
 

 

 

 

 
Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 
(    ) Resumo             (X) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 
SORRISO VOLUNTÁRIO: a contribuição para formação profissional através da alegria 

do cuidar  
 
 
AUTOR PRINCIPAL: Aline Paula Spibida Silvestri  
CO-AUTORES: Ádriam Alexandre Ecco , Bruna Cecconello Jacobs, Patricia Boller 
Medeiros 
ORIENTADOR: Cristiane Barelli  
UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O Projeto de Extensão Sorriso Voluntário ocorre por meio de invasões lúdicas no             
ambiente hospitalar, permitindo a transformação da realidade social voltada a          
comunidade, especialmente dentre pessoas adoecidas. Além de propiciar harmonia         
aos pacientes, é uma forma em que os acadêmicos podem aprender junto deles,             
propiciando uma visão diferente do que é rotineiro na formação e no trabalho em              
saúde. O projeto também permite um contato mais humanizado com todos,           
ampliando o crescimento pessoal e qualificando a formação profissional na saúde. O            
objetivo desse relato foi compreender como os extensionistas participantes do Sorriso           
Voluntário perceberam a integração entre ensino, pesquisa e extensão, bem como as            
constribuições do projeto na sua formação profissional no ano de 2018. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
A investigação, de cunho qualitativo, foi realizada a partir da análise dos relatórios             
individuais dos extensionistas voluntários que participaram do projeto Sorriso         
Voluntário em 2018. Os sujeitos foram incluidos no estudo por meio de sorteio,             
buscando contemplar os diferentes cursos de graduação. Definimos duas questões do           
relatório para analise temática: a integração entre ensino, pesquisa e extensão; e a             
contribuição do projeto na formação profissional. Definimos dez relatórios para          
análise, preservando sigilo e anonimato dos respondentes e buscando identificar          



 

 

 

palavras-chave recorrentes entre os relatos. Com base nas respostas dos voluntários           
sobre o tripé ensino, pesquisa e extensão, foi consenso que participar do Projeto             
Sorriso Voluntário permite modificar a realidade social, pois o projeto é voltado à             
comunidade. Em relação a contribuição do projeto na formação profissional, os           
acadêmicos ponderaram que fazer parte desse projeto de extensão possibilita adquirir           
conhecimentos sobre a rotina e funcionamento hospitalar, aprender a trabalhar em           
equipe e, além disso, desenvolver empatia. Também emergiu dos relatos dos           
estudantes que participar de projetos de extensão é muito relevante para formação            
academica, afinal se somam conhecimentos teóricos, práticos, profissionais e outros          
que atravessam o cunho acadêmico para o humano. Certamente isto ocorre pela            
oportunidade que se tem de participar de forma integrada de ações de ensino,             
pesquisa e extensão, proporcionando rica experiência na alegria do cuidar,          
transformando e contribuindo de forma significativa para realidade de si e do(s)            
outro(s).  
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Concluimos que é imprescindível para o aprendizado academico a integração          
indissociavel entre ensino, pesquisa e extensão. Isso contribui com os estudantes na            
condição de futuros profissionais da área da saúde, pois são aprendizados que            
ocorrem fora da sala de aula. Por meio das respostas obtidas nos relatórios             
identificamos que os conhecimentos propiciados pela extensão vão além do cunho           
teórico - prático, abrangendo a formação humana, com desenvolvimento da          
compreensão, paciência e empatia. 
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente UMA página com anexos (figuras e/ou tabelas),            
se necessário. 
 
 
 
 
 
 
 




