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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações Gerais 

A etapa de crescimento acelerado em que vive a atual 

sociedade brasileira exige, dia a dia, maior preparo do homem . 

Estando grande parte dessa população no Nordeste - 30,18% e 

concentrada principalmente no meio rural, - 58,20% 
3 necessário 

se faz que a Universidade, como transmissora de conhecimentos,m~ 

tribua com as comunidades rurais na identificação dos recursos 

necessários para promoção, valorização e desenvolvimento de sua 

capacidade criadora. 

Assim, tem a Universidade, através do Centro RuralU~ 

versitário de Treinamento e Ação Comunitária - CRUTAC,* duplo o~ 

jetivo: formar um tipo de profis~ional adequado às neces~idadas 

que a atual situação do país exige e contribuir na educaçao do 

homem rural, tornando-o um ser capaz de atuar através de uma~ão 

ativa, consciente, deliberada e decisiva no processo de desenvo! 

vimento. 

Através desse processo, o Homem e a Comunidade se des 

cobrem a si mesmos, se identificam com tudo aquilo que resulte 

compatível com sua dignidade humana e que propicie à sua realiza 

çao. 

Um dos objetivos fundamentais do Programa CRUTAC é o 

treinamento Universitário, que visa a integrar os estudantes das 

diversas Unidades de Ensino no processo de desen~olvimento da 

Região, ao mesmo tempo que lhes oferece oportunidad•s de maior 

vivência e preparaçao para um efetivo conhecimento das funções 

que provavelmente irão desempenhar em suas futuras 

profissionais. 

atividades 

Sendo a enfermagem uma profissão do momento presente, 

como poderemos observar na sua evolução histórica,apresentada no 

decorrer deste trabalho, não pode deixar de estar incorporada a 

esse processo de interiorização da Universidade Brasileira nessa 

nova experiência-piloto do Rio Grande do Norte e que vem sendo 

adotada por diversas universidades brasileiras. 

* Quando daqui em diante nos referirmos ao Centro Rural Univers1 

tário de Treinamento e Ação Comunitária usaremos apenas a 

sigla CRUTAC. 
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Criado pela Resolução n9 57/65 U do Conselho Universi 

tário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o CRUTAC 

inspirou a criação da Comissão Incentivadora dos Centros Rurais 

Universitários de Treinamento e Ação Comunitária- CINCRUTAC-~ 

zo 1 - constituÍda de representantes dos Ministérios: 

çao e Cultura, Interior, Agricultura, SaÚde, Trabalho 

cia Social, do Planejamento e a Coordenação Gera1 21 . 

da Educa 

e Previdên 

Concluíram o Governo Federal e as autoridades do ensi 

no superior pela necessidade da existência, em todo País, de um 

Órgão capaz de complementar, no currículo universitário, os ensi 

namentos somente eficazes com a prática e a vivência direta no 

meio visado, isto é, junto às populações interioranas. 

Trata-se de um processo de interiorização capaz de me 

lhorar, conforme expressa Abrans 1
, "o magnetismo soaiaL da área, 

ao mesmo tempo que enseja e faailita a pesquisa em seus mÚLtiplos 

aspectos". 

Um pensamento sintético do que é CRUTAC nos dizem 

palavras do Dr. Fernando Mota 12 , Superintendente da SUDENE 

do da inauguração do CRUTAC no Rio Grande do Norte: 

as 

qua!! 

"Eu areio que o CRUTAC dá uma nova dimensão à Univer 

sidade Brasileira. A dimensão de uma Universidade voltada para a 

Comunidade; a dimensão de uma Universidade integrada na realida 

de regional; a dimensão de uma Universidade não alienada, mas de 

uma Universidade aapaa de busaar na reaLidade dos fatos, na vi 

vência dos problemas, as soluções para esses problemas. E isto 

reforça a posição teoriaadora da Universidade, pois esta nada 

mais é do que a função de abstrair, de um aontezto de realidades 

várias, a slntese da teoria universaliaante." 

1.2. Justifiaativa 

Identificamos de relevante importância um estudo da 

atuação do estudante de enfermagem nos CRUTACs dos estados do 

Rio Grande do Norte, Maranhão e Pernambuco, dando assim uma con 

tribuição bibliográfica ao estudante de enfermagem que venha a 

participar dessa nova experiência de interiorização da Universi 

dade Brasileira. 
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1.3. Objetivos 

Verificar a possibilidade do CRUTAC como centro~brei 

namento de saúde pÚblica para alunos do curso de enfermagem dos 

estados do Rio Grande do Norte, Maranhão e Pernambuco. 

Se confirmado esse objetivo: 

- divulgar o CRUTAC como campo de estágio de saÚde p~ 

blica para alunos de enfermagem das escolas desses 

estados; 

- evidenciar o aspecto interdisciplinar dos programas 

do CRUTAC; 

- divulgar junto às referidas Escolas a oportunidade 

de um trabalho prático de enfermagem de saÚde pÚbli 

ca junto às comunidades interioranas; 

- enfatizar a oportunidade da aplicação dos 

mentos de enfermagem de saúde pÚblica nos 

do CRUTAC. 

1.4. Método 

conheci 

estágios 

Para obtenção das conclusões deste trabalho foram uti 

lizadas entrevistas, participação em reuniões, observação direta 

dos trabalhos realizados pelo CRUTAC nos três Estados objetos do 

nosso estudo, além da experiência individual como supervisora de 

campo da Faculdade de Enfermagem da Fundação Universidade do Ma 

ranhão no CRUTAC desse Estado. 

Inicialmente fizemos um plano de estágio para observ~ 

ção nos vários níveis de atuação do CRUTAC (Central e local),per 

fazendo um total de 192 horas para o Maranhão, 88 horas para o 

Rio Grande do Norte e 88 horas para Pernambuco, plano esse apr~ 

vado por nosso orientador de mestrado, Professor Aldo da Fonseca 
Tinôco. 

No perÍodo de 2 de agosto de 1973 a 5 de dezembro de 

1974 deslocamo-nos para esses Estados, levando ofício de apreseg 

tação da Faculdade de SaÚde PÚblica para os Coordenadores de 

CRUTAC nessas Universidades. Nessas localidades mantivemos con 

tatos informais, inclusive com o Coordenador Nacional da ClliCFUTAC, 

entrevistamos Coordenadores Gerais, Coordenadores Locais e /ou 

Administradores, as Equipes de Assessoria e de Execução. Partici 

pamos também de reuniões a nível de Reitor e Superintendentes 
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e/ou Co-Reitores. Além das entrevistas e participação em reu 

niões, fizemos observação direta de todo o trabalho e estudamos 

as documentações existentes sobre o assunto. 
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2. A ENFERMAGEM 

2.1. A enfermagem através dos tempos 

Não há grande documentação que se refira diretamente 

à enfermagem nas fontes históricas antes de CRISTO. 

Conhecimentos sobre a enfermagem vêm envoltos com os 
t .. d. . . 1' . 29 assun os me 1cos, soc1a1s e re 1g1osos 

O povo egÍpcio foi o que nos legou os mais remotos do 

cumentos sobre Medicina. Do ano ~.688 A.C. ao 1.552 da mesmaera, 

foram escritos seis livros sagrados. 

Papiro de Leide só aborda a medicina do ponto de vis 

ta religioso, entretanto sabemos que o povo egÍpcio tentava unir 

às práticas religiosas conhecimentos científicos; e a prova é 

que em cada templo havia diversas escolas, sendo as mais célebres 

as de Tebas, Mênfis, Sais e Chem29 • 

Os indus queriam·que seus enfermeiros tivessem asseio, 

habilidade, inteligência, conhecimentos de arte culinária e de 

preparo dos remédios. Moralmente, deveriam ser puros, dedicados 
29 e cooperadores . 

Na Palestina, o seu primeiro legislador, Moisés, nao 

o foi apenas no terreno religioso, pois as suas prescrições in 

cluem preceitos de higiene que o colocaram entre os grandes sani 

taristas de todos os tempos. As instruções dadas ao povo sobre 
precauções a tomar em caso de doença da pele, encerram preceitos 

de profilaxia que descem a minúcias. O isolamento, o expurgo, a 

desinfecção, o afastamento dos objetos contaminados para lugar 

inacessível, são também ensinados 29 . 

cina", 

Dessa época também,. destaca-se o chamado "Pai da Medi 
29-

HipÓcrates, que nasceu na ilha de Cós, no ano 460 A.C. . 

Podemos resumir o seguinte: 

a) A assistência à saÚde, sobretudo do ponto de vista 

hospitalar, era precária e nem de longe correspo~ 

dia à evolução de certos povos em outros setores 

da atividade humana. 

b) A religião, por força das circunstâncias, teve pa~ 
te preponderante na assistência aos doentes, diria 

mos até que deteve o monopÓlio. 
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c) A fundamenta:ção.científica, tanto para o diagnósti:_ 

co quanto para a terapia, era quase nula. 

O cristianismo trouxe, com sua doutrina, um conceito 

novo do homem e do relacionamento humano. Abria-se para a humam 

dade um novo horizonte de vida social e uma nova conceituação 

de valores humanos, com amplas repercussões em todos os campos 

d . - . 29 e nossa ex1stenc1a . 

São Pedro organizou os diáconos para socorrerem os 

doentes~as diaconisas, às mulheres necessitadas. As viúvas que 

dispunham de tempo, assim como as virgens, que se consagravam a 

Deus, tomavam parte ativa nesse socorro a pobres e doentes. Três 

séculos durou esse perÍodo e encontrou sérios obstáculos na pe~ 

seguição movida por judeus e pagãos, sendo que o primeiro diá 

cono, Santo Estevão, foi apedrejado; São Laourenço, diácono, foi 

martirizado numa grelha .. Passados esses séculos de perseguição, 

o imperador Constantino publicou o Edito de Milão, declarando a 

I 
. . . . 29 

greJa l1vre para exercer suas at1v1dades . 

