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Introdução: Considerando os processos educativo, cultural e cientifico que constituem
a extensão; a partir da prática de metodologia ativa no ensino da disciplina Vivencia
Profissional I, associada à ações externas, o  projeto “Despertar Saberes”, alicerçado
nos saberes prévios dos estudantes e comunidade participante, proporciona benefícios
quanto ao aprimoramento das relações humanas ao permitir uma iniciação do discente
ao campo de assistência à saúde, além disso, incorpora evidências sobre a
transformação de saberes prévios, associados a temas discutidos durante as aulas, em
conhecimento científico.  respeitando valores éticos e culturais da comunidade e assim,
alcançando a ação transformadora do discente. Objetivo: Aproximação dos discentes
com a prática profissional
Favorecer a pesquisa
Desenvolvimento das habilidades de escuta e interpretação;
Difundir conceitos básicos em saúde.
 Metodologia: Pesquisa exploratória através de abordagem direta, entrevistando-os
individualmente por meio de roteiro parte estruturado e parte semiestruturado,
lançando mão da metodologia ora indutiva, ora dedutiva visto que durante seu
desenvolvimento temos o despertar de saberes de todas as partes.

 Resultados: Os resultados até o momento são positivos, indicando amadurecimento
dos discentes participantes,  intercambio de saberes, valorizando a percepção dos
discentes sobre a formação profissional como uma forma de agregar valor aos saberes
sem abandoná-los, mas sim, compreendendo melhor o caminho percorrido. 
Quanto a comunidade, percebe-se que as instruções básicas e orientações sobre as
possibilidades de intervenção fisioterapeutica vem formando cada vez mais adeptos
candidatos à esses cuidados. Essas pessoas são encaminhadas aos cuidados em nossos
ambulatórios no campus Ipatinga. Conclusão: Percebe-se ao longo do semestre que a
iniciação do calouro ao campo profissional é gratificante, o desenvolvimento das
habilidades de escuta e interpretação vem surpreendendo tanto discente quanto
docente; a difusão de conceitos básicos em saúde parecem surtir efeito junto a
comunidade que propõe maior adesão aos cuidados individuais.
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