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Resumo: O Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária - CRUTAC foi criado em 1974 e 

seu funcionamento data de 1976. O Programa CRUTAC tem por objetivo geral  garantir e acompanhar o 

desenvolvimento das atividades dos Projetos vinculados a este, bem como incentivar a participação interdisciplinar e 

multidisciplinar de ações que integram os diferentes projetos e eventos, em benefício das comunidades atendidas por este 

Programa, que inclui o Distrito de Itaiacoca e do Guaragi. A metodologia em geral varia de acordo com o projeto, mas as 

ações no Cerrado Grande , CRUTAC, compreendem o atendimento médico; laboratorial, para coleta de materiais 

biológicos para exames; dispensação de medicamentos com orientação  farmacêutica e atendimento odontológico para a 

comunidade. No Guaragi, as ações são dirigidas ao atendimento odontológico para aquela localidade. O Programa 

CRUTAC tem se fortalecido ao longo dos anos e contribuído de maneira expressiva com a promoção da saúde das 

comunidades alvo e com a formação holística e humanitária, em diferentes níveis de formação, dos discentes da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica. Ciência de Laboratórios Clínicos. Assistência Odontológica Integral.  

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Programa Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária - CRUTAC 2ª Edição. 

 

PROJETOS VINCULADOS 

1. Avaliação laboratorial na assistência à saúde e prevenção de doenças- Programa CRUTAC - 7ª 

Edição (nº de identificação 00839.18.01474.03) - Departamento de Análises Clínicas e 

Toxicológicas (DECLIN); 

                                                 
1 Professora Coordenadora do Programa(2 ed.); Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de Farmácia, 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, e-mail mmaciel2020@gmail.comuepg.br 
2  Professora Coordenadora de Projeto no Programa; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de 

Enfermagem e Saúde Pública, Departamento de Enfermagem e Saúde Pública; e-mail cloris@uepg.br 
3 Professora Coordenadora do Programa (1 ed.); Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de Medicina, 

Departamento de Medicina, e-mail fpmansani@gmail.com  
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2. Assistência Farmacêutica e Médica no CRUTAC - Centro Rural de Treinamento e Ação 

Comunitária -4ª Edição" (n º de identificação 01260.19.02138.03) - Departamento de Farmácia 

(DEFAR); 

3. Atuação da residência multidisciplinar em saúde do idoso no Programa Centro Rural de 

Treinamento e Ação Comunitária - CRUTAC, 1ª Edição (nº de identificação 10333.17.01147.03) 

- Departamento de Enfermagem e Saúde Pública (DESP); 

4. Atuação dos pós-graduando de Odontologia (Lato senso, Stricto senso e Residências) no 

Programa Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária - CRUTAC , 1ª Edição (n º de 

identificação14493.18.01922.03)  Departamento de Odontologia (DEODON); 

5. Ação Integrada na Comunidade Pacientes Adultos e Idosos -2ª Edição (n º de identificação 

03774.19.02186.03)- Departamento de Odontologia (DEODON); 

6. Ação Integrada em Odontologia na Comunidade: pacientes infantis e especiais - 3ª Edição (n º de 

identificação 01878.19.02154.03)- Departamento de Odontologia (DEODON);  

7. Evento: Linha de Cuidado à gestantes da comunidade rural de Itaiacoca. 1ª Edição - 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas (DECLIN). 

 

PÚBLICO-ALVO  

População rural do Distrito de Itaiacoca e população do Distrito de Guaragi. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

- Distrito Rural de Itaiacoca compreendendo as Unidades Básicas com estratégia de 

Saúde da Família (USF) do: Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária 

(CRUTAC), região do Cerrado Grande; do Biscaia e Pocinhos. Ainda são realizadas visitas 

domiciliares a pacientes idosos, em diferentes localidades de Itaiacoca. 

- Distrito de Guaragi. 

- Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG/Campus Uvaranas (Laboratório 

Universitário de Análises Clínicas - LUAC e Clinicas de Odontologia/ Bloco M). 

- Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais/UEPG  (HURCG/UEPG). 
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JUSTIFICATIVA 

CRUTAC é um programa de interiorização da Universidade cuja sigla significa 

CENTRO RURAL UNIVERSITÁRIO DE TREINAMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA. Surgiu 

na década de 60, idealizado pelo Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Prof. 