A partir de então~ dirigida por bispos nas dioceses, 
29 

iniciou-se a organização de hospitais e recolhimentos 

Após o Edito de Milão puderam as virtuosas 

transformar seus palácios em casas de caridade. 

romanas 

Nesse perÍodo, a enfermagem propriamente dita desta 

ca-se no trabalho iniciado por São Francisco, que, depois de fun 

dar a Ordem dos Frades Menores ou Franciscanos, à qual, embora 

nao tenha sido criada para cuidar de doentes, nenhuma obra de ca 

ridade lhe era estranha. Começaram a visitar hospitais, onde , 

além de exortar os doentes, davam-lhes banhos, curavam-lhes as 

chagas, arrumavam-lhes os leitos. A popularidade de São Francis 

co - ou melhor, sua santidade - atraiu-lhe também discÍpulos fe~ 

vorosos, florescendo o primeiro convento da segunda ordem das re 

ligiosas, depois conhecidas como Clarissas. 

De acordo com os costumes da época, as Irmãs nao p~ 

diam gozar da mesma liberdade que os frades. Viviam em clausuras 

mas, mesmo assim, cooperavam no tratamento dos doentes que as 

procuravam, dando-lhes remédios e fazendo-lhes curativos. Estava 

assim criada a primeira ordem religiosa a fazer trabalho direta 
... 29 

mente ligado a enfermagem 

A medicina continuou evoluindo através dos séculos , 

nao se limitando apenas à criação de hospitais mas também a no 
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vas descobertas e publicações. No século X, por exemplo, Naly 

Abas escreveu um tratado de medicina que foi durante cem anos o 

livro oficial. No século XI, Avicenas, que foi diretor do hospi .. 
tal de Bagdad, publicou trabalhos sobre mais de cem assuntos me 

dicas. Ainda no século XI, Albucasis escreveu o tratado de ci 
. f . d d .. R · 29 rurg1a que 01 a ota o ate o enasc1mento . 

Somente após o Concílio de Trento é que a assistência 

aos enfermos foi estudada com grande cuidado. Essas orientações, 

assim como a reforma do clero e as muitas instituições para me 

lhor formação do povo, foram ponto de partida de numerosas org~ 

nizações religiosas dedicadas à enfermagem, destacando-se a de 

São Vicente de Paula, no século XVII, com obras tão bem planej~ 

das e tão adiantadas para a época, que a tornaram merecedora do 

título de "precursora da enfermagem moderna" 29 • 

Do século XVIII datam as primeiras tentativas da cria 
-çao de Escolas de Enfermagem. Em 1835, por exemplo, Dr. Roberto 

Cook sugeriu um programa de preparo de enfermeiras que incluía 

ensino comprovado por exame e estágios práticos orientados. SÓ 

que não havia ninguém capaz de realizá-lo, pois as candidatas 

eram analfabetas. Também alguns médicos na Alemanha tentaram p~ 

quenas escolas anexas aos hospitais, chegando inclusive a prep~ 

rar livros para as estudantes; entretanto, deparavam com dificul 

dades semelhantes às citadas anteriormente. 

A grande renovação da enfermagem data do século XVIII, 

com a difusão do Sistema de Florence Nightingale, fundadora da 
29 primeira escola de enfermagem . 

2.2. Enfermagem de Saúde PÚblica no Brasil 

No Brasil também a precariedade de bibliografia a re~ 

peito dificulta um pouco esse estudo em relação às primeiras 

atuações da enfermagem. Supõe-se que os Jesuítas, em função de 

grande atuação na direção e manutenção de obras assistenciais, 

fizessem também a supervisão e mesmo as tarefas gerais de enfer 

magem, auxiliados pelos fiéis, aos quais ensinavam o que eram 

capazes de aprender. Religiosos como o Frei Fabiano de Cristo , 

franciscano, exerceu durante quase 40 anos a função de enfermei 

ro no Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro29 . 

A primeira Voluntária de Enfermagem no Brasil foi Fran 
. d s d . f. d .. v . 29 c1sca e an e, que v1veu no 1m o seculo X II, na Bah1a . 
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Em 1830, na Bahia, iniciaram-se cursos de parteiras. 

nesse ano foi estabelecida a primeira sala de partos naCa 
6 Expostos . 

A Lei de 3 de outubro de 1832 deu nova organização às 

Academias Médico-Cirúrgicas existentes na época na cidade do Rio 

de Janeiro, estabelecendo as Escolas e Faculdades de Medicina do 

Rio de Janeiro. Essa mesma lei dizia, no seu Artigo 19: " Haveroá 

um curoso paroticuZaro paroa paroteiroas~ feito peZo Proofessoro de Paro 

tos". .. 
Esse curso de parteiras diplomou no ano seguinte a ce 

lebre Madame Durocher, tida como a primeira parteira do Brasil • 

SÓ em 1890 é que Psiquiatras sentiram necessidade do 

preparo de enfermeiro com conhecimentos técnicos e cientÍficos, 

sendo criada, pelo Decreto 791 de 27 de setembro de 1890, no Ho~ 

pital Nacional de Alienados, uma escola para preparar enfermei 

ros e enfermeiras. Porém, sem voltar atenção para o que se pa~ 

sava em diversos paÍses onde o sistema Nightingale se difundia, 

a escola foi instalada em bases muito rudimentares. O curso ti 

nha a duração de dois anos e os candidatos deveriam ter "18 anos 

completos~ sabero Zero e escroevero cororoetamente e conhece!' aroitméti 

ca eZementaro"~ além de apresentar atestado de bons costumes 6
. 

Em 1942, o Decreto-Lei 4.725/42 de 22 de setembro de 

1942 reorganizou essa Escola, que passou a se chamar Escola de 

Enfermeiros Alfredo Pinto; tinha como objetivo "proeparoaro enfe!:_ 

meiroos auxiZiaroes paroa os seroviços sanitároios e assistenciais ~ 

proomovero a especialização em seroviços psiquiátroicos de enferomei 

roos diplomados" 6 • 

A Escola de Enfermeiros Alfredo Pinto só em 1967,atr~ 

vês do decreto-lei 206/67, é que passou a chamar-se Escola de En 

fermagem Alfredo Pinto, a primeira escola de enfermagem do Bra 
.16 

Sl. • 

Experiências outras no decorrer dos anos mostram ela 

ramente o interesse em função das necessidades sentidas do ape! 

feiçoamento de pessoal para as funções de enfermagem, tais como 

a criação, em 1921, de um curso intensivo para Visitadoras de Hi 

giene no Departamento Nacional de Saúde PÚblica, e o Curso de 

Parteiras desse mesmo departamento. 

Posteriormente, anexa ao Hospital Geral de Assistên 

cia do Departamento Nacional de SaÚde PÚblica, começou a funcio 

nar a Escola de Enfermeiras que deu origem à Escola Ana Neri. 



Em 15 de junho de 1931, o decreto 20.109/31 

rou a Escola Ana Neri como padrao para o país. 

Leis e decretos vim sendo criados para reger o 
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conside 

no e sistematização da enfermagem no Brasil. Neste trabalho 

taremos alguns, tidos como importantes para a profissão: 

ensi 

c i 

. I 9 6 . - . d - Le1 755 4 , que d1spoe sobre o ens1no a enferma 

gem no país e di outras provid;ncias. Diz no seu Artigo 19: "O 

ensino da enfermagem compreende curso de enfermagem e curso de 

auxiliar de enfermagem". 

- Lei 2.604/55, que regula o exercício da enfermagem 

profissional. 
4' o 

- Decreto n9 50.387/61, que regulamenta o exerc1c10 

da enfermagem e suas funções auxiliares no território nacional . 

- Portaria Ministerial de 4 de dezembro de 1962, que, 

tendo em vista o parecer 271, "homologa currlculos mlnimos de v~ 

rios cursos, inclusive o de enfermagem, que foi aprovado 

duraçao de 3 anos". 

com a 

Resolução do Conselho Federal de Educação n9 4/72,que 

fixa o currículo mínimo dos cursos de Enfermagem e Obstetrícia6 . 

2.2.1. Preparo da Enfermeira * de Saúde PÚblica 

Para a formação adequada da enfermeira devem-se consi 

derar as funções atualmente desempenhadas, levando-se em consid~ 

raçao o desenvolvimento do País, o progresso tecnolÓgico e das 

ciências médicas, bem como a demanda cada vez maior de profissi~ 

nais de enfermagem com melhor preparo para prestar assistência 

de enfermagem de alta qualidade e participar no processo de pl~ 
. ~ 23 neJamento do setor saude . 

A d d P . 2 d' n ra e e 1va 1zem que: "Os serviços de saúde 
.. 

P!! 
blica, na atual tendência de inovação organizacional e metodoló 

gica do Setor Saúde, vêm requerendo a participação da enfermeira 

em todos os nlveis da sua estrutura, atribuindo à enfermeira no 

vas responsabilidades, quer no campo técnico, quer no administr~ 

tivo, acarretando mudanças estruturais nos serviços de enferm~ 

* Quando daqui em diante, nos referirmos ao profissional enfer 

meiro, fá-lo-emos sempre no feminino, considerando que a sua 

grande maioria no Brasil é do sexo feminino. 



gem e na metodologia de p~og~amação de suas atividades de assis 

tinaia de enfe~magem". 

No Brasil existem atualmente 13.724 enfermeiras numa 

proporçao de um profissional para 7.542 habitantes. Destas, ap~ 

nas 1.254 são enfermeiras com habilitação e ou especialização em 

Saúde PÚblica,* numa proporção de uma Enfermeira de SaÚde PÚbli 

capara 74.273 habitantes. Estamos portanto, longe de alcançar a 

relação recomendada pela OPAS!OMS, 27 de três Enfermeiras para 

10.000 habitantes e de uma Enfermeira de SaÚde PÚblica para 

50.000 habitantes. 

Em face dessa situação necessário se faz a 

urgente desse profissional de saúde, podendo o programa 

formação 

CRUTAC 

nos Estados onde já vem sendo realizado ou naqueles que venham a 

se instalar, adequar sua estrutura como campo de treinamento de 

estudantes de enfermagem, contribuindo asssim para o desenvolvi 

mento da profissão e para o atendimento das necessidades do País. 

