
"Como se fora brincadeira de roda  

Jogo  no trabalho  na dança das mãos  

O suor dos corpos na canção da vida 

O suor  da vida  no calor de irmãos  

Como um animal  que sobe na floresta  

Redescobrir o sal que esta na própria pele  

Redescobrir o doce  no lamber das línguas  

Redescobrir o gosto e o sabor da festa 

Pelo simples ato de um mergulho  

Ao desconhecido mundo que é o coração 

Alcançar aquele universo que sempre se quis  

E que se pôs tão longo na imaginação 

Vai o bicho  homem fruto da semente  

Renascer da própria força , própria luz e fé 

Entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós  

Somos a semente , ato , mente e voz 

Não tenha medo, meu menino povo 

Tudo principia na própria pessoa  

Vai como a criança que não teme o tempo 

Se fazer é tão prazer que é como fosse dor"  ( Gonzaguinha in, "Redescobrir")  

 

TECENDO REDES E CONVERSAÇÕES: SEMINÁRIO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA           

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) 

 

(1) JUSTIFICATIVA DE REALIZAÇÃO. 

 

"Maria , a citadina no beco  urbano sem saída, 

sob as linhas copiosas, que demarcam  a estética , o lugar social de cada um. 

O policial exige o seu nome. 

È tarde,  e pouca diferença faz se chamasse 

Lourdes, Fátima ou Aparecida. 

No esconde-esconde  da vida  e dos Direitos,  

ninguém é seu nome.. 

Maria, apavorada, não responde"( Sebastião Nicomedes in, "O Trecheiro", Junho de           

2015, Número 232). 

 

 

A relação da UNIVERSIDADE com a comunidade se fortalece através da EXTENSÃO            

ACADÊMICA propiciando CONVERSAÇÕES entre as partes com possibilidades de         

desenvolver ações sócio-educativas que priorizam a superação das condições de          

desigualdade e exclusão ainda existentes.Na medida em que socializa e disponibiliza seu            

conhecimento sem represá-lo, a Universidade tem a oportunidade de exercer e efetivar o             

compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos , bandeira desfraldada             

pela Organização das Nações Unidas (ONU) que chamou para si , baseada em 17              

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), subdivididos em 169 Metas a          

obrigação de divulgar e estimular ate 2030 uma iniciativa de agenda ambiental que             

comprometa os 193 Estados Membros com o cumprimento de uma nova agenda global             

de governança comprometida com o cumprimento paulatino das Metas Globais do           

Milênio acordadas e referenciadas em Convenções e Tratados Internacionais durante os           

próximos 15 anos.  



No fundo da alma ,a provocação de uma pergunta que não quer calar: Qual o lugar dos                 

que sobrevivem nas ruas em uma sociedade que tenta eliminar os diferentes e resistir              

ás artes, onde o "ter" massacra o "ser" num convite cotidiano á desumanização do              

homem guiada pelo canto triste das bolsas de valores, a fulgacidade da tecnologia e o               

'American Way". 

Nesta sociedade mecanicista , onde o homem dorme e acorda ao custo de drogas e               

onde a natureza é impiedosamente depredada pelo consumo não consciente, predatório           

e irresponsável que exaure ou polui as suas fontes não-renováveis de energia pessoas             

que moram nas ruas desobedecendo ao padrão burguês de sociedade são descartadas e             

invisibilizadas. Mas a Universidade deve , na perspectiva de inovar os conhecimentos            

aprimorar  instantaneamente o antigo e aprender, imediatamente , o novo. 

Ademais, ao acolher estas pessoas nossa instituição de ensino se oxigena cumprindo            

um dos principais objetivos da extensão, a saber, a promoção de mudança social que              

promove melhoria na qualidade de vida das pessoas assistenciadas e progresso nas            

relações da academia com estes segmentos sociais específicos mediante o          

compartilhamento do ensino e a pesquisa desenvolvidos. 

Ao contrário do que imagina o senso comum, esta população não se restringe a usuários               

de drogas e pessoas com problemas mentais.trata-se de um contingente heterogêneo e            

predominantemente masculino , uma vez que mulheres conseguem mais facilmente se           

incorporar  em casas de família ou abrigar-se recorrendo á prostituição. 

Em Santa Maria, o morar nas ruas personifica o abandono e o estranhamento. Quando a               

diferença entra no Território do outro, desafiando uma ordem pré estabelecida, a            

cidade torna-se cruel e hostil, fechando-se em muros, paredes, grades, senhas câmeras            

de vídeo, monitores e seguranças , criando um apartheid que vai do real ao virtual.Este               

seminário é a tentativa de um abraço apertado da Universidade a este invisível,             

desconhecido cidadão das ruas escondido por entre papelões e cobertores na tentativa            

de revelar aos nossos acadêmicos a parede invisível que separa a cidade oculta da              

cidade oficial. 

