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SEMANA 24 DO PROJETO 

Novidades 

Quem somos nós? 

Por dentro das Salas 

OBESCultura 
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Este é um boletim interativo. Toda vez que esse ícone 

aparecer você deve clicar para ser redirecionado       

CONFIRA OS VÍDEOS DAS SALAS DO OBESC! 

Durante o último mês, enviamos no Grupo Integração 

os vídeos compilados produzidos pelos membros das 

salas que compõem nosso projeto. Clique aqui para 

assistir, se você perdeu algum! 

 
PUBLICAÇÕES E EVENTOS 

Estamos organizando uma listagem de periódicos e 

eventos, a fim de compartilhar um pouco da nossa 

experiência. Se você ou seu grupo tem interesse, você 

pode dar uma olhadinha aqui. A planilha está dividida 

em duas abas: Eventos e Periódicos!  

 

E se você souber de algum evento ou periódico que não 

está na nossa lista, pode encaminhar mais informações 

para a monitora Núbia que atualizamos a planilha! 
CONVITE PARA SEMINÁRIO 

Dia 09 de Setembro, a Sala de Formação promoverá a 

mesa-redonda “Desafios do trabalho frente a COVID-19: 

como fica a saúde do trabalhador da Atenção Primária?”.   

Serão quatro convidadas incríveis, para uma discussão 

muito potente, que acontecerá através de uma live no 

Youtube, às 14h do dia 9, uma quarta-feira. Esperamos 

vocês! 

NOVIDADES 

 

 PRODUÇÃO DE NARRATIVAS 

Grande parte da movimentação do nosso site tem sido 

feita pela produção de narrativas. Temos recebido 

muitas contribuições externas, mas também 

gostaríamos de saber como vocês que são parte do 

Obesc tem se sentido. Compartilhe conosco, de forma 

anônima ou não, pequenos diários e narrativas e deixe 

seu registro! 

ENCERRAMENTO DO CURSO DE EXTENSÃO 

Na terça, dia 25 de agosto, encerramos o Curso de 

Extensão “Epidemia, História e Saúde Pública: estudos 

sobre a COVID-19". Agradecemos a todes que 

participaram e contribuíram para as discussões. 

Acompanhem a retrospectiva que estamos preparando 

no nosso Instagram. 

O OBESC agora tem um canal no Youtube! 

É isso mesmo! Se inscreva e deixe um 

joinha!  

Anote na agenda: a inauguração do canal 

será dia 9 de setembro! 

https://drive.google.com/drive/folders/1KNP1q53D5yyMAt1sNuLPmrHyCMyXght0?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pw7_21IdgWt78oQFi7bMDwcXG6EWEfLrPFa3YgB240c/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCZkmw6bfo8QSjk6vFjSqbHA
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ABRASUS e ABRASUAS 

O projeto de extensão da UFSJ “AbraSUS e 

AbraSUAS- Gestos e Afetos’” nasce com o objetivo de 

compreender as expressões da integração ensino-

serviço através dos afetos, gestos e da amorosidade 

presentes na prática diária e cotidiana de 

profissionais, alunos, preceptores e usuários. O 

projeto já completa 2 anos de existência e tem uma 

capilaridade muito importante em São João del Rei e 

região. 

O projeto busca subverter a racionalidade operativa 

para promover atividades educação permanente em 

saúde pautadas em reflexões mais humanas e 

próximas da nossa realidade. 

Conheça mais! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 CONHEÇA  

 

REUNIÕES  

GERAIS DO OBESC E AGENDA 

Diante do Ensino Remoto Emergencial , nosso 

modo de trabalho teve algumas alterações: as 

reuniões serão mais espaçadas e adotaremos 

mais atividades ‘assíncronas’ tratando de 

temas importantes para o projeto através de 

vídeos, lives e posts nas nossas redes sociais. 

A agenda está sendo repactuada, e assim que 

as matrículas do ERE1 forem finalizadas 

teremos uma nova agenda disponível! 