2.2.1.1. Cu~~tauZo Mlnimo dos Cu~sos de Enfe~magem e Obstet~l 

aia 

6 De acordo com o Parecer n9 163/72 , estabelecido pelo 

Conselho Federal de Educação, o currículo mínimo dos cursos de 

Enfermagem e Obstetrícia compreende três partes sucessivas: 

térias: 

"- p~i-p~ofissionaZ; 

- t~onao p~ofissionaZ aomum, levando à g~aduação do 

Enfe~mei~o e habilitando-o ao aaesso à pa~te segui~ 

te; 

- de habilitações, conduzindo, peta seleção de mat~ 

~ias adequadas, à fo~mação do Enfe~mei~o -Ci~Ú~giao, 

da Enfe~mei~a Obstit~iaa ou Obstet~is e do Enfe~mei 

ro de Saúde PÚbZiaa, respectivamente, a partir do 

Enfermeiro". 

A parte pré-profissional, compreende as seguintes ma 

- Biologia - incluindo noçoes fundamentais de Citolo 

gia Genética, Embriologia e Evolução; 

- Ciências MorfolÓgicas - incluindo Anatomia e Histo 

logia; 

*Relatório da Comissão de Documentação e Estudos da 

Brasileira de Enfermagem 1974/1975. 

Associação 
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- Ciências FisiolÓgicas - incluindo BioquÍmica, Fisio 

logia, Farmacologia e Nutrição; 

- Patologia - compreende Processos PatolÓgicos Gerais, 

Imunologia, Parasitologia e Microbiologia; 

- Ciências de Comportamento - incluindo noçoes de Psi 

cologia e Sociologia; 

- Introdução à Saúde PÚblica - incluindo Estatística 

Vital, Epidemiologia, Saneamento e SaÚde da Comuni 

dade. 

O tronco profissional comum abrange as seguintes ma 

- Introdução à Enfermagem 

- Enfermagem Médico-Cirúrgica 

- Enfermagem Materno-Infantil 

- Enfermagem Psiquiátrica 

- Enfermagem em Doenças Transmissíveis 

- Exercício da Enfermagem - incluindo Deontologia Mé 

dica e Legislação Profissional 

- Didática Aplicada à Enfermagem 
- Administração Aplicada à Enfermagem 

A parte de habilitações compreende as seguintes maté 

rias agrupadas como abaixo: 

A. Para a habilitação em Enfermagem Médico-CirÚrgica: 

Enfermagem Médico-CirÚrgica, incluindo Administra 

ção de Centro Cirúrgico, Enfermagem em Pronto &xbr 

ro, Unidade de Recuperação e de Cuidado Intensivo 

e Administração de Serviços de Enfermagem Hospit~ 

lar. 

B. Para a habilitação de Enfermagem Obstétrica: 

Obstetrícia - Enfermagem Obstétrica, Ginecologia e 

Neonatal; 

Administração de Serviços de Enfermagem em Materni 

dades e Dispensários Pré-Natais. 

C. Para a habilitação em Enfermagem de SaÚde PÚblica: 

Enfermagem de SaÚde PÚblica; e 

Administração de Serviços de Enfermagem em Unidade 
de SaÚde. 

BJBLIO"CI:CA 
FACU: , . .,( t.;_ ~.;1-\u.J.._ PÚBLICA 
UNlllt..r{.:iiLliÜJL Ut SA.i PAUL(} 

s p- 8 
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Duração e Carga Horária 

O Curso de Enfermagem e Obstetrícia é ministrado com 

as seguintes modalidades mínimas de duração: 

a) na habilitação geral de Enfermeira: 2.500 horas de 

atividades, integralizáveis no mínimo de 3 (três) 

e no máximo de 5 (cinco) anos letivos; 

b) nas habilitações em Enfermagem Médico - Cirúrgica , 

Enfermagem Obstétrica ou Obstetrícia e Enfermagem 

de SaÚde PÚblica: 3.000 (três mil) horas de ativi 

dades integralizáveis no mínimo de 4 (quatro) e no 

máximo de 6 (seis) anos letivos; 

c) na modalidade geral de Enfermeiro e em todas as ha 

bilitações é exigido o Estágio Supervisionado em 

hospital e outros serviços médicos sanitários, a 

critério da Instituição, a carga horária não infe .. 
rior a 1/3 (um terço) da correspondente a parte ou 

partes profissionalizantes do currículo e levado a 

efeito durante todo o transcurso desse perÍodo de 

formação. 

Na conclusão do curso, a enfermeira receberá dois di 

plomas, correspondentes ao ciclo profissional e da habilitação 

escolhida. 

2.2.2. Modifiaações no Ensino da Enfermagem de Saúde PÚbZiaa 

de aaordo aom os Pareaeres e Dearetos vigentes 

Até 1971 o ensino de SaÚde PÚblica no curso de gradu~ 

ção de enfermagem estava regido legalmente pelo Ministério de 

Educação e Cultura - MEC - através da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, aprovada em 19/10/1961. 

O parecer n9 271/62 do Conselho Federal de Educação, 

aprovado em 19/10/62, estabeleceu o Currículo MÍnimo obrigatório 

do curso de graduação em enfermagem, fixando sua duração em três 

anos e criando um quarto ano optativo, de graduação em Obstetrí 

cia e/ou em SaÚde PÚblica. Este parecer exclui o ensino obriga

tório de Enfermagem de SaÚde PÚblica nos anos básicos da forma 

ção da enfermeira. 

Até o parecer 163/72, aprovado em 28/01/72, o currícu 

lo mínimo estipulado ficou muito aquém do necessário em relação 
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- ~ as atuais necessidades, que requerem da enfermeira preparaçao in 

tegral para atender as exigências da medicina moderna. 

No que se refere ao ensino de Enfermagem de SaÚde PÚ 

blica considerando-se que: 

A assistência ao paciente exige, além de conhecimen 

tos técnicos de enfermagem, conhecimentos de técnicas educativas, 

conhecimentos de ciências sociais e outros que são pré-requisims 

ou mesmo integrantes das disciplinas; 

- A OMS insiste no atendimento integral, que o profi~ 

sional de saúde considere o paciente como pessoa humana ligada 

ao meio ambiente. 

- A Legislação Brasileira,de acordo com estas diretri 

zes, estabelece, através do decreto federal n9 50.3B7,de 2B/OY61, 

que atividades próprias de enfermagem de SaÚde PÚblica sejam o~ 

gatoriamente desenvolvidas nas atividades hospitalares e atendi 

mentos prestados aos pacientes: educação sanitária do paciente, 

da família ou de outros grupos sociais e que sejam aplicadas as 

medidas que visem à preservação das doenças. 

As Escolas e Faculdades de Enfermagem, num esforço de 

sanar essa ausência da obrigatoriedade do ensino de Enfermagem 

de SaÚde PÚblica nos três anos do Curso Básico de Graduação, têm 

incluÍdo a disciplina na parte flexível do currículo. 

* * * 
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3. O CRUTAC NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO NORTE~ MARANHÃO E PER 

NAMBUCO 

3.1. O CRUTAC no Rio Grande do Norte 

O CRUTAC,programa de interiorização da Universidade , 

criado e instalado em agosto de 1966 como experiência piloto p~ 

la Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ja é adotado por 

diversas Universidades Brasileiras. 5 "Foi inspirado do sinaero 

desejo de aonstituir-se em unidade de trabalho de jovens univer 

sitários a serviço da promoção do homem rural e do desenvolvimen 

to integrado da Nação. " 
21 

Criado através da Resolução n9 57/65 U do Conselho 

Universitário do Rio Grande do Norte, no dia 02.08.66, teve an 

tes seu primeiro Regimento Geral aprovado pela Resolução n9 '+'+/ 

/66 U, de 23.06.66 desse mesmo Conselho, ficando assim instalado 
5 

o chamado C.R.N.l, com sede na cidade de Santa Cruz. 

Foi, portanto, um imperativo do momento, exigência do 

desenvolvimento regional, que mobilizou a citada Universidade p~ 

ra uma ação educativa mais ampla, sem a qual, conforme palavras 

do seu idealizador, Dr. Onofre Lopes da Silva, então Reitor: 21 

" ... o estado de aoisas atual permaneaerá o mesmo~aom 

a população inaapaaitada e entregue ao seu dramátiao 

destino~ enquanto os téaniaos em mediaina~direito~ o 

dontologia~ serviço soaial~ eduaação e outras profi~ 

sões não promoverem efiaaz esforço eduaativo visando 

ao aonjunto e a ampla e justa realização do homem. De 

vemos~ pois~ preparar os jovens universitários na vi 

vênaia do problema rural~ ariando aondições para uma 

interação neaessária. A aomunidade reaeberá a soma 

dos seus ensinamentos e aresaerá na importânaia da 

dignidade de seu signifiaado humano e soaial~ aontri 

buindo efetivamente para o progresso da Nação". 

Baseado nessa nova perspectiva, o Projeto Prioritário 

n9 18 do Plano de Metas do Ministério da Educação e Cultura in 

centivou a adoção do CRUTAC pelas Universidades Brasileiras. 21 

De acordo com o Organograma ~o CRUTAC-RN (anexo 2),e~ 

te mantém infra-estrutura de serviços com Hospitais Regionais , 

Ambulatórios, Escritórios e Centros SÓcio-Educativos. 

A partir de março de 1971 começou a funcionar o cha 
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mado CRN-2, com sede na cidade de Santo Antônio e com atuação em 
. ~ . 

doze mun1c1p1os. 

Em 1972 foi dada uma organização mais racional às ta 

refas de treinamento, visando ao cumprimento dos verdadeiros ob 

jetivos do CRUTAC, ajustando-a, não somente às atividades especi 

ficas, como também às de interprofissionalização. 

- Foi criada uma Coordenação de Estágio na sede cen 

tral e sub-coordenações nos CRN-1 e CRN-2. 

- O treinamento Universitário passou 

duas etapas: 

a compreender 

A) Treinamento Básico, de caráter informativo da rea 

lidade regional, dos aspectos do programa como um todo, da esp~ 

cificidade do estágio, dos deveres, obrigações e direitos dos es 

tagiários. 

B) Treinamento em Serviço, de caráter profissionaliza~ 

te, onde o estudante participa de projetos interprofissionais e 

realização de levantamentos e pesquisas.
9 

Em 1973, dando continuidade à dinâmica de expansao do 

CRUTAC, foi implantado o chamado CRN-3, com sede no Município de 

Ceará-Mirim, atingindo doze municípios, a saber: São Bento do 

Norte, Parazinho, JandaÍra, P.Preta, Bento Fernandes, Poço Bran 

co, Pureza, Maxaranguape, Extrenoz, São Gonçalo do Amarante, Teu 

ros e Ceará-Mirim. 