Onofre Lopes da Silva e aprovado pela Resolução do Conselho Universitário n0 57/65, de 28 de 

dezembro de 1965, desta mesma Universidade. Esse programa, inteiramente revolucionário, para 

época, visava perceber as necessidades do meio ambiente e formar profissionais capazes de 

promover o desenvolvimento do País. Essa experiência repercutiu entre as demais Universidades 

Brasileiras e despertou o interesse do Ministério da Educação e Cultura - MEC, que resultou na 

Comissão Incentivadora dos CRUTAC's (CINCRUTAC) e, desta forma, houve a expansão do 

Programa CRUTAC pelas Universidades Brasileiras dando um novo e dinâmico sentido à Extensão 

Universitária (SCHAFRANSKI, 1982). Esse período de expansão ocorreu a partir de 1970, quando 

o MEC institucionalizou o CRUTAC e em 1975 foi elaborada a primeira “Política de Extensão 

Universitária no Brasil” (GADOTTI, 2017). 

A criação dos CRUTAC's era regido pela Lei nº.5550/68 (BRASIL, 1968), conhecida 

como Lei da Reforma Universitária. Esta lei fixou normas de organização e funcionamento do 

ensino superior, deu nova concepção à Extensão Universitária e preconizou a indissociabilidade 

entre o ensino e a pesquisa (GADOTTI, 2017). Segundo Schafranski (1982), a Lei nº.5550/68 previa 

a integração das Universidades Brasileiras com as comunidades sob a forma de serviços especiais, 

estendidos como resultado das atividades de ensino e pesquisa, em benefício direto da coletividade e 

respeitando as necessidades locais. Na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), o 

CRUTAC foi criado em 30 de maio de 1974, por deliberação unânime do Conselho Universitário. 

Em 06 de fevereiro de 1975, foi assinada a Portaria GR-04, pelo Reitor Professor Odeni Villaca 

Mongruel, que designou uma Comissão para implantação do CRUTAC, sob a presidência do 

Professor Álvaro Augusto da Cunha Rocha. Após diagnóstico socioeconômico, foi escolhida a 

localidade de Cerrado Grande, Distrito de Itaiacoca, no Município de Ponta Grossa para a 

construção destinada a abrigar as instalações do CRUTAC Ponta Grossa (SCHAFRANSKI, 1982). 

As primeiras atividades do CRUTAC da UEPG se iniciaram em 1976. Citando as 

palavras do Professor Álvaro Augusto da Cunha Rocha: 

 

... um momento novo em que começamos a organizar equipes, implantar projetos e a 

construir a estrutura necessária do CRUTAC em Itaiacoca, onde passaram a ser 

desenvolvidas as atividades interdisciplinares de diferentes departamentos, como de 

Serviço Social, Odontologia, Farmácia e Bioquímica e Educação.  
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Nas propostas atuais de curricularização da extensão, o Programa CRUTAC assume 

singular importância nesse processo. Segundo a Professora Fabiana Postiglione Mansani:  

 

Após 40 anos, permanecemos aqui, na vanguarda das diretrizes e resoluções que definem 

hoje, a curricularização da extensão, e que afirmo com maior orgulho, os cursos do 

SEBISA, Odontologia, Farmácia e Medicina, já desenvolvem suas ações extensionistas 

através da aplicação do Programa CRUTAC inserido nas disciplinas obrigatórias dos 

cursos de graduação. Isso demonstra que, ao longo desses anos, soubemos identificar a 

importância do atendimento a esta querida comunidade de Itaiacoca, bem como, de 

perceber a riqueza deste cenário de prática na formação de nossos futuros profissionais 

(PARANÁ, 2016). 

 

Embora o Programa CRUTAC existisse na informalidade, na UEPG, sob a coordenação 

de funcionários administrativos, como proposta de resgate desse importante marco da Extensão na 

UEPG, em 2016, a Professora Fabiana Postiglione Mansani, Chefe do Setor de Ciências Biológicas 

e da Saúde (SEBISA), e docente do curso de Medicina nesta Instituição, propôs a oficialização do 

Programa CRUTAC em novo formato e assumiu a primeira edição. A partir desse momento, o 

Programa está sob a coordenação de docentes vinculados à projetos extensionistas neste local. 

A reorganização das atividades nesse novo formato de coordenação, permite que docentes 

envolvidos busquem recursos a órgãos de fomento e desenvolvam ações em prol da formação 

acadêmica na visão da integralidade do atendimento, na humanização e na atuação conjunta entre os 

diferentes projetos, além da função já existente anteriormente, de garantia de apoio da Instituição na 

manutenção da estrutura de apoio para o desenvolvimento das ações nos projetos em vigência. 