A socialização desse encontro pode trazer contribuições substantivas para qualificar as           

práticas instaladas no município de Santa Maria em relacionadas ao acolhimento da            

População em Situação de Rua ressignificando-as em caráter intersetorial .Almeja-se          

com a atividade a problematização do tema e a socialização das experiência de             

docentes, pesquisadores e gestores ,notadamente na perspectiva da politica pública da           

Assistência Social  em interlocução com a Saúde. 

Quem é este outro , o Morador de Rua , que de longe se confunde com sacos de lixo,                   

sucatas , dejetos, a quem muitos chamam de vadio, ladrão e preguiçoso.È um novo              

sujeito politico que lança sobre a cidade um outro olhar ressignificando os espaços             

públicos , expressando seu direito de viver com dignidade e ser respeitado.Ele tem             

Direitos , é amparado pelas Leis e pelos Estatutos Legais de nosso país .Fica o convite                

para redescobrir (retire os estereótipos da parede da memória!) estas pessoas em            

nosso Seminário.Participe! 

  

 

 

 

 

(2)   PROGRAMAÇÃO: 

 

 

O Projeto tem como objetivo a consolidação das relações de convivência entre            

universitários (as) , técnicos administrativos e professores da Universidade Federal de           



Santa Maria (UFSM) com Pessoas em Situação de Rua num processo de acolhimento             

e sensibilização buscando desencadear atividades promotoras de troca de saberes.          

Corresponde ao Item VI nas ações pontuadas no Projeto "UFSM Nas Ruas " e terá a                

seguinte proposta de PROGRAMAÇÃO a ser desenvolvida nos dias 22 e 23 de novembro              

de 2018. 

 

DIA 22  DE NOVEMBRO DE 2018 (Quinta  Feira): 

 

*Das 6 ás 7 horas :Saída do ônibus da UFSM da Casa de Passagem Para Adultos                

Pousada Acolher (Rua Sete de Setembro, 806, Bairro Perpétuo Socorro) com parada            

prevista na Praça Saldanha Marinho , com destino ao Campus Camobi. 

 

* Das 8 ás 10 horas: Visita Guiada ao Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM).Ver               

a possibilidade de avaliação do estado físico , pressão arterial e capacidade pulmonar             

dos participantes.Coordenação :Bolsistas voluntários (as) da Terapia Ocupacional do         

Projeto Saúde na Praça para Pessoas em Situação de Rua. 

 

*Das 10 ás 12 horas: Sobremesa Cultural (lanche e declamação do Poema "Os             

Estatutos do Homem", de Tiago de Mello) seguido de CONVERSAÇÕES I sobre            

Espacialização , Territorialização, Direito á Cidade , Politicas Públicas e Moradia á luz             

do Decreto 7053, que criou a Politica Nacional da População em Situação de Rua focando               

nas politicas públicas de Habitação de Interesse Social . Participações da Professora            

Beatriz Takeiti (UFRJ) , Defensorias Públicas( União e Estado do Rio Grande do Sul)              

,Caixa Econômica Federal (CEF), Secretaria Municipal de Habitação ( Superintendente          

Wagner Bitencourt) .Local : Auditório do prédio 74 -C. Coordenação da Mesa (             

Mediador ) : Amara Holanda (UFSM). 

 

* Das 12 ás 13:30 :Almoço no Restaurante Universitário da Universidade Federal de             

Santa Maria(UFSM).  

 

* Das 13:30 ás 16 horas :Visita Guiada ao Complexo Esportivo da Universidade Federal              

de Santa Maria (UFSM) com oficina e lanche. 

  

 

* Das 16 ás 18 Horas: OFICINA "As Faces da Rua " promovendo processos de               

identificação e identidade através de fotografias e vídeos realizados pelos participantes           

do Seminário com a colaboração voluntária de graduandos dos cursos de Comunicação            

Social (Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas). Coordenação de Bolsistas         

voluntários e da coordenadora do curso de Jornalismo, professora Sobremesa          

Cultural:Apresentação de Roda de Capoeira com usuários (as) em situação de rua da             

Casa de Passagem Para Adultos Pousada Acolher . Coordenação :Voluntário João Horácio            

Borges  . Local:  Planetário da UFSM. 