3.2. O CRUTAC no Maranhão 

No perÍodo de 1960/70, o nordeste brasileiro foi for 

temente marcado pela tentativa de alcançar o desenvolvimento, a 

través do processo de planejamento regional. Nessa década foi im 

plantada a SUDENE, (Superintendencia de Desenvolvimento do Nor 

deste), que procura sensibilizar as várias instituições pÚblicas 
• - • 1 o e pr1vadas a uma atuaçao ordenada e rac1onal. 

Não nos cabe aqui uma análise apurada do comportame~ 

to do processo em sua globalidade. Entretanto, a própria SUDENE, 

em seu Terceiro Plano Diretor, observa que o "o desenvolvimento~ 

indiviztvel e assim, é neaessário não apenas implantar infra-e~ 

truturas ou inaentivar industrialização, mas ainda promover uma 

mudança de mentalidade, tornando autêntiao e efetivo o desenvol 

vimento pela partiaipação das populações nele interessadas". 33 
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Corresponde o documento a uma tomada de posição da Entidade, com 

relação à Ação Comunitária. A partir daÍ, no Nordeste,procurou

se realizar atividades visando a sensibilização das Instituições 

voltadas ao trabalho social, iniciando treinamento e procurando 

manter um esquema de planejamento e avaliação de resultados. 

Dentro dessa nova visão, a Superintendência de Desen 

volvimento do Nordeste - SUDENE - assinou em 1969 um convênio 

com o Governo do Estado do Maranhão e qualificou um técnico em 

Ação Comunitária, cujas atribuições junto a esse Governo seriam 

as de Assessorar a implantação de um Órgão na Fundação Universi 

dade do Maranhão - FUM - tendo em vista o treinamento de univer 

sitários no meio rural. Daí então surgiu o Centro Rural Universi 

tário de Treinamento e Ação Comunitária no Maranhão - CRUTAC-MA, 

dando continuidade à experiência do Rio Grande do Norte. 

O CRUTAC-MA, na época de sua instalação, situava-se, 

na estrutura da Universidade do Maranhão, como Órgão suplementar 

de ensino e pesquisa, responsável pela execução de um programa 

especial de treinamento universitário e era diretamente subordi 

d R . 13 na o ao e1tor. 

Implantou sua atuação inicial na Micro-Região 16 do 

Estado, tendo como sede a cidade de Pedreiras, centro polariz~ 

dor da região. Essa micro-região é também chamada "regi5o dos co 
• ,, 1 o ca1.-s . 

3.2.1. Critérios de SeLeç5o 

Para a implantação do programa CRUTAC foram adotados 

critérios de seleção, a saber: Técnicos, Estratégicos e Operaci~ 

nais. 

3.2.1.1. Critérios Técnicos 

a) Partindo de um programa de açao concentrada tentan 

do promover por etapas o desenvolvimento local integrado de com~ 

nidades urbanas, baseado na portaria n9 0214 do Ministério do In 
. 9 ter1or. 

b) Centralização da coordenadoria geral na capital do 

estado (São LuÍs), com sub-divisão em coordenadorias locais nos 

municípios-sede. 

c) Escolha da Micro-Região 16 baseada em documentos 
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que tratam da realidade maranhense, tais como o "Regiões 

neas", da Superintendência de Desenvolvimento do Maranhão, 

divide o Estado em Grandes Regiões EcolÓgicas. 

Homog§_ 

que 

3.2.1.2. Critérios Estratégicos 

Foram consideradas aquelas comunidades que podiam of~ 

recer pouca ou nenhuma resistência à aplicação dos treinamentos. 

A área escolhida se caracterizou como uma área com estrutura em 

processo racional de mudança e cuja população encontrava-se dis 

posta a engajar-se dentro de um processo de desenvolvimento. 

3.2.1.3. Critérios Operacionais 

Os critérios que favoreceram a operacionalidade para 

os treinamentos dentro da Micro-Região Homogênea selecionada fo 

ramos seguintes: 

a) Ótimo tamanho da área, do ponto de vista populaci~ 

nal e geográfico, para a primeira etapa da progr~ 

maçao; 

b) fácil comunicação entre a área citada e a cidade 

de São Luís, capital do Estado e na própria Micro

Região; 

c) presença de uma cadeia diversificada de Institui 

ções prestadoras de serviço e com perfeita condi 

ção para o acolhimento de programas de treinamento. 

A Micro-Região 16 compõe-se dos municÍpios de Pedrei 

ras, Esperantinópolis, Poção de Pedras, Igarapé Grande e Lima 

Campos, sendo que a sede inicial do CRUTAC foi implantada na ci 

dade de Pedreiras. 

Animada pelos resultados obtidos na Micro-Região 16 e 

vendo ultrapassada sua fase experimental, a Universidade do Mara 

nhão preparou-se para transplantar a experiência para a Micro-Re 

gião 13. Foi assim que, no dia 20.05.72, instalou-se na cidade 

de CodÓ, centro polarizador dessa região, seu novo campo de está 
. 13 g1o. 

A Micro-Região 13 compõe-se de 10 municípios: CodÓ,Ti 

mon, Coelho Neto, Brejo, Urbano Santos, Caxias, Chapadinha, Var 

gem Grande e Itapecuru-Mirim. 

Em Codó, a sistemática de treinamento é igual à se 

guida pela Micro-Região 16, como exposta a seguir. 
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Inicialmente, o CRUTAC foi definido como Órgão supl! 

mentar de ensino, sendo posteriormente considerado como um pr~ 

grama especial de treinamento, vinculado à Superintendência deEn 

sino, Pesquisa e Extensão da Universidade. Contou com uma estru 

tura operacional composta de uma Coordenação Geral, uma Coorde 

nação Local, para cada área, uma Assessoria de Programação Cen 

tral e Avaliação, uma equipe de Supervisão de Treinamento comrnü 

dade de apoio técnico-administrativo, existindo um centro de Au 

dio Visual e uma secretaria (anexo 2). 

A Coordenação Geral desempenhou o papel central no 

treinamento universitário e desfrutou de autoridade integral no 

manejo do sistema. A Coordenação Local comandou diretamente as 

atividades de treinamento na área escolhida. A Assessoria de Pro 

gramação, Controle e Avaliação teve a responsabilidade da disci 

plinação dos treinamentos universitários. 

3.2.2. Aspectos Técnicos e MetodolÓgicos 

A Assessoria funcionou mais como ponto de ligação de 

'CRUTAC" com as unidades de ensino universitário. Seus membros fo 

ram escolhidos através de listas trÍplices indicadas pelos Cons! 

lhos Departamentais ao MagnÍfico Reitor. Integraram a Assessoria 

um representante das faculdades mantidas pelo Governo do Estado, 

um assessor pedagÓgico, um representante de cada uma das unida 

des (universitárias) da Universidade e um representante da Sup! 

rintendência de Desenvolvimento do Maranhão, totalizando doze 

elementos. 

A equ1pe de Supervisores de treinamento teve como res 

ponsabilidade o acompanhamento dos estagiários na área, e era 

composta de oito elementos, em sua maioria auxiliares de ensino. 

Vinculada à Assessoria, funcionou como unidade 

liar o Centro ~udio-Visual, que se destinou à produção de 

rial didático e de comunicação em geral. 

auxi 

mate 

A área de execução administrativa da Coordenadoria Ge 

ral do "CRUTAC" compreendia uma secretaria, que se apoiou na es 

trutura da Universidade. 

Atualmente essa estrutura mudou, o que se justifica~ 

lo fato de a Universidade do Maranhão ser nova e estar em fase 

de transição e sofrendo grandes transformações, pois ainda está 

no dinamismo e entusiasmo de sua criação. 
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Assim, através da Resolução n9 281 de 14.08.74 do Con 

selho Diretor da Fundação Universidade do Maranhão, foi criada a 

Coordenação de Extensão e Assuntos Comunitários (CEAC) na qual 

se situa o CRUTAC - anexo 3 -
13 

3.3. O CRUTAC em Pernambuao 

3.3.1. Criação 

As primeiras providências da Universidade Federal de 

Pernambuco para a criação do CRUTAC desse Estado foi a design~ 

ção de uma comissão de professores para estudar essa implantação 

e ainda redigir os Estatutos, definir seus objetivos e finalmen 

te traçar os caminhos dessa nova entidade, que aparecia como uma 

necessidade da prÓpria vivência Universitária. No dia 3 de de 

zembro de 1968, através da Portaria n9 393, era designada essa 

comissão; e já em 12 de maio de 1969, através da Portaria n9 6do 

MagnÍfico Reitor da Universidade Federal de Pernambuco, foi cria 

do o CRUTAC. 14 

Estrutura Téaniao Administrativa 

Sendo uma secçao da Divisão de Estudos e Programas C~ 

munitários, está subordinado i Pró-Reitoria para Assuntos Comuni 
13 tários e abrange uma estrutura geral desdobrada em: 

A) Coordenador 

B) Comissão de Planejamento 

C) Sub-Comissão de Controle 

D) Secretaria 

E) 6rgãos Locais 

O Coordenador é um membro do corpo docente da Uni 

versidade escolhido pelo Reitor. 

A Comissão de Planejamento é composta de técnicos de 

signados por instituições e Órgãos, a saber: 

- dois representantes pelo Conselho Coordenador de En 

sino e Pesquisa da Universidade; 

- dois membros pelo Conselho Universitário da Univer 

sidade Federal de Pernambuco; 

- um representante pela Superintendência de Desenvol 

vimento do Nordeste - SUDENE; 
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- um representante pela Secretaria de Educação de Per 

nambuco; 

- um representante pela Secretaria de SaÚde e Assis 

tência Social de Pernambuco; e 

-dois representantes pela Reitoria da UniversidadeFe 

deral de Pernambuco. 

A Sub-Comissão de Controle é constituÍda de três mem 

bros da Comissão de Planejamento, escolhidos pelo Reitor dentre 

os representantes da Universidade, do Governo do Estado e da Su 

perintendência de Desenvolvimento do Nordeste. 

A Secretaria, como Órgão central de apoio Administra 

tivo, é chefiada por um secretário indicado ao Reitor pelo Coor 

denador do CRUTAC. 