 

OBJETIVOS 

O Programa CRUTAC tem por objetivo geral garantir e acompanhar o desenvolvimento 

das atividades dos Projetos vinculados ao Programa CRUTAC, bem como incentivar a participação 

interdisciplinar e multidisciplinar de ações que integrem os diferentes projetos, em benefício das 

comunidades atendidas por este Programa. 

  

METODOLOGIA 

As ações seguem a metodologia proposta por cada projeto individual.  

Sucintamente, no Cerrado Grande, CRUTAC, as ações acontecem de terça a quinta-feira: 

- terças-feiras - ocorrem a maioria das ações, com o atendimento médico, atendimento laboratorial 

para coleta de materiais biológicos para exames, atendimento na Farmácia com orientação  

farmacêutica e atendimento odontológico. O atendimento odontológico neste dia é destinado para 

crianças acima de 8 anos e adultos. 
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- quartas-feiras -  destina-se ao atendimento odontológico para gestantes, idosos e do grupo 

HIPERDIA. 

- quintas-feiras - o atendimento é feito Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso do 

HURCG/UEPG com atendimento nas residências dos idosos em diferentes localidade de Itaiacoca . 

No Distrito de Guaragi, as ações acontecem de terça a quinta-feira e se restringem à área 

de Odontologia, sendo que toda terça e quinta-feira o atendimento é destinado à adolescentes e 

adultos e nas quartas-feiras para crianças. 

 

RESULTADOS 

Após dois anos desta reestruturação, o Programa CRUTAC, pela parceria firmada entre 

com a UEPG e a Águia Florestal, promoveu obras de revitalização no CRUTAC. A empresa Águia 

Florestal promoveu a limpeza e drenagem da área onde se localiza o CRUTAC e a recuperação da 

cozinha, refeitório, entre outras benfeitorias (ROGALA, 2018).(Figura 1). 

Figura 1- Revitalização do espaço CRUTAC/UEPG pela empresa Águia Florestal (Foto 2018) 

 

Legenda: Reitor Carlos Luciano Sant’Ana Vargas; vice-reitoria Gisele Alves de Sá Quimelli; secretário João Carlos 

Gomes, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; pró-reitores de Extensão e Assuntos Culturais, Marilisa do Rocio 

Oliveira, e de Assuntos Administrativos, Amaury dos Martyres; diretora do Setor de Ciências Biológicas, Fabiane 

Postiglione Mansani, e de Luiz Cesar Kawano, coordenador da Unidade Gestora do Fundo Paraná (UGF), além de 

professores e servidores da UEPG. 

Fonte: aRede. Disponível em: https://d.arede.info/ponta-grossa/207499/aguia-florestal-revitaliza-espaco-do-crutacuepg-

em-itaiacoca. Acesso em: 10 jul.2019 

 

Neste período também se somaram novos projetos que são desenvolvidos pelo curso de 

Enfermagem e Saúde e Pública e Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde Pública (NESP), pelo 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Mestrado e Doutorado), pela Especialização em 

Odontopediatria (Lato Senso) e pela Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso, Intensivismo 

e Neonatologia - HURCG/ UEPG. 

Neste ano de 2019, pela parceria entre Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e UEPG, foi 

instalada a rede de internet, trazendo melhorias na comunicação para a população de Itaiacoca. 

https://d.arede.info/ponta-grossa/207499/aguia-florestal-revitaliza-espaco-do-crutacuepg-em-itaiacoca
https://d.arede.info/ponta-grossa/207499/aguia-florestal-revitaliza-espaco-do-crutacuepg-em-itaiacoca
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Na área de promoção da saúde da população de Itaiacoca foi elaborado um evento 

destinado às gestantes associando Educação em Saúde e atendimento odontológico, pela parcerias 

entre projetos de diferentes departamentos e níveis de formação da UEPG. 

Desta forma, o Programa CRUTAC associa as três vertentes básicas da Universidade 

constituídas pelo ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável e não deixando de atender a 

curricularização das atividades de extensão em cursos de graduação da UEPG. A Minuta de 

curricularização de 13 de junho de 2017 da UEPG (PARANA, 2017) reforça não mais o 

compromisso assistencialista, que caracterizava a extensão, mas sim o compromisso social com a 

comunidade e com a formação integral dos alunos e a humanização do atendimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Programa CRUTAC integra diferentes projetos que atuam para a promoção da saúde das 

comunidades de Itaiacoca e do Guarani e fortalecem o ensino, a pesquisa e a extensão para discentes 

da UEPG e de níveis mais avançados como Residências, especializações e pós-graduação. 

 

APOIO: Pró-Reitoria de Extensão Assuntos Culturais da UEPG. 
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