 

* Das 18 ás 18:30 :Janta no Restaurante Universitário da UFSM. 

 

* Das 18:30 ás 19:30: Saída do ônibus do Campus Camobi com destino á Casa de                

Passagem Para Adultos Pousada Acolher ( Rua Sete de Setembro , 806, Bairro Perpetuo              

Socorro) e parada prevista na Praça Saldanha Marinho. 

 

(2) DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018 (Sexta Feira):SEMINÁRIO PESSOAS EM SITUAÇÃO            

DE RUA  NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM). 



 

* Das 6 ás 7 horas da : Saída do ônibus da Casa de Passagem Para Adultos Pousada                  

Acolher (Rua Sete de Setembro, 806) com destino ao Campus Camobi e parada prevista              

na Praça Saldanha Marinho. 

 

* Das 8 ás 9 horas: Credenciamento e  acolhimento aos participantes do Seminário. 

 

*Das 9 ás 10 horas :Breve abertura Oficial com o Reitor e o Pró Reitor de Extensão e                  

formação da MESA 01 - "População em Situação de Rua , intersetorialidade e cidadania              

: articulando saberes e ações em Saúde e Assistência Social" . 

Debatedores: Secretárias Lorena Santos (SMDS) , Liliane Mello Duarte (SMS) e            

Professora Liane Righi( UFSM).Coordenadora da Mesa (Mediadora) :Sueli Goy Barrios (           

Conselho Nacional de Saúde).Local:Salão Imembuí , 2º Andar, Prédio da Reitoria. 

 

* Das 10 ás 10:30 Lanche e Sobremesa Cultural Apresentação Musical do Rapper Walter              

Bnegão. 

 

* Das 10:30 ás 12 Horas :MESA 02 -"Situação de Rua e Modernidade: A saída das ruas                 

como processo de criação de novas formas de vida na atualidade e reinvenção dos              

sujeitos". 

As politicas de qualificação profissional e acesso ao trabalho . Debatedores :Secretaria             

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação ( Superintendente do          

Desenvolvimento Econômico, Sr. Michel Kesseler) , Sine -Santa Maria , CEBRATEC ,            

SENAC , CRESCI e Clube de Diretores Lojistas (CDL).Mediador da Mesa :Rudiney Pereira             

(PROREXT). 

 

 

* Das 12 ás 13:30 :Almoço no Restaurante Universitário da Universidade Federal de             

Santa Maria(UFSM). 

 

* Das 13:30 ás 14:30: -CONVERSAÇÕES II:Quem eu sou.Esta rua é minha ou dos que               

têm emprego e CEP?Porquê tantos muros e eu me encontro envolto em teias nestas              

ruas? Oficina Tecendo narrativas e histórias de vida nas Ruas Moradia e            

Sobrevivência.Mediador : Professor Flavi Lisboa (PROREXT) .Debatedores: Reinaldo        

Santos e Francisco Nilton Gomes de Oliveira. 

 

 

*Das 14:30 ás 16 horas: MESA 03- "Em um beco escuro , explode a violência Na calada                 

da noite a morte e o medo rondam as ruas da cidade :O respeito ás singularidades e o                  

combate a todas as formas de preconceito e discriminação contra os que sobrevivem             

(Pessoas em Situação de Rua, Catadores , Profissionais do Sexo e Ambulantes, dentre             

outros) na e das ruas da cidade ". 

Mediador Professor Flavi Lisboa (PROREXT) . Debatedores jornalista Marcos Rolim, e           

representações da Guarda Municipal e Brigada Militar de Santa Maria.Comissão de           

Direitos Humanos da OAB-Seccional Santa Maria e Comissão de Direitos Humanos da            

Câmara de Vereadores de Santa Maria .Mediador :Reinaldo Santos . 

 

* Das 16 ás 17 horas:Lanche para os presentes e Leitura da Carta do Seminário , a ser                  

elaborada por graduandos (as) voluntários, participantes e organizadores do evento.          

Sobremesa cultural de encerramento com apresentação do grupo circense Retricirco          

saudando o "eterno chegar e fugir" a eterna busca por uma identidade que retire da               



invisibilidade os " Peregrinos das Ruas" ao som de duas canções -homenagem ao             

segmento "A Vida do Viajante" e   "Caminhos do Coração".Local: Planetário da UFSM. 

 

* Das 18 ás 18:30 : Janta no Restaurante Universitário da UFSM. 

 

* Das 18:30 ás 19:30:Saída do ônibus do Campus Camobi com destino á Casa de               

Passagem Para Adultos Pousada Acolher ( Rua sete de Setembro, 806) e parada prevista              

na Praça Saldanha Marinho. 