6rgãos Locais: dirigidos por Coordenadores Adjuntos 

indicados pelo Coordenador de CRUTAC à designação do Reitor, e 

escolhidos dentre os professores mais identificados com as s1 

tuações das áreas de atuação do CRUTAC. 

Área de Atuação: atua em três NÚcleos no Interior do 

Estado, a saber, os municípios de Joaquim Nabuco, Água Preta e 

Sainé, com 785 km2 de extensão e 69.457 habitantes, 14 atuandotam 

bém no Arquipélago de Fernando de Noronha, que tem 16 km 2 e uma 

população de 11.238 habitantes. 

Nos três municípios, funciona com ambulatórios para 

atendimentos médicos e residência para alunos estagiários,profe~ 

sores e técnicos. 

* * * 
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4. DISCUSSÃO 

4.1. Objetivos do CRUTAC 

4.1.1. No Rio Grande do Norte nortearam o CRUTAC, no tempo 

de sua idealização, os seguintes objetivos: 

a) interiorização da Universidade, ensejando aos estu 

dantes universitários contato com o mundo rural, seus problemas 

e dificuldades, e com ele se identificarem e se sensibilizarem?.! 

ra as soluções indispensáveis; 

b) formação de profissionais adequada às necessidades 

e exigências de áreas interioranas; 

c) capacitação das populações rurais no sentido de 1n 

tegrá-las ao processo de desenvolvimento local, da região e do 

País. 5 

Está caracterizado que a Universidade, ao criar o 

CRUTAC, não perdeu de vista a sua função de ensino e pesquisa,d~ 

le fazendo o prolongamento de suas atividades didáticas,assim c~ 

mo instrumento de integração às comunidades, motivando e dando 

origem ao Decreto-Lei Federal n9 916 de 07.10.69, que estabelece: 

"ajustar a aç5o governamentaL ~s neaessidades interioranas, me 

diante o trabaLho assoaiado e integrado das Universidades junto 

aos demais Órgaõs e serviços da Uni5o, dos Estados, do Distrito 

FederaL, dos Muniaí.pios e Entidades Privadas".
21 

4.1.2. No Maranhão, o CRUTAC, tendo características próprias 

com exigências e responsabilidades definidas dentro 

da realidade maranhense, definiu como sendo seus ob 
. t" . 10 Je 1vos gera1s: 

"a) Integrar o treinamento da Universidade as diretri 

zes da poLÍ.tiaa de desenvoLvimento do Estado e da Regi5o e a 

Aç5o programada e em exeaução peLo Governo em áreas estratégf 

aas, ajudando e mobiLizando as entidades privadas, instituições 

e popuLaçÕes em funç5o de um esforço aomum de desenvoLvimento; 

"b) Programar e aompatibiLizar disaipLinas a fim de 

garantir aos treinamentos a unidade indispensável; 

"c) Propiaiar aondições ao exeraí.aio de prátiaas deen 

sino em bases interdisaipLinares; 

"d) ConsoLidar a formação profissionaL dos Universitá 
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rios orientando-os à pesquisa e ao conhecimento dos problemas que 

caracterizam o contexto local e regional em busca de soluções de 

mocráticas; 

"e) Coordenar globalmente o cumprimento dos programas 

e treinamento do CRUTAC, avaliando e controlando o desenvolvimen 

to qualitativo e quantitativo dos mesmos." 

4.1.3. Em Pernambuco, de acordo com o Capítulo 19 do seu re 

gulamento14 , o CRUTAC tem por objetivo a execução de 

um programa criado pela Universidade Federal de Per 

nambuco com as seguintes finalidades: 

"a) Proporcionar treinamento aos universitários, e p~ 

riodo de estágio, no exercicio das atividades especificas dos 

respectivos Departamentos nas áreas interioranas do Estado, pr~ 

viamente escolhidas, estas e aqueles, pela comissão de Planej~ 

mento; 

"b) Proporcionar aos estudantes, sob a orientação dos 

membros da equipe do CRUTAC-PE, e de especialistas, professores 

ou nao, convidados, as condições para estudo dos diversos probl~ 

mas do homem e da coletividade, sugerindo, sempre que possivel , 

soluções cabiveis, visando à adequação do exercicio profissional 

às peculiaridades do meio e em consonância com os recursos dis . . 
pon1.-Ve1.-s; 

"c) Aplicar processos de formação do homem e da comu 

nidade, visando a: 

dar a cada um a exata consciência de sua dignf 

dade, seus direitos e seus deveres; 

- aplicar os conhecimentos de medicina integrada 

naquilo que visa ao bem-estar fisico, social e 

mental do individuo e da coLetividade; 

- incentivar a proteção e o aproveitamento das es 

pécies vegetais e animais; 

difundir conhecimentos essenciais de economia 

doméstica. 

"d) Promover a coordenação de todos os recursos da 

área em que age o CRUTAC, inclusive trabalhos dos lideres comuni 

tários e de entidades privadas, para que sejam obtidas unidades 

de trabalho em favor de objetivo comum; 

"e) Promover e estimular, por todos os meios e atra 
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vês de todos os ve~culos de divulgação~ a educação do homem~ de 

modo a imprimir-lhe o senso de responsabilidade~ o amor ao trab~ 

lho~ a dedicação aos semeLhantes~ o dever para com a famtlia e a 

P~tria~ no mais amplo sentido de Ação Comunit~ria". 

4.2o Metodologia do CRUTAC 

O marco inovador do CRUTAC, no que diz respeito ao en 

sino, é sem dÚvida a metodologia aplicada ao treinamento. A vi 

são unilateral das Unidades para especificidade de ensino cede 

lugar a programas integrados de treinamento, propiciando uma atua 

ção interdisciplinar e interprofissional. Em lugar das abstra 

ções teóricas do ensino acadêmico, tem-se o palpável de uma rea 

lidade concreta, exigindo do estudante, para os fatos reais que 

o desafiam, mais do que a memória dos ensinamentos livrescos o 

raciocínio objetivo que conduz a soluções concretas. Representa~ 

do uma tentativa de interiorização da Universidade Brasileira, o 

CRUTAC, objetivando sua maior integração à realidade nacional,tem 

como filosofia de trabalho a Ação Comunitária. Portantoo CRUTAC 

observa como básicos os princÍpios que seguem: 

a) Incentivar a participação do homem da zona 

ao processo de desenvolvimento; 

rural 

b) Adaptar a Universidade ao meio e ao processo de mu 

dança da sociedade de forma tal que a Universidade ajude a comu 

nidade na qual está inserida e adquirir consciência crítica dos 

problemas e soluções a serem considerados; 

c) Promover a preparação de futuros profissionais in 

centivando sua capacidade para o trabalho interdisciplinar inte 

grado à Ação Comunitária na zona rural; 

d) Realizar sua ação executiva na colaboração a insti 

tuições e serviços pÚblicos e privados pré-existentes nas 

de treinamento; 

... 
are as 

e) Tomar como base dos trabalhos interdisciplinares e 

de ação Comunitária uma programação integrada e orgânica. Todas 

as operações pertinentes ao programa CRUTAC sejam elas as deapi 

pe ou as especÍficas e setores individualizados-devem emanar de 

sua visão de conjunto formalizada num plano global; 

f) ~ imprescindÍvel que o programa possua um caráter 

promocional e nunca assistencialista; 

Na linha de identificação de objetivos a serem pers~ 
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guidos além daqueles derivados organicamente dos principais sa 

lientados, vale ressaltar: 

a) A integração de Unidade de Ensino da Universidade 

com a conseqllente integração de alunos entre si, professores en 

tre si e de alunos com professores; 

b) O melhor aproveitamento possível do contato direto 

de estudantes e professores com o meio rural e da problemática 

nele existente, a fim de que o ensino teórico que a Universidade 

proporciona possa ser sistematicamente enriquecido pela experiê~ 
cia concreta. 33 

Sendo uma entre outras práticas do ensino e da pesqui 

sa na Universidade, distingue-se das demais segundo suas cara c 

terísticas próprias ou especiais, entre elas destacando-se as se 
. 16 gu1ntes: 

a) caráter suplementar do treinamento relativo ao en 

sino profissional; 

b) desenvolvimento dos treinamentos, prioritariamente 

ao meio rural; 

c) natureza interdisciplinar dos treinamentos; 

d) prestação de serviços diretos à comunidade 

universitários em treinamento; 

pelos 

e) integração das práticas universitárias às condi 

çoes e exigências do meio em função dos objetivos do desenvolvi 

menta; 

f) aproveitamento, pela Universidade, dos serviços do 

setor pÚblico e privado como recursos para treinamento; 

g) convocação da Escola Média para atendimento às ne 

cessidades dos setores oficial 'e privado, nas áreas de aplicação 
dos treinamentos: 

h) ênfase à Ação Comunitária, a fim de ser assegurada 
ao universitário a habilitação indispensável para a sua atuação 
ao nível das populações. 

A partir das características especificadas como pec~ 

liares aos programas de treinamento pelo CRUTAC, torna-se eviden 

te que atenda prioritariamente aos concludentes das Últimas sé 

ries e ciclo profissional, assim como aos alunos que por 

çoes curriculares estejam habilitados. 

condi 



4.2.1. Treinamento no Rio Grande do Norte e no Maranhão 

Divide-se em duas etapas, a saber: 

. Treinamento Básico 

. Treinamento em Serviço 
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O Treinamento Básico representa um passo indispens~ 

vel na tentativa de levar o estudante a assumir com competência 

e idealismo seu papel de agente de senvolvimento de comunidade. 

Fundamentalmente, o Treinamento Básico procura entre 

os participantes um consenso sobre a realidade da área de atua 

çao e sobre a estratégia de colaboração do CRUTAC no desenvolvi 

mente dos municÍpios, chegando assim a um compromisso de todos , 

em termos de trabalho profissional, de atuação em equipe e de 

comportamento que irá facilitar o entrosamento com o povo e a cill 

tura da Comunidade. 

Durante o Treinamento Básico os universitários entro 

sam-se entre si, formando, aos poucos, um grupo coeso, que desco 

bre as potencialidades de ação nele depositadas e as responsabi 

lidades que tem como grupo do CRUTAC, diante de uma região do in 

terior, de olhos e coração abertos para um trabalho comum. 

