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De forma bem 
descontraída. 

Esperamos você! 



Apresentação Objetivos Programação 

A exposição faz parte da disciplina 
Introdução ao Campo da Saúde, ministrada 
pelas docentes Elaine Cristiny Evangelista 
dos Reis e Juliana Gagno Lima. 

Pretende divulgar o histórico de 
formação do Sistema único de Saúde (SUS), 
apontando avanços e desafios. 

Trinta anos após a criação do SUS,  
fazemos um convite à comunidade a 
refletir sobre a importância desse sistema, 
reforçando o movimento de participação 
popular pela manutenção do SUS e 
acreditando que a construção de um 
modelo de saúde universal deve 
ultrapassar os muros da universidade e 
ganhar o apoio da sociedade.   

—> Dialogar com a comunidade sobre o 
que o SUS representa para a conquista de 
uma saúde universal e integral; 

—> Destacar importantes conquistas do 
Sistema Único de Saúde; 

—> Propiciar subsídios para que a 
população possa participar de 
movimentos de controle social pela 
melhoria do SUS; 

—> Reforçar a construção de um sistema 
que emerge de movimentos acadêmicos, 
apoiados pela educação popular e na 
vivência  dos atores extramuros; 

—> Estimular a sociedade a refletir sobre 
a Constituição Federal de 1988, que 
consagrou a saúde como “direito de todos 
e dever do Estado”.

O SUS 
depende de 

Todos Nós! 

A exposição com formato dinâmico 
acontecerá por meio de: 
—>  Jogos educativos: Tabuleiro, cartas, 
labirinto, entre outros; 
—> Linha do Tempo: Varal com figuras 
que contará a história do SUS; 
—> Encenação; 
—> Paródia; 
—> Apresentação de vídeos; 
—> Brincadeiras.

Turnos de apresentação: 
14:00 às 17:00 horas 
19:00 às 21:00 horas 

Público 

Aberto a todos os interessados 
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