 

(3) METODOLOGIA  E ESTRUTURA 

  

* EMBARQUE: Saída diária do ônibus da UFSM ás 7 horas da manhã, da Casa de                

Passagem de Santa Maria ( Rua Sete de Setembro, 806, Bairro Perpétuo Socorro             

).Contato da Coordenadora Bolsistas Voluntários Responsáveis: Reinaldo Santos     

e Gabriel de Vargas. 

 

* CARGA HORÀRIA DO PROJETO: Carga horária de 10 horas diárias ininterruptas das 8              

ás 18 horas durante os dois dias do evento. 

 

* CONVERSAÇÕES: Atividade diária .A cada dia será abordado um tema , com             

participação de professores convidados que farão a abertura do tema em breve            

apresentação de 30 minutos, com o intuito de despertar a curiosidade e participação dos              

presentes.As conversações são uma mesa em formato dinâmico, com Roda de           

Conversas. 

 

* OFICINAS: Oficinas deverão ser de curta duração e realizadas uma vez a cada dia               

(nesta edição do Seminário , teremos oficinas de Esporte e Lazer e Comunicação)             

Devem  ser encerradas com a "Sobremesa Cultural". 

 

* SOBREMESA CULTURAL: Espaço destinado para realização de atividades lúdicas (           

Teatro, Apresentações Músicais, Poemas, Projeção de Filmes, dentre outras ).Momento          

importante de protagonismo cultural e interações individuais, a sobremesa é          

acompanhada de lanche ou cofee break para os participantes. Coordenação :Bolsistas           

voluntários. 

 

* CAFÈ DA MANHÂ ALMOÇO E JANTA: Diários, respectivamente , das 7:40 ás 8:30 , 12                

ás 13:30 e das 18 ás 18:30 durante os dois dias de evento, no Restaurante Universitário                

da UFSM. 

 

* LANCHE: Diários, respectivamente, das 10 ás 10:30 e das 14:30 ás 15 horas.Material              

para lanches : Pão, farinha de milho flocão, ovos, frango, carne de segunda, café,              

farinha de trigo, frutas para o suco, café, biscoitos, bolos, achocolatados e leite.Material             

descartável: Pratos , copos, talheres, toalha de papel para mesas , guardanapos. 

 

* BANHO: Material para higiene pessoal: 60 toalhas de pano para banho, 60 escovas e               

pastas de dente (creme dental), 60 sabonetes, 60 aparelho de barbear .Justificativas            

:Banho após oficina e atividade esportiva e utilização posterior para ações de higiene             

pessoal .Santa Maria não oferece alternativas de higienização aos que utilizam a Rua.             

moradia. 

 



* MATERIAL DO CREDENCIAMENTO: Sacolas + blocos e canetas com o logo da UFSM ou               

Mochilas (podem ser reutilizadas).Propõem-se aqui a distribuição aos 60 participantes          

em situação de rua de algo utilitário pois sabemos que os moradores de rua carregarão               

seus pertences nesta mochila. Estas pessoas são "Gente Caracol"que carregam sua "            

vida  " nas costas. A mochila é a representação cotidiana desta "Casa" para os sem CEP. 

 

* ESPAÇOS DA UFSM A SEREM UTILIZADOS: Planetário, Auditório do Prédio 74-C ,             

Restaurante Universitário -Campus Camobi , Complexo Esportivo , Hospital Universitário          

de Santa Maria (HUSM) e Salão Imembuí da Reitoria . 

 

 

INFRA ESTRUTURA NECESSÁRIA: Vestiário com chuveiro e banheiro do Complexo          

esportivo da UFSM. Espaço no Planetário para Conversações e oficinas com 60 cadeiras             

.Microfones e aparelho de Pawer Point para as apresentações musicais e intervenções            

culturais . 

 

(4) POLITICAS PÚBLICAS  PRIORITARIAS CONTEMPLADAS NO SEMINÁRIO: 

 

* HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: (Previstas nos incisos I e II do artigo 7º do               

Decreto 7053, de 23/12/2009 e na NOB). Vai trabalhar as politicas de Habitação de              

Interesse Social direcionadas a estas pessoas que incluiu na Norma Operacional Básica            

do Sistema Único da Assistência Social (NOB-SUAS) os serviços sócio assistenciais           

específicos como o Aluguel Social, a República Autogestionada o Hotel Popular e o             

Condomínio Social. Quem Participa? Defensorias Públicas (União e Estado), Caixa          

Econômica Federal (CEF) e Secretaria Municipal de Habitação . 

