
Caro(a) professor(a), 

Com mais esta edição, o Boletim das Licenciaturas e Bacharelados prossegue em sua 
missão de divulgar experiências pedagógicas e de gestão acadêmica, buscando favorecer 
a criação e a difusão do saber em diferentes áreas, bem como a troca de experiências 
entre professores dos Câmpus que compõem a UFMT.

O relato de experiência deste número versa sobre uma ação extensionista que oferece 
atendimento oftalmológico a alunos matriculados no 1º ano do Ensino Fundamental 
de escolas municipais e estaduais da cidade de Sinop, contando com a participação 
de professores e alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Medicina 
Veterinária. Quem nos conta essa exitosa experiência é o professor Douglas Yanai, que 
atua no curso de Medicina do Instituto de Ciências da Saúde (ICS) do Câmpus de Sinop.

 

Na seção de entrevista, conversamos com a professora Tânia Regina Kinasz de Oliveira, 
diretora da Faculdade de Nutrição (Fanut). A criação da Faculdade e a estrutura dos 
cursos que a compõem são destacadas pela entrevistada, fazendo-nos conhecer a 
Fanut um pouco mais de perto. Suas respostas evidenciam os desafios de um trabalho 
na gestão de uma unidade acadêmica, “em prol da missão dos cursos da Faculdade e 
da UFMT”.

Apresentamos nossos agradecimentos a você, leitor, e aos dois professores que 
muito contribuíram para que fosse possível compor mais esta edição do Boletim das 
Licenciaturas e Bacharelados.

Boa Leitura!

Entrevista
 
A Universidade “De olho no futuro”: 
uma experiência em promoção da saúde  
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Nesta seção, apresentamos o relato do professor Douglas Yanai, docente do curso de Medicina do Instituto 
de Ciências da Saúde (ICS) do Câmpus de Sinop. Atuando na área de Medicina, com ênfase em cirurgia 
oftalmológica, o professor está na UFMT desde 2015, exercendo também atividade no Hospital e Maternidade 
Dois Pinheiros, em Sinop, como oftalmologista. 
Com a palavra, o professor!

Início de conversa…

Leciono no quarto ano do curso de Medicina no eixo tutorial, que tem, entre os objetivos, além do ensino teórico 
das disciplinas clínicas, o desenvolvimento de competências de trabalho em grupo e o aprendizado centrado 
no estudante por meio de metodologias ativas. O desejo de me tornar docente se deu pela possibilidade 
de influenciar e participar da formação dos futuros profissionais, que logo serão responsáveis por formar 
outras gerações e cuidar de nossa própria saúde. Nesse sentido, entendo que as atividades extensionistas 
se mostram como oportunidades de formação desses futuros profissionais, caracterizando-se como práticas 
eminentemente transformadoras. É nessa perspectiva que surge o projeto de extensão “De olho no Futuro”, 
que desenvolvemos com a participação de quase duas dezenas de professores de Medicina, Enfermagem, 
Farmácia e Medicina Veterinária, além de uma centena de discentes desses cursos.

O projeto De olho no Futuro e os sujeitos envolvidos

Os cursos da UFMT no Câmpus de Sinop são responsáveis por diversas ações de extensão que impactam a 
vida das pessoas do nosso município diariamente. Apesar de os recursos financeiros disponíveis para essas 
ações serem insuficientes, patrocínios, parcerias e muita criatividade ajudam nas realizações.

O projeto tem uma importância muito grande não apenas pelo impacto que produz na vida das crianças 
beneficiadas, mas pelo alcance. Todos os anos, desde 2015, realiza a triagem de saúde ocular de 1.700 a 
dois mil estudantes do primeiro ano do ensino fundamental da rede pública de ensino de Sinop. Criado por 
uma parceria entre o Hospital e Maternidade Dois Pinheiros (instituição de saúde privada) e o Câmpus de 
Sinop, a partir de um jantar entre amigos (eu e o também professor da UFMT Mario Sugizaki), o projeto tem 
o apoio e o patrocínio de empresas e clubes de serviço como o Rotary Club de Sinop Teles Pires, a Casa da 
Amizade, a Unicred, a Unimed, o Sicredi, as secretarias municipais de Educação e de Saúde de Sinop e o Tiro 
de Guerra, entre outros parceiros.

Sabemos que a visão é responsável por 80% de todo o estímulo que recebemos do meio externo, então um 
estudante que não apresenta boa visão terá o aprendizado prejudicado. Os estudantes beneficiados por este 
projeto, crianças de seis a sete anos, pela baixa idade, muitas vezes, não se queixam da dificuldade visual. 
A condição econômica não permite que a maioria deles seja levada pelos pais a um consultório oftalmológico 
privado. Muitos têm nesse projeto seu primeiro contato com uma avaliação ocular. E se não forem examinados, 
pode-se levar meses ou anos até que a doença oftalmológica seja diagnosticada e tratada.

