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INTRODUÇÃO 
 
Trata-se do meu relato de experiência no projeto de extensão Acampamento da 
criança com Diabetes, o qual participo desde 2017 na organização e desenvolvimento 
de cronogramas, assim como execução de atividades nos encontros promovidos as 
famílias que participam do projeto. Tais atividades organizadas de forma precisa e com 
antecedência aos eventos, pois contamos com profissionais para os trabalhos que 
mantêm grande zelo pelo projeto. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Através do trabalhando direto com o público principal do projeto, ou seja, as famílias 
participantes, percebo a integração entre ensino e extensão, pois aquelas procuram e 
vêem os extensionistas do projeto como fonte de informações, por isso estamos 
sempre buscando novos conhecimentos e trazendo sempre novidades a programação, 
como novos especialistas, assuntos diversificados relacionados a diabetes, para 
atendê-los da melhor forma possível. 
A principal contribuição para a minha formação será no conhecimento adquirido em 
identificar demandas e buscar soluções, como por exemplo a falta de medicamentos 
na rede pública e quais as medidas que podem ser tomadas, órgãos responsáveis. O 
que também abriu muitas portas de um conhecimento ao qual não tenho contato no 
meu curso, relacionado a área da saúde principalmente, pois através da participação 
mutua dos acadêmicos construímos uma pirâmide de conhecimentos, com a interação 
de acadêmicos dos cursos de medicina, farmácia, psicologia, enfermagem, direito, ed. 
física, etc. O que sem dúvida enriquece o projeto. 



 

Assim, entendo que se trata de uma oportunidade da extensão que só pode ser 
propiciada na dimensão que é durante o trabalho de campo. Como por exemplo na 
aceitação e compartilhamento de experiências vivenciadas pelos pais de crianças com 
DM1. Os quais muitas vezes se inserem no projeto não compreendendo sua dimensão, 
mas é este trabalho, de reunir as pessoas que se encontram com filhos nesta condição, 
e de forma clara trabalhar assuntos cotidianos em oficinas e em conversas informais 
que acabam fixando as informações nos participantes e também criando uma rede de 
comunicação, para que pessoas de lugares diferentes possam interagir. 
Sem dúvida, as aprendizagens mais significativas adquiridas por mim foram os 
conhecimento em áreas da saúde e sobre como é importante a manutenção da rede 
pública de saúde para pessoas que necessitam de medicamentos de uso contínuo, de 
que neste sentido o Estado não pode falhar ou ser omisso. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Conforme supracitado o projeto funciona porque é uma construção de conhecimentos 
de diferentes áreas. Espero que o projeto continue sendo multidisciplinar e 
oportunizando o acesso aos alunos interessados em serem voluntários assim como 
atentendo tão bem as familias que por aqui passam. 
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente UMA página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 
 
 
 
 
 
 