DIÁLOGO DE SABERES 

Diálogos de Saberes é um programa de extensão da UFSJ 

que atua através da promoção da Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) e conta com uma equipe de cerca de 50 

pessoas, sendo uma proposta interdisciplinar e 

interprofissional. 

O programa fortalece a política de Segurança Alimentar e 

nutricional numa parceria entre comunidade externa e 

apoio técnico da UFSJ. A proposta é construção de um 

espaço onde as pessoas possam levar suas experiências, 

seus conhecimentos e suas habilidades para a realização 

de ações que tragam mais segurança e menos incerteza 

para todas e todos que coabitam o território junto 

conosco. É por isso que o Programa se chama “DIÁLOGOS 

DE SABERES”. Esses “diálogos” partem da junção de três 

palavras: SEGURANÇA ALIMENTAR e NUTRICIONAL e o 

objetivo principal é garantir a todas e todos a 

disponibilidade e as condições de acesso regular e 

permanente a alimentos saudáveis e de qualidade, em 

quantidade suficiente, sem que isso comprometa o 

acesso a outras necessidades essenciais. 

https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/forumdemulheresdasvertentes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/abrasus2019.2020/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://dialogosdesaberes.blogspot.com/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
https://www.instagram.com/dialogosdesaberes/
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Sala de Situação 

Nessa nova fase da Sala de Situação, alguns GTs estão 
finalizando os seus trabalhos, como é o caso do GT3 em 
que seus(as) pesquisadores (as) serão redistribuídos nos 
demais GTs, e outros que estão reorganizando seus 
objetivos e focos. 
 
O momento é de fechamentos de produtos, alimentação 
do site, manutenção de alguns monitoramentos e 
pesquisas. As reuniões estão mais espaçadas para que 
não haja sobrecarga durante o Ensino Remoto 
Emergencial (E.R.E). 

Sala de Formação em Saúde e Acolhimento 

O GT de Matriciamento fez uma pausa nas capacitações 
por videoconferência durante o mês de julho, mas 
manteve ativo o Grupo de Whatsapp “Sala de Formação 
- OBESC”, que conta com cerca de 70 profissionais de 
saúde de São João del Rei e região. Foram enviados, 
semanalmente, materiais e conteúdos informativos 
relativos à Covid-19, versando sobre assuntos como: 
aspectos da produção das vacinas, polêmicas sobre o 
uso de medicamentos, importância da manutenção do 
distanciamento social, e acompanhamento de outras 
condições de saúde, para além da Covid no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde. 
 

Os cards estão disponibilizados no Instagram do 
OBESC, confira! :)  

   
Tanto o GT de Matriciamento, quando o GT de 

Articulação, estão organizando seus desenhos de 
pesquisa. Durante o mês de julho foram feitas seleções 
e leituras de artigos, que agora estão sendo revisados 
para construção dos primeiros esboços de artigos. 
Também foi submetido um resumo sobre a Experiência 
de Construção de um Protocolo de Enfrentamento à 
Covid junto ao Congresso Brasileiro de Educação 
Médica, pelas alunas e alunos do GT de Articulação.  
 
O GT de Acolhimento continua com os atendimentos a 
profissionais de saúde e a população geral que demanda 
algum suporte no campo emocional. Os horários 
tiveram pequenas alterações, e também podem ser 
conferidos no Insta! 

 

Sala de Formação em Saúde e Acolhimento 

No mês de agosto o GT de Matriciamento fez uma 
formação sobre o “Uso de EPIs” nos serviços da Atenção 
Primária, que contou com a presença de duas 
representantes da gestão municipal de Saúde: as 
coordenadoras da APS, e do almoxarifado. Foi a primeira 
vez que convidades da gestão fizeram falas em uma 
atividade de formação do OBESC. Consideramos um 
encontro muito produtivo. Também aconteceu uma 
formação com os profissionais da APAC-SJDR, em duas 
turmas, sobre “Proteção e cuidados na Covid-19: como se 
proteger na rotina das unidades prisionais”. 

