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Introdução 
 

o UFMG              1974              Convênio com a Cruz Vermelha Brasileira 

 

o FO                     2000             Criação do Projeto de Extensão PSBA 

 

o PSBA                 2012              Parceria com o Departamento de Recursos Humanos      

       para atendimento dos jovens do Programa de     
Promoção e Orientação ao Trabalhador Adolescente   
(PORTA). 

 

 



Introdução 

 

QUEM SÃO OS 
JOVENS DO 
PROGRAMA 

PORTA? 



 
 

o O processo de seleção de jovens para integrar a equipe de trabalhadores da cruz 

vermelha dá prioridade para aqueles que se encontram em situações de 

vulnerabilidade. 

o Jovens encaminhados pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 

Centro de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Conselho 

Tutelar e outros centros de apoio social têm prioridade no atendimento. 

 

Introdução 



CONDIÇÃO 
SOCIOECONÔMICO 

TRABALHAM E 

 ESTUDAM 

POR QUE 
ATENDÊ-LOS? 



 

Objetivo 

 

o Apresentar as atividades realizadas pelo projeto PSBA da FOUFMG voltadas 

para os jovens do Programa PORTA entre o 2º semestre de 2012 e o 1º 

semestre de 2018. 



Desenvolvimento 

 

PROCEDMENTOS 
REALIZADOS 

CLÍNICA ENDODONTIA CIRURGIA 



IMPORTANTE 
TROCA DE 

CONHECIMENTO 

Desenvolvimento 



Desenvolvimento 
    Parcerias: 

 



Desenvolvimento 
 

o Prioridade de atendimento aos jovens do programa PORTA. 

o A cada semestre o DRH disponibiliza a relação dos jovens ativos no programa. 

o O Projeto dá prioridade no atendimento aos jovens que estão com contrato perto 

do fim. 



 

Resultados  

 

JOVENS ATIVOS NO PORTA POR SEMESTRE:  

• 143 

JOVENS ATENDIDOS POR SEMESTRE:  

• 37 



TCC 
SATISFAÇÃO 

COM O 
TRATAMENTO 

EXCELENTE 

Resultados 



Em 2014, o projeto foi destaque 
no boletim UFMG. 



RECONHECIMETO E CONSOLIDAÇÃO 





Conclusão 

o  O projeto PSBA contribui para a formação profissional dos alunos e oportuniza o 

acesso dos jovens à atenção em saúde bucal, integrando formação profissional e 

direito à saúde, melhorando a saúde bucal e resgatando a autoestima. 

o  A possibilidade de ter acesso a saúde bucal em um centro de referência e excelência 

é muito valorizada pelos jovens, que muitas vezes relatam dificuldade para 

conseguirem vaga nos centros de saúde e não têm condição de terem acesso a rede 

privada. Dessa forma, o projeto garante direito à saúde bucal desse grupo. 

 