 

* SAÚDE: (Previstas nos incisos I, IX e X do artigo 7º do Decreto 7053, de 23/12/2009 e                  

demais legislações correlatas), vai apresentar os serviços e ações em atenção á saúde             

existentes no município (Casa 13, CAPS, Unidades Básicas de Saúde) para estas            

populações especificas. Quem participa? Conselho Nacional de Saúde( CNS) e Secretaria           

Municipal de Saúde (SMS)  

 

* GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (Previstas no           

inciso XIV do artigo 7º do Decreto 7053, de 23/12/2009): Demanda antiga, sempre             

apresentada em reuniões de rede ou debates realizados com estas pessoas nos espaços             

de escuta vai apresentar algumas ações existentes no município buscando o           

enfrentamento ao desemprego e aos índices de miséria e iniquidade.Quem participa? 

 

* SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS: Previstas no incisos V,           

VII, do artigo 7º e incisos I, II e V do artigo 15º do Decreto 7053 de 23/12/2009 e na                    

Portaria do Ministério da Justiça) Historicamente, os Direitos Humanos foram          

conquistados através de lutas emancipatórias e libertárias da humanidade e          

constituem-se enquanto patrimônio ético , jurídico e politico das sucessivas gerações.A           

sua realização exige a intervenção direta do Estado -em todas as suas esferas e              

poderes - na garantia da cidadania e dignidade de TODOS os cidadãos, incluindo as              

pessoas que moram e sobrevivem nas ruas.Quem participa? Comandos da Brigada           

Militar e Guarda Municipal , representação das Comissões de direitos Humanos da OAB-             

Seccional Santa Maria e Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de             

Santa Maria . 

 



* ESPORTE, LAZER E CULTURA: (Previstas nos inciso I do Decreto 7053, de             

23/12/2009). Serão representadas por vivências e oficina no Complexo Esportivo da           

UFSM e as intervenções propiciadas pela "Sobremesa Cultural". 

 

* ASSISTÊNCIA SOCIAL: (Prevista nos incisos X, XII, do artigo 7º, Parágrafos 1º e 3º               

do artigo 8º , e Lei Nº 11.258/05, de 30 de Dezembro de 2005, que alterou a Lei                  

obrigando a formulação de programas de amparo á População em Situação de Rua. No              

seminário, será representado pela participação de graduandos (as) em Serviço Social ,            

Professores e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS). Quem          

participa? SMDS e graduações em Serviço Social da Universidade Franciscana (UFN) e            

UFSM. 

 

(4) SUGESTÕES: 

 

* ENVOLVER a TV UFSM e a Rádio Universidade em inserções pontuais , divulgando ,               

nos meses de setembro , outubro e novembro o evento.Graduandos dos cursos de             

Comunicação Social (Publicidade, Jornalismo, Relações Públicas )devem gravar com as          

Pessoas em Situação de Rua um mini documentário em 10 minutos com o logo da UFSM                

apresentando em 10 minutos uma ideia convidando a todos (as) - e não só a               

comunidade acadêmica - para a participação no evento.È de suma importância envolver            

a coordenação dos cursos de Comunicação Social nesta e em outras ações (produção de              

documentário, áudios, realização de entrevistas , dentre outras)  referentes ao evento . 

 

* BUSCAR parcerias com outras Universidades , Conselhos e Sindicatos participantes           

para o financiamento do Seminário (Gestão compartilhada do evento). 

 

* Distribuir durante o Seminário (23/11) Ficha de Avaliação e elaborar RELATÓRIO            

contendo diagnóstico dos resultados da atividade. 

 

* Que o GT organizador do Seminário continue mobilizado e realizando reuniões            

sistemáticas com vistas a executar outras ações previstas no Projeto "UFSM Nas Ruas".  

 

* ORÇAMENTO: R$ 4.100, 00. 

 

 

 

 

(5) CRONOGRAMA DE AÇÕES: 

 

* DIA 06/09 (Quinta Feira) :Apresentação do Projeto de Seminário. 

 

* Dia 06/09 (Quinta Feira):Retirada de um Grupo de Trabalho (GT) responsável por sua              

organização e estabelecimento de cronograma com datas e horários das reuniões. 

 

* Datas dos Encontros: 9 e 10 de Outubro, 6 (visita aos espaços que receberão               

atividades no seminário), 20 e 13 de novembro,terças feiras das 14 às 16 horas, na               

Sala de Reuniões da PROREXT/UFSM.  

 


