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Vivências e Estágios na Realidade 
do Sistema Único de Saúde



COMISSÃO DE 
REPRESENTAÇÃO 
DO MOVIMENTO 
ESTUDANTIL DA ÁREA 
DA SAÚDE

Cons. Nacional dos Estudantes 
de Psicologia – CONEP
conep2004@yahoo.com.br

Dir. Exec. Nacional dos
Estudantes de Medicina – DENEM
www.denem.tk 
sededenem@yahoo.com.br

Dir. Exec. Nacional dos Estudantes 
de Odontologia – DENEO
deneo_deneo@yahoo.com.br

Exec. Nacional dos Estudantes 
de Enfermagem – ENEEnf
www.eneenf.cjb.net
eneenf@yahoo.com.br

Exec. Nacional dos Estudantes 
de Farmácia – ENEFAR
www.enefar.org.br
enefar@enefar.org.br

Exec. Nacional dos Estudantes 
de Veterinária – ENEV
cnenev@yahoo.com.br

Exec. Nacional dos Estudantes 
de Serviço Social – ENESSO
www.enessomess.hpg.com.br
enesso@yahoo.com.br

Executiva Nacional dos 
Estudantes de Biomedicina
diretoriaenabm@yahoo.com.br

Pró-Exec. Nac. dos Estudantes 
de Administração Hospitalar
hospitalar_nacional@yahoo.com.br

Pró-Exec. Nac. dos Estudantes 
de Terapia Ocupacional
proexneto@yahoo.com.br

Representação Estudantil do 
Curso de Administração de 
Sistemas e Serviços de Saúde
asssuergs@pop.com.br

Como participar?
A  página eletrônica do VER-SUS/BRASIL é 

www.saude.gov.br/sgtes/versus. Nessa página, 

você vai encontrar todas as informações sobre o 

VER-SUS/BRASIL. 

Para participar da construção do VER-SUS/BRASIL 

em sua região, se você é estudante universitário 

da área da saúde, procure o seu Diretório ou 

Centro Acadêmico (ou o mais próximo de você). 

As Executivas Nacionais de Estudantes das 

profi ssões da área da saúde que compõem a 

Coordenação Nacional do VER-SUS/BRASIL 

também estão à sua disposição para colaborar 

nesse processo descentralizado de construção.

O Movimento 
Estudantil da Saúde e 
o VER-SUS/BRASIL
A Comissão Nacional de Representação do 

Movimento Estudantil da Saúde é resultante 

da união das representações estudantis dos 

cursos da área. Seu objetivo com esse projeto 

é promover a refl exão do estudante sobre 

situações e temas importantes, pertinentes

à sua formação profi ssional. As Executivas 

Nacionais participantes da construção do

VER-SUS/BRASIL objetivam a consolidação 

do SUS, pois o movimento acredita que, 

possibilitando ao estudante a sua inserção na 

realidade local por meio de estágios e vivências, 

será mais fácil para ele perceber as muitas 

contradições e as complexas relações de nossa 

sociedade, facilitando assim a formulação e o 

entendimento do seu papel como estudante, seu 

futuro profi ssional e seu potencial como agente 

transformador da realidade do país.

Como é a vivência?
O VER-SUS/BRASIL proporciona ao estudante 15 

dias de vivência multiprofi ssional (estudantes 

de diferentes cursos) em um sistema de saúde 

municipal ou estadual. Trata-se da interação dos 

estudantes entre si, com gestores, trabalhadores 

da saúde, usuários e instituições de Ensino 

Superior. Uma interação que propicia o debate 

e o conhecimento sobre aspectos de gestão do 

sistema, as estratégias de atenção, o exercício do 

controle social e os processos de educação na 

saúde.

A proposta é que o VER-SUS/BRASIL aconteça no 

período das tradicionais férias letivas – no inverno 

e no verão. 

Durante o período da vivência, os estudantes 

terão suporte pedagógico e suas despesas 

de alimentação, hospedagem e transporte 

custeadas pelo Ministério da Saúde. Secretarias 

Municipais de Saúde, Secretarias Estaduais de 

Saúde e Instituições de Ensino Superior são 

parceiras do projeto.

Qual o público do
VER-SUS/BRASIL?
O Projeto VER-SUS/BRASIL destina-se aos 

estudantes universitários brasileiros dos cursos 

da área da saúde.

Segundo a Resolução 287/98 do CNS: Biologia, 

Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, 

Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, 

Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Além desses, a Coordenação Nacional do

VER-SUS/BRASIL incluiu os cursos de 

Administração Hospitalar e de Administração 

de Sistemas e Serviços de Saúde, totalizando 16 

profi ssões da saúde. Está prevista a possibilidade 

de participação limitada de estudantes 

universitários de outros cursos.

Objetivos
• Valorizar e potencializar o compromisso 
ético-político dos participantes no processo de 
implantação do SUS.

• Provocar refl exões acerca do papel do 
estudante como agente transformador da 
realidade social.

• Contribuir para a construção do conceito 
ampliado de saúde.

• Sensibilizar gestores, trabalhadores e 
formadores da área da saúde, estimulando 
discussões e práticas relativas à educação 
permanente e às interações entre educação, 
trabalho e práticas sociais.

• Contribuir para o amadurecimento da prática 
multiprofi ssional e interdisciplinar, para a 
articulação interinstitucional e intersetorial 
e para a integração ensino-serviço-gestão-
controle social no campo da saúde.

• Contribuir para o debate sobre o projeto 
político-pedagógico da graduação em saúde 
e sobre a implementação das diretrizes 
curriculares nacionais e das diretrizes 
constitucionais do SUS, fortalecendo os 
compromissos do SUS com o ensino da saúde.

• Estimular a inserção dos estudantes no Movimento 
Estudantil e em outros Movimentos Sociais.

Departamento de Gestão da Educação na 
Saúde (DEGES)

Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde (SGTES)

Ministério da Saúde (MS)

Esplanada dos Ministérios, Bloco G
Ed. Sede – 7º andar – sala 725
70058-900 – Brasília – DF
Tel.: (61) 315-3470 – Fax: (61) 315-2862
E-mail: versus@saude.gov.br
Site: www.saude.gov.br/sgtes/versus
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VER-SUS/BRASIL
Vivências e Estágios na Realidade 
do Sistema Único de Saúde

O que é o VER-SUS/BRASIL?

O VER-SUS/BRASIL faz parte de uma estratégia do Ministério 

da Saúde e do Movimento Estudantil da área da saúde de 

aproximar os estudantes universitários do setor aos desafi os 

inerentes à consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

em todo o território nacional. Representa, também, um 

compromisso do gestor do SUS com a aprendizagem dos 

estudantes que se preparam para este setor.

Trata-se de uma ação que propicia aos estudantes uni-

versitários dos cursos da saúde conhecerem mais de perto 

o SUS. É uma oportunidade de vivenciar os desafi os, as 

difi culdades e os avanços deste sistema. Uma vivência 

em que os profi ssionais em formação problematizam a 

organização dos serviços de saúde nas diferentes regiões do 

país.

Ministério da Saúde

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES

Departamento de Gestão da Educação na Saúde – Deges

Comissão de Representação do Movimento Estudantil da Área da Saúde
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