Relatando a dinâmica da ação extensionista

Nos meses de abril e maio, nossas equipes, compostas por docentes e discentes do ICS, vão às escolas 
municipais e estaduais para testar a acuidade visual e levantar as queixas oculares dos alunos do primeiro 
ano do ensino fundamental. São cerca de 1.800 alunos examinados todos os anos em suas escolas. Dessa 
triagem, em média, encontramos aproximadamente 400 estudantes a serem encaminhados para uma nova 
triagem e posterior consulta oftalmológica.

No dia 13 de junho, um feriado municipal, com a ajuda do Tiro de Guerra e das secretarias municipais de 
Educação e de Saúde, as ruas ao redor do Hospital Dois Pinheiros são fechadas, e montadas barracas de 
cadastro, retriagem visual, medição de pressão arterial e glicemia, Índice de Massa Corporal (IMC), entre 
outras ações de saúde. Um grande festejo! A equipe médica trabalha das 7h até as 18h, de forma ininterrupta, 
para atender as crianças, que são organizadas previamente para chegar em horários definidos de acordo 
com a escola a que pertencem. E, ao chegarem, recebem cachorro-quente, pipoca, suco, além de distração 
e diversão promovidas pelas equipes da UFMT, das secretarias municipais e do Rotary. Aquelas crianças que 
têm a visão ruim, ou outras queixas confirmadas, passam, então, por consulta oftalmológica. 

Participam da ação seis oftalmologistas do corpo clínico do hospital parceiro, sendo alguns também docentes 
de Medicina, como a professora Fabiola Roque e eu (além dos oftalmologistas Linameli Anschau, Rafael 
Melhado e Priscila Melhado). O hospital também fornece, ademais das consultas, os exames complementares 
e tratamentos oftalmológicos necessários. Em 2017, uma criança precisou de cirurgia de catarata congênita 
e encontra-se reabilitada atualmente. Para as crianças que tinham necessidade de óculos, estes foram 
fornecidos gratuitamente pela Casa da Amizade e loja Nilson Joias, em 2015 e 2016, e pelo Rotary Teles Pires 
e pela loja Óticas Carol, em 2017 e 2018.

Outro ponto interessante é que, embora o projeto tenha sido criado a partir de uma ideia que apresentei ao 
meu amigo professor Mario Sugizaki, todos os anos, temos um docente diferente coordenando a ação. Isso 
agrega novas visões, soluções e ideias. 

A relevância do projeto para a comunidade

O projeto oferece à UFMT a oportunidade de estarmos mais presentes na vida da sociedade num ponto vital, 
em que crianças, no início da vida escolar, desenvolvem todo o seu potencial estudantil. Essa inserção impede 
que a visão seja um obstáculo ao aprendizado. Isso traduz um pouquinho da enorme importância que temos 
para a população enquanto entidade de ensino superior gratuita, transformando vidas. O reconhecimento é 
perceptível no sorriso dos estudantes quando nos recebem em suas escolas e se confirma no dia da entrega 
dos óculos, com os pais agradecidos pela transformação que veem em seus filhos. 

Participação dos alunos: uma experiência formativa

Os discentes da UFMT têm papel fundamental na ação social. Primeiro, porque permitem a grande escala do 
projeto: cerca de 1.800 crianças triadas todos os anos. Isso não seria possível se o projeto não contasse com 
tantas equipes, tantos alunos. Segundo, porque os discentes desenvolvem a consciência de responsabilidade 
social, dever e compromisso. Sabemos que a UFMT tem esse compromisso, mas é importante que nossos 
alunos também desenvolvam tal valor. É o que chamamos em nossos projetos de “Profissional de Saúde 
Socialmente Consciente”.Formá-lo é um compromisso da ação, um compromisso da UFMT no Câmpus de Sinop.

Percepções acerca das ações realizadas

Ao longo desses anos, temos melhorado as ações a cada edição. Atualmente, contamos com um sistema 
totalmente informatizado de agendamento, controle de atendimentos e dos dados dos alunos testados, 
desenvolvido por Diogo Queiroz, técnico em TI do Câmpus de Sinop. O sistema permite, além de agilidade 
no projeto, domínio dos dados e análises objetivas dos resultados obtidos.

Um dia me perguntaram qual era o meu sonho, meu objetivo com este projeto, no futuro. Respondi que era 
saber, após 15 anos, que todos os estudantes da rede pública de ensino de Sinop tiveram a oportunidade de 
ter passado por uma avaliação de saúde ocular pelo menos uma vez em suas vidas, durante seus estudos. 
Gradativamente, estamos alcançando isso. Já triamos mais de seis mil estudantes (este ano serão mais dois 
mil). Doamos mais de 250 óculos. Operamos uma criança de catarata. Revelamos e tratamos dezenas de 
casos de alergia e irritação ocular (com doação de colírios pela GENOM), entre outros acompanhamentos e 
diagnósticos. Sei que transformamos muitas vidas.

Para concluir...