O programa estabelecido no Maranhão para o Treinamen

to Básico e que sofre alterações de duração e de métodos apenas 

para torná-lo mais assimilável e motivador, baseando cada vez 

mais a reflexão teórica na realidade da Micro-Região a ser traba 
.. o 16 lhada, e o segu1nte: 

- papel da Universidade Brasileira no Mundo Moderno ; 

- o Programa CRUTAC: filosofia, objetivos, métodos de 

ação, estrutura, atividades programadas; 

- Micro-Região cujo centro é Pedreiras ou Codó. Aspe~ 

tos de desenvolvimento e subdesenvolvimento no con 

texto da realidade maranhense; 

- noções de teoria e prática de Planejamento para o 

desenvolvimento; 

- ação comunitária e projetos de trabalho inter-disci 

plinar; 

- comunicação social e integração do grupo; e 
- supervisão. 

O treinamento em serviço foi bem definido no Plano Ge 

ral de Atividades CRUTAC-Maranhão 1969 - l97o. 11 



.26 

"Atravis do Treinamento em Serviço~ serao desenvolvi 

das práticas de ensino e pesquisa~ em bases interdisaiplinaresoE 

jetivando a contribuir para o desenvolvimento. 

Segundo este objetivo geral~ a capacidade profissi~ 

nal do universitário estará subordinada às exigências do desen 

volvimento econômico-social~ sendo o universitário~ no programa~ 

agente desse desenvolvimento~ nas suas relações de trabalho. Eis 

porque as atividades dos treinandos visarão assegurar a partia~ 

pação e intervenção da comunidade como meio para ser alcançado 

o objetivo central de todo o trabalho~ tornando-se assim comuns 

os objetivos da Ação Comunitária e do Desenvolvimento~ que por 

sua vez constituem o objetivo geral do Treinamento em Serviço na 
.. d 7 o - "16 area e Apv~aaçao . 

Através da dinâmica das relações Governo - Universida 

des - Povo, configura-se o treinamento, como agente 

rio num processo de comunicação bilateral. 

intermediá 

Cabe salientar que o principal fator de integração das 

atividades setoriais resultará na observância do objetivo geral 

do Treinamento, que naturalmente levará a se interdisciplinar a 
- .. . 16 açao tecn1.ca. 

4. 2. 2. Treinamento em Pernambuco 

Não existe uma divisão entre Treinamento Básico e Trei 

namento em Serviço. O estudante se desloca para as áreas detrei 

namento depois de uma ou duas reuniões de preparação,muito mais 

ligada aos aspectos práticos de acomodação e condição de vida p~ 

ra o estudante na área do que propriamente voltada para um inte 

resse de conhecimentos de características da comunidade a ser 

trabalhada. Não existe a preocupaçao de um preparo do estudante 

em termos de técnicas de comunicação ou mesmo de noções de açao 

comunitária, a exemplo do que ocorre no CRUTAC dos outros dois 

estados. 

Como pode ser observado no decorrer deste trabalho, o 

CRUTAC nos estados do Rio Grande do Norte, Maranhão e Pernambuco, 

apesar de Visar um mesmo fim, que é a interiorização da Universi 

dade, a conscientização do futuro profissional do seu compromi~ 

so para com o povo dentro de uma visão realista de desenvolvime~ 

to, segue metodologias diferentes, como, por exemplo: 

- No que se refere ao treinamento, enquanto no Rio 
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Grande do Norte e no Maranhão existe a preocupaçao de ministrar 

o Treinamento Básico tentando dar ao estudante embasamento para 

um estágio vivenciado de interiorização e de caráter interdisc1 

plinar, o CRUTAC - Pernambuco não distingue através de um progr~ 

ma essa etapa do treinamento. 

- Referente ao tipo de trabalhos desenvolvidos,enqua~ 

to no Maranhão o CRUTAC procura tão somente apoiar e se entrosar 

com as Instituições já existentes (como, por exemplo, Unidades, 

Postos e Hospitais da Secretaria de SaÚde ou F.S.E.S.P.) no Rio 

Grande e Pernambuco o CRUTAC .cria essas entidades (como exemplo 

os Hospitais do CRUTAC no Rio Grande do Norte e as Unidades Sani 

tárias de Pernambuco). 

4.3. Categorias de Pessoal no CRUTAC 

Existe no CRUTAC dos três Estados três categorias dis 

tintas de pessoal, a saber: 

a) pessoal técnico, também chamado no CRUTAC "supervf 

sor"~ "peraeptor" ou "orientador"~ que é o profissional concursa 

do e contratado pela Universidade como auxiliar de ensino; 

b) profissional, contratado pela Universidade ou pelo 

CRUTAC para prestação de serviço apenas na sua especialidade; 

c) pessoal de apoio administrativo: secretário, 

lÓgrafo, servente, etc., que é pago por serviços prestados 

CRUTAC, pelas prefeituras dos municÍpios sede do CRUTAC ou 

da aqueles contratados pela Universidade. 

4.4. Contribuição da Enfermeira no CRUTAC 

da ti 

pelo 

a in 

A participação da Enfermeira no CRUTAC é diferente p~ 

ra os três Estados. 

4.4.1. No Maranhão, a enfermeira participa das atividades a 

nível central e local. 

No primeiro caso, juntamente com outros profissionais, 

tais como assistente social, educador, médico e engenheiro, deci 

de sobre os programas que devem ser executados a nível local 

Executa também outras atividades administrativas, como controle, 

supervisão e avaliação das atividades exercidas pelas equipes do 

CRUTAC (supervisores e alunos). 
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Além dessas atribuições, é a enfermeira a nível cen 

tral que coordena com a Faculdade de Enfermagem todos os aspe~ 

tos do estágio do estudante desse curso no CRUTAC. 

auxiliar 

ta dor dos 

tituições 

4.4.2. 

A nível local - como supervisor local ou de campo e 

de ensino da Faculdade de Enfermagem, atua como orien .. 
alunos de enfermagem na parte específica junto as ~ns 

de saÚde locais: 

- avalia a atuação dos estudantes de enfermagem na 

parte especÍfica; 

- participa da avaliação geral dos estudantes das 
... 

v a 

rias Unidades; 

- coordena projetos interdisciplinares; 

- participa da programação, desenvolvimento e avalia 

ção do treinamento básico; 

- executa outras atividades~ dependendo muito das ne 

cessidades internas. 

No Rio Grande do Norte existe apenas uma enfermeira 

contratada como técnico para prestação de serviço es 

pecializado. Essa é lotada em um dos hospitais de pr~ 

priedade do CRUTAC. 

Como não existe Faculdade de Enfermagem em Natal ou 

na área de atuação, somente estagiam no CRUTAC para execução de 

campanhas de vacinação estudantes do curso de Auxiliar de Enfer 

magem. Enfermeiras que cursam Licenciatura em Enfermagem também 

têm no CRUTAC-RN um dos seus campos de estágio. 

4.4.3. Em Pernambuco não existe enfermeira no CRUTAC,nem c~ 

mo auxiliar de ensino ligado à Universidade nem como 

técnico para prestação de serviço. 

Em entrevista mantida com diretores das duas Escolas 

de Enfermagem de Recife e com alguns professores de Enfermagem 

de Saúde PÚblica, pudemos notar a não valorização do CRUTAC -Per 

nambuco como campo de estágio para estudantes de enfermagem. 

4.5. Atuação dos Estudantes do Curso de Enfermagem no 

de 1970 a 1975 no Estágio do CRUTAC-MA 

perí.odo : 

"Se tomarmos a Enfermagem isoladamente~ poderemos ao~ 

siderá-la um sistema~ em sua definição~ funções e diversificação 

do pessoal que exeauta as tarefas que lhe são prÓprias. Entretan 
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to, em sua situação organizacional e em sua dinâmica funcional, 

a Enfermagem interdepende de um sistema mais amplo, o sistema de 

saúde, razão porque toda a problemática da Enfermagem, em seu es 

tudo e em suas alternativas de soluções, deverá guardar a per~ 

t . d t d " 28 pec ~va o o o . 

Embora sabendo que as atividades de Enfermagem de Sa~ 

de PÚblica variam muito, dependendo do cargo que o profissional 

ocupa e da fase em que se encon~ra o estado de saúde da popul~ 

ção, para um entendimento maior das oportunidades que o estudan 

te de Enfermagem tem no estágio CRUTAC-MA, tentaremos, como su 

pervisora de campo da Faculdade de Enfermagem da Fundação Unive! 

sidade do Maranhão, sintetizar as atividades desenvolvidas pelo 

estudante durante o estágio, comparando-as com as funções de En 

fermagem de SaÚde PÚblica definidas pelo quarto relatório da Co 
28 missão de Peritos em Enfermagem da OMS e com as funções de En 

fermeira de SaÚde PÚblica sugeridas por Nogueira 25 ao Ministério 

do Trabalho e Previdência Social. 

