expostos observa-se que a realização da Feira de Saúde
e Cidadania 2017 trouxe benefícios para a comunidade acadêmica no que tange a promoção de
hábitos  de  vida  saudáveis  e  à  prática  de  ações  cidadãs.  O trabalho  em equipe  realizado pelas
comissões do Programa Pró-Saúde e do NUPROS, com o apoio da CAE e da gestão do Campus

Santa Inês teve, no geral, uma avaliação positiva (96% notas 4 e 5). Possibilitou estreitar laços com
a  comunidade  externa  e  ampliar  as  parcerias  com  os  municípios  no  entorno  do  Instituto,
favorecendo  a  intensificação  das  práticas  educativas  extramuros,  próposito  das  atividades
extensionistas desenvolvidas por esta nobre instituição. 


