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INTRODUÇÃO 
 
O comitê local da UPF filiado à IFMSA Brazil (International Federation of Medical 
Students’ Association), com o objetivo de proporcionar um momento de descontração 
às crianças da ala oncológica infanto-juvenil do Hospital São Vicente de Paulo – Passo 
Fundo, desenvolveu o programa Cine Sonhar. Esse projeto visa oferecer para as 
crianças hospitalizadas um momento lúdico através de uma sessão de cinema, 
optando por filmes animados e motivadores, com a esperança de que possamos 
contribuir positivamente no processo de recuperação da doença e que o período de 
internação desses pacientes se torne menos traumático. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
A IFMSA é uma organização estudantil presente em mais de 150 escolas médicas do 
Brasil, incluindo a Faculdade de Medicina da UPF. A missão da associação é promover 
impacto positivo na sociedade, ao viabilizar que estudantes de medicina liderem ações 
promovendo saúde e melhoria social.  
Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782 — 1852), pedagogo alemão, fundador do 
primeiro Jardim de Infância, o Kindergarten, escreveu que crianças e adolescentes são 
pequenas sementes que, adubadas e expostas a condições favoráveis, desabrochariam 
em um clima de amor, simpatia e encorajamento, e estariam livres para aprender 
sobre si mesmos e sobre o mundo [1,2]. Percebe-se que através do lúdico a criança 
cria fantasias a partir de situações de seu cotidiano, reelaborando e interpretando o 
mundo à sua volta, fator essencial para o desenvolvimento infantil [2]. A partir desse 
contexto os integrantes do comitê local da UPF idealizaram o Cine Sonhar. 



 

Com esse projeto as crianças hospitalizadas poderão participar de sessões de cinema 
gratuitas, com filmes animados e que possuam temáticas para as que elas 
desenvolvam autoconfiança e possam vivenciar um momento de descontração e 
união. As atividades iniciaram em março de 2019 e devem se estender até julho do 
mesmo ano, a ideia do programa é fazer sessões mensais para aproximadamente 20 
crianças utilizando o Espaço Lúdico do HSVP. O impacto dessa ação será mensurado 
através de uma roda de conversa com as crianças ao final de cada sessão e um diálogo 
com a equipe de saúde local. Ainda com a finalidade de enriquecer o Espaço Lúdico do 
HSVP, está em andamento a arrecadação de livros infantis para serem entregues 
mensalmente. Também estamos disponíveis para atender às demandas que nos forem 
repassadas pelos responsáveis do hospital, e assim podermos planejar futuras ações e 
projetos. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
O projeto Cine Sonhar idealizado, planejado e desenvolvido por integrantes da IFMSA 
Brazil UPF, consiste em sessões de cinema mensais para crianças internadas no HSVP. 
Com ele espera-se proporcionar às crianças um momento de descontração, no qual 
elas possam perceber que é possível viver e conviver com a doença, tornando a 
permanência delas no hospital o menos traumática possível. 
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