A Comissão de Peritos em Enfermagem da OMS declarou 

que "o objetivo de um programa de saúde ~ servir a todas as pe~ 

soas - as das zonas rurais, as das aldeias e cidades - tomando 

em consideração a comunidade como um todo, da qual a fam{lia co~ 

titui a menor unidade social, indivis{vel no que diz respeito aoo 

seus problemas de saúde"~B 

No CRUTAC-MA,seguindo uma programaçao de desenvolvi 

menta de comunidade em caráter interdisciplinar, as atividades 

desenvolvidas por estudantes de uma área ou especialidade, se r~ 

fletem direta e imediatamente nas atividades do outro. A partici 

pação do estudante de Enfermagem tem sido constante, tendo esta 

giado, até o primeiro semestre de 1975, cerca de 123 alunos.13 
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QUADRO 1: Comparação entre as atividades da Enfermagem de 

PÚblica estipuladas pelo quarto Comitê de Peritos 

Saúde 

da 

a lu 2B "d N • 25 t d OMS ou suger~ as por ogue~ra e as execu a as por 

nos de Enfermagem no CRUTAC - MA 

Atividades estipuladas ou sug~ 

ridas pela OMS e por Nogueira 

"Proporcionar cuidados inte 

grais de enfermagem a indivt 

duos, famtZ.ias e grupos."(OMS) 

"Planeja e presta cuidados com 

pZ.exos a individuos, famtZ.ias 

e outros grupos sociais da co 

munidade servida por um servi 

ço de saúde." (Nogueira) 

Atividades desenvolvidas 

estudantes de Enfermagem 

CRUTAC - MA 

por 

no 

1. Cuidados de Enfermagem a in 

divÍduos 

1.1. Atendimento de Enferma 

gem 

a) pré-consulta: anali 

sa os dados já registrados 

nas fichas individuais, co 

leta e registra novos da 

dos colhidos através de en 

trevistas, verifica os si 

nais vitais, peso, altura e 

outras medidas. 

b) pÓs-consulta: inter 

preta a prescrição médica , 

dá orientação necessária , 

faz encaminhamento a outros 

serviços, se for o caso • 

1.2. Consulta de Enfermagem 

a gestantes, crianças 

e puérperas sadias: 

- faz exame físico su 

mário, diagnÓstico de enfer 

magem, prestação de cuida 

dos imediatos; 

- encaminha para ou 

tros serviços, para outros 

profissionais ou para recur 

sos da comunidade; 

- orienta sobre cuida 

dos com a saÚde ,regis~tra ·os 

dados e agenda novas con 

sul tas. 
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2. Cuidados integrais de Enfer 
w 

magem a famÍlias 

2.1. Visita Domiciliária 

a) Antes da visita: 

- faz seleção das 

famílias e/ou casas a serem 

visitadas, colhe informaç~ 

através de dados registrad~ 

nas fichas individuais ou 

de famÍlias ou ainda atra 

vês de contato com outros 

alunos da área de saúde, de 

elementos da equipe de saú 

de das Instituições ou de 

alunos de outras áreas tais 

como o de Serviço Social; 

- faz o plano da vi 

sita por escrito; 

- faz previsão e 

acondicionamento de material 

para cuidado do domicílio. 

b) No domicÍlio 

- faz prestação de 

cuidados; 

- dá as orientações 

que se fizerem necessárias. 

c) Depois da visita 

- registra os dados 

e faz planos futuros para o 

atendimento ou outras visi 

tas. 

3. Cuidados de Enfermagem a 

grupos 

3.1. Juntamente com outros 

alunos da área de saú 

de, orienta grupos da 

comunidade sobre medidas 

profiláticas; 

- participa em investigação 

epidemiolÓgica e controle 



"Planejar e participar dos pr~ 

gramas educativos que visam ao 

desenvolvimento do pessoal de 

Enfermagem e de outros profi~ 

sionais ou grupos da 

de. " ( OMS) 

comunidà ..... 

"Planeja, e~ecuta e avalia pr~ 

gramas educativos para grupos 

da comunidade juntamente com o 

educador de Sa~de P~bZica."(No 

gueira) 

"Participa, juntamente com o 

educador sanitário e o assis 

tente social, na criação de 

grupos na comunidads."(Noguei

ra) 

"Participa no ensino de sa~de 

pÚblica ou educação em serviço 

para outros profissionais de 

saúde ou de pessoal au~iliarde 

sa~de p~blica de áreas que não 

de enfermagem.~ (Nogueira) 
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de casos de doenças trans 

missíveis através da coleta 

de informações e preenchi 

mente de fichas especiais, 

notificação para descobeMa 

e controle de comunicantes, 

isolamento e cuidados g~ 

rais com o doente. 

3.2. Com alunos de outras unida 

des de saÚde tais como Medi 

cina, Farmácia, Odontologia 

e com alunos de Serviço So 

cial e Educação, levando em 

consideração a identific~ 

ção dos problemas sociais e 

de educação sanitária da p~ 

pulação, forma grupos de 

trabalho na comunidade. 

3.3. Planeja, executa e avalia 

treinamentos educativos com 

grupos de mães, gestantes , 

jovens, noivos, consideran 

do sempre o nível sócio-eco 

nômico, os tipos de ocup~ 

ções, aspirações e valores 

culturais da comunidade. 

3.4. Na zona urbana da cidade de 

Pedreiras, participa no pl~ 

nejamento, execução e ava 

liação de programas de trei 

namento em serviço para vi 

sitadoras sanitárias e aten 

dentes das várias institui 

çoes de saÚde existentes 

tais como: Unidade Sanitá 

ria da F.SESP, P_Q.§.tO de 

SaÚde da Secretaria de Saú 

de e hospitais particulares. 

3.5. Em colaboração com a Secre 

taria de Educação,participa 

do planejamento~ execução e 



"ExerceP funç5es midicas deZ~ 

gadas em ipocas de caZamidade 

púbZica ou em pa~ses~ em que 

exista carência ou má distri 

buiçao de midicos." (OMS) 

"CoZeta e anaZisa~ .juntamente 

com a equipe de saúde~ dados 

sócio-sanitários da comunida 

de a ser atendida peZos pr~ 

gramas espec~ficos de saúde." 

(Nogueira) 
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avaliação dos programas de 

Enfermagem de SaÚde PÚblica 

para o curso de Auxiliar de 

Enfermagem em Pedreiras. 

3.6. Em colaboração com a Secre 

taria de SaÚde,participa do 

planejamento, execução e 

avaliação do curso de Orien 

tador de SaÚde. 

3.7. Presta orientação técnica e 

colabora na implantação de 

novos serviços ou métodos 

de trabalho de Enfermagem 

nas instituições de 

existentes. 

saúde 

3.8. Em colaboração com a F.SESP 

e com a Secretaria de SaÚde, 

faz orientação e supervisão 

do trabalho de "Curiosas" , 

bem como de sua saúde, enc~ 

minhando-as ao exame médico 

periÓdico. 

4. 

5. 

Exerce algumas funções médi 

cas delegadas na zona rural 
A A 

da area programa e em epoca 

de calamidade pÚblica com 

enchente (houve duas no p~ 

rÍodo de 1969 a 1974), sob 

supervisão da enfermeira su 

pervisora de campo e segu~ 

do normas de manual alqbor~ 

do especialmente para essa 

tarefa. 

Tem oportunidade de fazer o 

prognóstico da situação de 

saÚde dos bairros e povo~ 

dos da área programa do 

CRUTAC-MA, conhecer os fat~ 

res que estão condicionando 

essa situação e quais os 
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recursos disponíveis para~ 

ações de saÚde através de : 

- consulta aos dados regi! 

trados em cartórios, igr~ 

jas e serviços de saúde 

- entrevistas 

- aplicação de questioniclos 

- visitas domiciliares 

- observação direta 

Ao final deste trabalho, dizemos que, dos três esta 

dos cujo estágio CRUTAC foi estudado aqui, somente o do estado 

do Maranhão oferece condições de receber,para estágio, alunos do 

curso de Enfermagem de Saúde PÚblica, considerando: 

- a existência de enfermeira na equipe central e na 

equipe local para supervisão desses alunos; 

- a interrelação entre, o estágio CRUTAC e o programa 

de estágio da disciplina de Enfermagem de SaÚde PÚ 

blica da Faculdade de Enfermagem nesse Estado; 

- a possibilidade da execução de tarefas junto a indi 

vÍduos, famÍlias e grupos da comunidade trabalhada 

com a devida orientação técnica de enfermeiras; 

- que no CRUTAC-PE não existe enfermeira na equipe de 

trabalho; 

- que no CRUTAC-RN a enfermeira está lotada num hosp! 

tal pouco voltado para as atividades de saÚde pÚbli 

ca. 
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QUADRO II : Resumo quantitativo das atividades desenvolvidas p~ 

los estudantes do curso de Enfermagem 

CRUTAC-MA no pertodo de 19?2 a 19?4, 

no estágio 

em trabalho in 

terdisciplinar com outros estudantes das áreas de 
.. d .. • h "' t . 13 sau e e soc~o- uman~s ~ca. 

--------------- ,., -- 1 9? 2 19?3 19?4 
AtitJ_i~_ades Desenvolv~ 
------------------------------------------~--------·~-----__, _______ _ 
- Consultas e atendimentos 

gem 
de Enferma 

- NÚmero de doses aplicadas de vacina 
Sabin 

- NÚmero de doses aplicadas de vacina 
anti-tifÓidica 

- Palestras educativas sobre saÚde 
cuidados profiláticos 

e 

- Visitas domiciliares feitas a gestan 
tes, infantes,puérperas, doentes por 
tadores de D.T., suspeitos e comuni 
cantes 

- Cuidados imediatos: curativos,aplica 
ção de injeções e soros -

Cursos Ministrados 

- Socorro de urgência para professores 
leigos e comunitários de entidades 
de classe 

- Curiosas 

- Orientadores de saúde em colaboração 
com a Secretaria de SaÚde 

- Para atendentes 

- Higiene e Pré-Natal para gestantes 

- Comissões de saÚde de bairros 

- Incentivo a aquisição de filtros atra 
vês de consórcio -

-Incentivo a construção de fossasatra 
vês~ de muttr~ão 

10.400 

840 

725 

342 

411 

1.044 

4 

1 

2 

3 

1 

FONTE: Relatório Trienal CRUTAC-MA 19?2 a 1974 

5.600 36.096 

858 26.814 

19.380 32.943 

312 288 

500 452 

620 1.722 

8 7 

1 1 

2 1 

1 2 

3 4 

2 2 

1.835 320 

320 370 
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5. SUGESTÕES 

- Que o treinamento Básico seja sistematizado no programa 

CRUTAC como etapa de preparação do estudante estagiário p~ 

ra um melhor entendimento da realidade da comunidade a ser 

trabalhada, assim como para facilitar o desenvolvimento de 

atividades interdisciplinares . 

- Que a categoria de pessoal "técnico" desapareça, sendo os 

profissionais contratados pelas Universidades e lotados 

nos Departamentos das Faculdades específicas ou que tenham 

maior entrosamento CRUTAC + UNIVERSIDADEo 

- Que o CRUTAC evite a execução de atividades paralelas 

executadas por Instituições que trabalham na mesma 

... 
as 

... 
area, 

prevenindo assim desperdício de tempo e recursos materiais 

e humanos. 

Que, no CRUTAC do Rio Grande do Norte, sejam contratados 

enfermeiras para as três áreas de atuação e ainda uma para 

atuar a nível central. 

