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Visitas técnicas nas USFs de Cabedelo/PB 

Caros alunos; 

 Assistam SOS Saúde/SICKO (diretor: Michael Moore) antes das visitas; 

 Grupos de cinco integrantes -no máximo- deverão realizar as visitas a fim de não atrapalhar as 

atividades da USF, sendo prontamente informados por e-mail (carolineufpb@gmail.com) com o 

seguinte título/assunto: Visitas técnicas nas USFs de Cabedelo/PB – componentes do grupo; 

 Devido ao deslocamento da UFPB para Cabedelo, as visitas iniciarão 09:30h nas Unidades de Saúde da 

Família/USF; 

 Logo após a primeira visita vocês devem obter a assinatura, com carimbo, do Sr. Francisco de Assis Felix da 

Silva, Diretor de Educação Permanente em Saúde (ele deverá ser encontrado na Secretaria de Saúde de 

Cabedelo, que fica próxima da Caixa Econômica Federal), no PLANO DE ATIVIDADE E TERMO DE 

COMPROMISSO PARA AULAS PRÁTICAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, levando -em seguida- o 

referido documento na Coordenação de Estágio e Monitoria/PRG. 
 

Atividades que irão compor o relatório das visitas técnicas 

 Tirar foto do lado de fora da USF com todos os integrantes do grupo, informando endereço (OBS.: 

fotos poderão ser tiradas no interior da USF apenas se forem permitidas – SEMPRE pedir 

autorização); 

 Identificar todos os profissionais que exercem funções na USF; 

 Após observação in loco, relacionar ao menos três itens que estão no conteúdo da unidade II (pg. 5, 

6 e 7) sobre: 

o O profissional que integra o NASF; 

o O professor de Educação Física que integra o NASF; 

 Idealizar três formas originais de atuação do professor de Educação Física na USF, posteriormente 

submetendo-as à apreciação de profissional que atua na USF (nome completo e profissão deverão 

ser registrados no relatório) para que seja escolhida a melhor sugestão. 

 

Orientações sobre elaboração do trabalho (dez pontos) 

O relatório (oito pontos) deverá ser entregue impresso (inclusive com as fotos) por cada grupo 

no primeiro dia de aula após o término das visitas técnicas, sendo que o dia da apresentação (todos 

os integrantes deverão falar durante a exposição do conteúdo das visitas) será marcado com a turma. 

Uma resenha crítica (dois pontos) do documentário SICKO/SOS Saúde de Michael Moore 

igualmente deverá compor esse trabalho, apresentando (impressa e oralmente) comparações entre 

a realidade vivenciada e o documentário. 

O integrante do grupo que: 

 Não comparecer à visita técnica agendada deverá justificar sua ausência no relatório, 

sendo que o não comparecimento da visita implicará na perda de quatro pontos (por 

visita) na nota do relatório; 

 Não comparecer à apresentação terá redução da nota conforme indicado a seguir: 

ausência na apresentação = nota do grupo – 5 pontos. 
 

Tenham proveitosas visitas! 
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