Grupo Operativo                                                                                                                                                    
 
O Grupo Operativo retornou às reuniões no último dia 
12. Compreendemos que novas dinâmicas estão se 
delineando frente à organização para o ensino remoto. 
Dessa forma, cada sala deve debater o novo 
funcionamento neste semestre, com a expectativa de 
paralelamente dar continuidade às ações e respeitar os 
novos tempos. As reuniões operativas ocorrerão 
mensalmente, nas quartas feiras. Continuamos nesse 
caminho juntxs!  
 
Uma comissão de estudantes e professores foi formada 
para submissão do nosso projeto ao Edital PIBEX, com 
expectativas de expandi-lo para mais dois anos!! E uma 
atualização importante, o projeto já está sendo avaliado 
oficialmente pelo Comitê de Ética. 
 
Além disso, uma comissão foi retirada para pensar e 

executar o SEMINÁRIO GERAL DO OBESC , que 
está programado para o final do semestre e promete ser 
um espaço amplo de debate, síntese e afetos que 
representem todo nosso trabalho no ano de 2020. 

 

POR DENTRO DAS SALAS 

 

 

https://www.instagram.com/obesc20/
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Sala de Comunicação 

A Sala de Comunicação continua realizando as 
capacitações com os Comerciários! Comerciários de 
Barbacena manifestaram desejo de receber nossa 
capacitação. Por isso, no início de agosto foi realizada 
uma reunião com representantes de entidades de 
comerciantes e comerciários para apresentar nossa 
capacitação. Em breve será feita uma formação de 
capacitadores em Barbacena, que serão profissionais 
da saúde e estudantes responsáveis pela capacitação 
dos comerciários de lá!   
 
Em parceria com o PET Saúde, a Sala de Comunicação 
tem produzido e divulgado uma série de cards 
informativos sobre o enfrentamento da pandemia! O 
último foi sobre NeuroCovid-19. Você sabe o que é 
isso? Confira no nosso Instagram! 
 
 
 
 
Além disso, o site continua a todo vapor! Fizemos 
uma reformulação do layout para atender nossas 
demandas e suas dinâmicas!  
Todos os dias temos publicações: diários de 
isolamento, crônicas, narrativas de cuidado e 
experiências dos profissionais de saúde, campanhas, 
estudos técnicos. Todo dia um conteúdo diferente 
que é a cara do nosso projeto!  
 

Clique aqui para acessar o site e conheça também 
nosso Facebook: 

 
 

 

 

 

 

Sala de Solidariedade e Proteção Social 

No mês de Julho, o GT Mapeamento e Articulação, 
da Sala de Solidariedade e Proteção Social, junto com seis 
profissionais de diferentes áreas de atuação, promoveu o 
Circuito de Palestras: Marketing digital para negócios 
locais online e gratuito que contou com a participação de 
mais de 300 pessoas. Em meio a pandemia, o curso foi 
pensado para ajudar os empreendedores de São João del 
Rei e região a vender mais usando a internet. Foram seis 
dias de palestras onlines, do dia 20 de julho ao dia 25 de 
julho, que abordaram os seguintes assuntos: como a 
internet pode alavancar seu negócio, como mostrar o seu 
produto e serviço na internet, como vender digitalmente 
usando o seu próprio celular, como atender seus clientes 
nas redes sociais, como alcançar seu cliente ideal usando 
o Facebook e a importância de ter o seu próprio site. 

 

Depois do sucesso do curso e dentro deste 
objetivo de auxiliar os moradores locais durante a 
pandemia, a Sala está organizando um curso de Educação 
Financeira para os dias 08, 09 e 10 de Setembro.  

 
> Mais informações no nosso Grupo Integração e aqui! 

 

Além disso, foi criado um 
instagram(rededeapoiosjdr) para 
continuar a divulgação das ações 
solidárias mapeadas na região. O objetivo 
desse instagram, além da divulgação, é 
mostrar que existem várias formas de 
estar ajudando, não só a financeira. Quer 
saber mais? Clica! 