- Que as Faculdades de Enfermagem de Recife procurem conhe 

cer melhor a programação do CRUTAC, aproveitando assim o 

grande potencial de estágio de SaÚde PÚblica existente. 

- Que o CRUTAC-PE inclua em seu quadro pessoal enfermeiras, 

tanto para a área de coordenação como de execução. 
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6. CONCLUS~ES 

- Dos três Estados onde o estágio CRUTAC foi estudado so 

mente o do Maranhão oferece condições para o treinamento 

de estudantes de enfermagem na área de saÚde pÚblica. 

- O potencial do CRUTAC como campo de estágio de enferma 

gem de saÚde pÚblica deve ser conhecido e valorizado por 

parte das Escolas e ou Faculdades de Enfermagem perte~ 

centes às Universidades que contam com essa modalidade 

de treinamento. 

O CRUTAC é uma experiência válida na Universidade Brasi 

leira, devendo ser divulgada ao máximo a fim de que ou 

tras universidades possam implantar e utilizar essa ex 

periência. 

- O CRUTAC - Pernambuco nao dispõe de Enfermeira no seu 

quadro de pessoal e o CRUTAC do Rio Grande do Norte con 

ta apenas com uma Enfermeira lotada em Hospital. 

- O CRUTAC apesar de visar um objetivo comum e de já exis 

tir um Órgão nacional (Cincrutac) segue metodologias di 

ferentes para os três Estados. 

* * * 
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RESUMO 

No trabalho procura-se caracterizar o Centro Ru 

ral Universitário de Treinamento e Aqão COmunitária-CRUTAC 

dos estados do Rio Grande do Norte,.Maranhã~ e Pernambuco. 

Trata principalmente da atuação ,metodologia _e da adoção de.2_ 

sa experi~ncia por diversas Universidades Brasileiras. 

Chama a atenção para o fato de que a Universidade 

ao criar CRUTAC não perdeu de vista sua função de ensino e 

pesquisa, mas faz dele o prolongamento de suas atividades 

didáticas. 

Ao mesmo tempo, evidencia a tentativa de integrar 

os estudantes das diversas Unidades de ensino da Universi 

dade, no processo de desenvolvimento da região, executando 

programas integrados de treinamento, propiciando uma atua 

çao interdisciplinar e interprofissional. 

A conclusão chegada foi a de que o CRUTAC oferece 

um campo de estágio excelente para alunos de enfermagem de 

saúde pÚblica, devendo ser conhecido e valorizado pelas E.2_ 
colas e/ou Faculdades de Enfermagem que t~m o privilégio 

de poder contar com esse campo de estágio. 

Dos tr~s estados estudados somente no CRUTAC 

Maranhão existe infra estrutura de enfermagem de saÚde 

do .. 
p~ 

blica que pode proporcionar um bom estágio para estudantes 

do curso de enfermagem. 
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SUMMARY 

This paper intenta to aharaaterise the "Centro R~ 

raZ Universit~rio de Treinamento e Aç5o Comunit~ria CRUTAC" 

a rural universitarian aenter belonging to Rio Grande do 

Norte, Maranh5o e Pernambuao states. 

It is pointed out that the University in areating 

the CRUTAC, didn't forget the instruation and researah aati 

vities, but used the new faaility for aaaomplishement of 

this aativities. 

At the same time, it manifesta the intention of 

the university to integrate it self in the development of 

the region by propriating apliaation of its staff in seve 

raZ aommunity aativities. 

The aonalusion is that the CRUTAC offers an ex 

aeZZent training for students in publia health nursing . 

This work must be known and stimulated by nursing sahools 

for the Zarge field of training it provides. 

Only in the Maranh5o state ezists effeative su 

port to train students in publia health nursing. 

* * * 
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ANEXO 1 

COMISSÃO INCENTIVADORA DOS CENTROS RURAIS UNIVERSITÁ 

RIOS DE TREINAMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA - A CINCRUTAC 

Ampliam-se as possibilidades de expansao do Pro 

grama-CRUTAC em todo o território nacional, com a criação da 

CINCRUTAC - Comissão Incentivadora do CRUTAC-pelo Ministério da 

Educação e Cultura. 

ca-se: 

Na justificativa deste Plano de Atividades desta 

a) o papel comunitário da Universidade em in ser 

ção dinâmica no seu meio, como instituição cul 

tural promotora de condições às mudanças e 

transformações socialmente necessárias; 

b) o papel da juventude no mundo de hoje em ade 

quaçao com as responsabilidades da Universida 

de; 

c) a importância das relações da Universidade com 

Órgãos nacionais. 

Para melhor compreensão dessa Comissão transcreve 

remos aqui o Decreto-Lei 910 de 7 de outubro de 1969, que trata 

da sua criação: , 

DECRETO-LEI N9 910 de 7 de outubro de 1969 

Cria a Comissão Incentivadora dos CENTROS 
RURAIS UNIVERSITARIOS DE TREINAMENTO E AÇÃO 
COMUNITÁRIA - CRUTAC - e dá outras provi 
dências. -

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáu 

tica Militar, usando das atribuições que lhes confere o artigo~ 

do Ato Institucional n9 12 de 31 de agosto de 1969 combinado com 

o§ 19 do artigo 29 do,Ato Institucional n9 5, de 13 de dezembro 

de 1968, decretam: 

Artigo 19 - ~ criada no Ministério da Educação e Cultura a 

Comissão Incentivadora dos Centros Rurais Universitários de Trei 

namentos e Ação Comunitária - CINCRUTAC - com a finalidade de 

propiciar condições, inclusive materiais e técnicas para a im 

plantação nas Universidades Brasil!eít>as; de programas que 



visam a: 

I - Ajustar a açao governamental às necessidades das pop~ 

lações interioranas, mediante o trabalho associado e 

integrado das Universidades junto aos demais Órgaõs e 

serviços da união, dos Estados, do Distrito Federal,doo 

MunicÍpios e entidades privadas; 

II - Encaminhar, com extensão dos serviços universitáriosàs 

áreas interioranas, através dos cursos especÍficos de 

cada unidade, a realização de atividades básicas que 

conduzam à promoção do homem, ao desenvolvimento eco 

nômico-social do País e à segurança nacional; 

III - Promover o treinamento rural dos estudantes univermtá 

rios, em perÍodo de estágios, no exercício das ativida 

des específicas dos respectivos currículos; 

IV - Proporcionar aos estudantes estagiários, co~ o assesso 

ramento de professores e técnicos, as condições neces 

sárias ao estudo e solução dos diversos problemas da 

comunidade, mediante adequação do exercício profissi~ 

nal às peculiaridades do meio; 

V - Proceder ao levantamento de recursos financeiros da 

União, dos MunicÍpios, a serem aplicados em 

específicos. 

projetos 

Artigo 29 - A Comissão Incentivadora dos Centros Rurais Uni 

versitários de Treinamento e Ação Comunitária, que terá com Pre 

sidente o Ministro da Educação e Cultura, será constituída de 

I - Um representante do Ministério da Educação e Cultura 

II - Um representante do Ministério do Interior; 

III - Um representante do Ministério da Agricultura; 

IV - Um representante do Ministério da SaÚde; 

v - Um representante do Ministério do Trabalho e Previdên 

c ia Social; e 

VI - Um representante do Ministério de Planejamento e Co o r 

denação Geral; 

§ 19 - No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação 

deste Decreto-Lei, os Ministérios interessados indicarão os re 

presentantes respectivos e o Ministro da Educação e Cultura ins 

talará a Comissão. 



§ 29 - O Ministro da Educação e Cultura designará um dos 

membros da Comissão para, em tempo integral, exercer a função de 

coordenador e executor das deliberações da CINCRUTAC. 

§ 39 - A Comissão solicitará colaboração dos Órgãos especi~ 

lizados, sempre que julgar necessário. 

Artigo 39 - Fica criado um fundo Especial de natureza contá 

bil, destinado a atender despesas com o desenvolvimento das ati 

vidades da CINCRUTAC, constituído por: 

I - Dotações consignadas especificamente no Orçamento da 

União; 

II - Créditos adicionais abertos em seu favor; 

III - Dotações, legados e contribuições de qualquer origem; 

IV ·\Juros e depÓsitos bancários; e 

V - Outras rendas. 

Artigo 49 - Os recursos da CINCRUTAC serao creditados em con 

ta especial do Banco do Brasil S.A. e geridos pela CINCRUTAC, se 

gundo as normas legais em vigor. 

Artigo 59 - O CINCRUTAC, para atender aos seus serviços ad 

ministrativos, poderá requisitar na forma da lei, servidores da 

administração pÚblica federal. 

Artigo 69 - A CINCRUTAC poderá remunerar a execuçao de ser 

viços de natureza técnica e os que se fizerem necessários, desde 

que existam recursos disponíveis, de acordo com as normas legais. 

Artigo 79 - Com o fim de manter a uniformidade necessária aos 

respectivos trabalhos, as Universidades que adotarem o Programa 

previsto no artigo 19 manterão a sigla CRUTAC- Centro Rural Uni 

versitário de Treinamento e Ação Comunitária seguida da abrevia 

tura da unidade federativa correspondente. 

Artigo 89 - A Comissão fixará as condições mediante ffi 

as Universidades poderão candidatar-se à assistência e ao 

lio financeiro para a instalação e manutenção do CRUTAC. 

quais 

Artigo 99 - Cada Universidade, com a sua finalidade e autono 

mia, organizará e dirigirá o respectivo CRUTAC, de acordo com as 

suas peculiaridades, atendendo ao princÍpio do trabalho assoei~ 

do definido neste Decreto-Lei. 

Parágrafo Gnico - As comunidades participarão do CRUTAC, in 

tegrando-se nas diversas atividades e contribuindo com recursos 



materiais, humanos e financeiros, de modo a assegurar unidade de 

ação do Programa. 

Artigo 109 - Este Decreto-Lei entrará em vigor à data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 7 de outubro de 1969; 148 da Independência e 81. 9 

da RepÚblica. 

Augusto Hanemam Rademaker Grunewald 
Aurélio de Lyra Tavares 
Márcio de Souza de Melo 
Ivo Arzua Pereira 
Tarso Dutra 
Jarbas Passarinho 
Leonel Miranda 
~élio Beltrão 
José Costa Cavalcanti 
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