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O VIII Fórum de Humanização do SUS está inserido num evento maior 

denominado ENEPE, Encontro de Ensino, (X ENAENS), de Pesquisa e Iniciação 

Científica (XVIII ENAPI) e Extensão (XI ENAEXT), realizado anualmente pela 

Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) de P. Prudente/SP. O presente fórum é uma 

iniciativa dos membros da Comissão de Integração Ensino-Serviço (CIES do Oeste 

Paulista), Centro de Referência Saúde do Trabalhador (CERESTpp), Departamento 

Regional de Saúde XI (DRS XI) e Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE).  

Este fórum ao longo dos últimos anos, criou momentos importantes para que se 

faça uma reflexão crítica e histórica sobre os problemas de saúde no Brasil, 

sensibilizando os diferentes atores envolvidos no desenvolvimento das ações de saúde e 

usuários do SUS, para reconhecer as lutas que se tem travado para a preservação da boa 

saúde e da qualidade de vida da população. A oitava edição do presente fórum 

desenvolverá este ano o tema, “Terceiro Milênio e as Novas Tecnologias: Formação 
Humanizada dos Profissionais da Saúde”. 

Espera-se que com a criação desses ambientes de discussão, fortaleça-se o 

vínculo entre os trabalhadores da saúde e os usuários do sistema e de ambos com os 

serviços de saúde. Haja vista que, esta interação promoverá um encurtamento da 

distância entre esses atores, humanizando o acolhimento, justificado pela troca de 

saberes e construção de novos paradigmas, visando à melhoria da qualidade de vida da 

população.   

A humanização está fundamentada na troca e construção de saberes, no diálogo 

entre os diferentes atores, no trabalho em equipe e nas necessidades do campo da 

saúde. Assim sendo, o acolhimento torna-se parte da humanização e de 

operacionalização do SUS, ampliando a inclusão social da população, na atenção à 

saúde, garantindo o acesso universal e a efetiva responsabilização dos profissionais, dos 

usuários e da organização com a saúde. 

 



 Conferencistas – Consultores da Política Nacional de Humanização para o SUS), 

representantes do Ministério da Saúde, na Política de Humanização do SUS no 

Estado de São Paulo. 

 Mediador – Drº Décio Gomes de Oliveira - Coordenador das Ações Extensivas da 

Saúde da Pró-Reitoria de Extensão da UNOESTE, Professor da Escola Nacional de 

Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/FIOCRUZ/RJ) e Facilitador (Fiocruz/RJ) do SUS 

na Comissão de Integração Ensino-Serviço (CIES do Oeste Paulista). 

 Debatedores - todos a seguir participarão: 

 Representantes Docentes da UNOESTE: Profª Rosangela 

Ferreira Cristóvão e Msc Angélica Augusta Grigoli Dominato.  

 Representantes Discentes da UNOESTE: Serão indicados pelos 

Coordenadores dos cursos da saúde. 

 -Representante dos Trabalhadores da Saúde: Nicassia Bárbara 

Derré (Secretária de Saúde de P. Prudente) Gomes e Ana Lucia 

de Matos Flores (Sindicato dos Trabalhadores da Saúde).  

 Representante dos Usuários do SUS: Renata Soares de Souza 

Representantes Gestores da Saúde:  Maura Cir de Souza. 

 Representantes do Conselho Municipal de Saúde: Valdinei 

Wanderley da Silva. 

 
Parceiros da UNOESTE/PROEXT na realização deste Fórum: 

 Centro de Referência Saúde do Trabalhador de P. Prudente – CERESTPP; 

 Departamento Regional de Saúde – DRS XI; 

 Secretária de Estado da Saúde de São Paulo; 

 Comissão de Integração Ensino em Serviço – CIES do Oeste Paulista; 

 Secretárias Municipais de Saúde dos municípios da Região Oeste do Estado de 

São Paulo; 

 Consultores da Política Nacional de Humanização do SUS; 

 Conselho Municipal de P. Prudente/SP. 

 
Local: Anfiteatro do Bloco BIII do campus II, da UNOESTE; 
ENEPE de 22 a 25 de outubro de 2013  
Data do ENAEXT– 25 de outubro de 2013; 
Das 8h00 às 12h00 
Rodovia Raposo Tavares, Km 574; 
Bairro Limoeiro – Campus II da UNOESTE. 

 