 
O GT Mulher e Trabalho, no mês de Julho, fez 

reuniões com a participação de uma profissional de 
Resende Costa que fez um mapeamento das atividades 
dos artesãos na cidade e divulgou os seus aprendizados 
com o GT. Dentre eles, ela explorou a precarização e 
desvalorização do trabalho e alternativas que fogem da 
massificação, tentando resgatar as formas criativas, 
tradicionais do processo e da capacidade de criar novos 
produtos. 

 
O GT Rua continua ativo fazendo um processo de 

escuta das famílias ajudadas e distribuição de cestas 
básicas e máscaras de tecido, além de continuar na luta 
por um abrigo à população em situação de rua. Quer fazer 
parte desse trabalho incrível? Saiba como ajudar aqui.   

https://saudecoletiva.ufsj.edu.br/
https://www.instagram.com/p/CAoI5gelznq/
https://www.facebook.com/OBESCSJDR/photos/a.114254420226234/140765077575168/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/CEjnfRoFcgj/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/gtruasj/
https://www.instagram.com/redeapoiosjdr/
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  ÓTIMA SEMANA!  

OBESCULTURA 

 

 

 

 

 

 

      

 

 AFETOS| Podcast 

No Podcast Afetos, as comunicadoras Gabi Oliveira e 

Karina Vieira falam sobre tudo que nos afeta, 

aproximando pessoas por meio do que nos sensibiliza. 

Os 5 primeiros episódios são sobre Sentimentos, pois 

já começamos falando sobre aquilo que nos move, 

mesmo que de forma subjetiva. Os episódios estão 

disponíveis todas as sextas, antes do 12h. 

15ª Mostra de Cinema de Ouro Preto 

Em 2020, a CineOP celebra 15 anos de história, com uma 

programação online, abrangente e gratuita de 3 a 7 de 

Setembro. A programação está estruturada em três 

temáticas centrais: Preservação, História e Educação.  

Integram a programação exibições de filmes em pré-estreias 

nacionais e retrospectivas, debates, oficinas, shows musicais. 

  

Ficha Técnica  

Produção e conteúdo: Jade Chartone, Maria Clara Mendes, Núbia Rodrigues, Raquel Camacho, Vitória Braz  

Revisão: Cássia Batista, Jade Chartone, Núbia Rodrigues 

Produção visual: Jade Chartone 

Coordenação geral do projeto: Ana Pimentel (DEMED), Maria Clara Oliveira (DECIS) 

 

 

Dicas das Obesquemigas para você curtir essa semana! 

 

 

Roma | Filme 

Autobiográfico, inspirado na 

infância do próprio diretor Alfonso 

Cuarón passada num contexto de 

classe média mexicana, durante os 

anos 1970, Roma é um filme feito a 

preto e branco extremamente 

intimista e poético. O filme foi o 

vencedor em três categorias: 

Melhor Filme Estrangeiro, Melhor 

Direção e Melhor Fotografia. Uma 

obra cheia de sensibilidade e 

críticas sociais! CONFIRA! 

        Kunumi MC| Música 

     Conheça o Kunumi MC o rapper indígena que faz versos sobre demarcação de terra.   

Aos 16 anos, Werá Jeguaka Mirim fala da realidade sob o ponto de vista dos indígenas 

por meio de versos. Ele é um rapper de origem guarani que mora na aldeia de Krukutu, 

na região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. 

https://cineop.com.br/
https://open.spotify.com/episode/1xzJRZOSqrkiryk3jtcejq?si=U_jhobnfSK214k0Ck0xbvQ
https://www.netflix.com/watch/80240715?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C8c7b961e95f572c0cc56f00f5034a2339c372da0%3A69be5a3a99534331842537304ff5a4ad11967673%2C8c7b961e95f572c0cc56f00f5034a2339c372da0%3A69be5a3a99534331842537304ff5a4ad11967673%2C%2C
https://open.spotify.com/artist/3TBRqlwSaKKHBzcQSFJP4m