Não se transformam vidas de pessoas, nem a sociedade, sozinho. São necessárias parcerias. Parcerias com 
a iniciativa privada, organizações sociais e governamentais. E o catalizador de toda essa transformação é 
a Universidade. Ela permitiu que o “De Olho no Futuro” virasse realidade. Num momento em que o ensino 
superior sofre seu maior ataque e questionamento nestes últimos anos, temos resultados para apresentar. 
Resultados que durarão muitos anos, com os alunos atendidos e gerações, com os profissionais de saúde 
socialmente responsáveis e comprometidos que estamos formando. Somos a UFMT, transformando vidas, 
moldando sonhos, criando o amanhã.

Caso tenha interesse em saber mais sobre o projeto, você pode acessar:
https://www.youtube.com/watch?v=pawIqboUzE0&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/?v=1361586207274786
https://www.facebook.com/watch/?v=1337767229656684
https://www.facebook.com/watch/?v=1098093220290754
https://www.facebook.com/watch/?v=1049903851776358
https://www.facebook.com/watch/?v=638910366209044

Tânia Regina Kinasz de Oliveira é Diretora da 
Faculdade de Nutrição (Fanut) do Câmpus de 
Cuiabá pela segunda vez, após a gestão de 
2014-2018. Graduada em Nutrição, Mestre em 
Geografia e doutora em Ciência, é Professora 
Associada e acumula   a experiência de quase 
três décadas na área de nutrição. Durante sua 
trajetória na UFMT, foi gerente do Serviço de 
Nutrição e Dietética do Hospital Universitário 
Júlio Müller (HUJM) e Chefe do Departamento 
de Alimentos e Nutrição da Fanut, além de ter 
exercido outras atividades que marcam sua 
experiência administrativa e acadêmica.
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(BLB) — A Faculdade de Nutrição é 
responsável por dois cursos de graduação: 
Nutrição e Ciência e Tecnologia 
de Alimentos. A senhora poderia 
contextualizar a criação da Faculdade?

Tânia Regina Kinasz de Oliveira— A 
Universidade Federal de Mato Grosso exerceu 
papel fundamental, na década de 1970, na 
implementação e sustentação da divisão do 
estado de Mato Grosso, que ocorreria em 
1977. Papel que se refere, principalmente, 
à preparação e adequação da formação 
profissional para o estado, conduzindo e 
orientando a implantação de cursos que 
oferecessem suporte técnico para seu 
desenvolvimento e crescimento. À área da 
saúde foi dada atenção especial devido ao 
grande déficit de profissionais no estado e à 
necessidade de organização administrativa dos 
hospitais, através do processo de implantação 
do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 
que obedeceu a um crescimento gradual e 
programático, originando a implementação 
dos cursos de Medicina (1970), Enfermagem 
(1976) e Nutrição (1978). 
Com a reforma administrativa da UFMT, o 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 
foi desmembrado em duas faculdades: a de 
Ciências Médicas (FCM), responsável pelo 
curso de Medicina, e a de Enfermagem e 
Nutrição (FEN), responsável pelos cursos de 
Enfermagem e de Nutrição. Em 2004, através 
da Resolução CD n.º 50, foi criada a Faculdade 
de Nutrição, composta por Departamento de 
Alimentos e Nutrição e Coordenação de Ensino 
de Graduação em Nutrição. Atualmente, a Fanut 
agrega, além dos dois cursos mencionados na 
pergunta, o Curso de Pós-Graduação stricto 
sensu nível Mestrado em Nutrição, Alimentos e 
Metabolismo, e a Residência Multiprofissional 
em Saúde do Adulto e do Idoso, com ênfase 
em Atenção Cardiovascular.

BLB — As Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Curso de Nutrição estabelecem 
que a formação do nutricionista deve 
contemplar as necessidades sociais da 
saúde, com ênfase no Sistema Único de 
Saúde (SUS). Como isso ocorre no curso 
de Nutrição da Faculdade?

Tânia Kinasz de Oliveira — Isso está 
contemplado no curso de Nutrição da Fanut, 
uma vez que assumimos que o conhecimento 
técnico-científico é um dos aspectos da 
qualificação das práticas, devendo ser 
complementado com aspectos de produção 
de subjetividade, de habilidades técnicas e de 
pensamento e entendimento dos princípios do 
SUS. Para efetivação das Políticas de Saúde 
Nacionais, é necessário que o profissional 
atue para a integralidade, modelo de 
humanização, consoante a abordagem crítica 
social e reflexiva, humanizada e dialógica. 
Desta forma, as disciplinas teóricas dão o 
suporte para as práticas que privilegiam 
os Equipamentos das Políticas de Saúde. 
Essa relação se dá desde o início do curso, 
com a inserção do componente curricular 
das atividades integradoras e dos estágios 
curriculares e extracurriculares.
 
BLB — Como se deu a criação do Curso de 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos (CTA)? 

Tânia Kinasz de Oliveira — O estado de 
Mato Grosso tem demonstrado sua forte 
vocação na produção de matérias-primas 
para o setor alimentício (principalmente 
grãos e carne), com grande potencial para 
muitas indústrias do setor. Agregar valor a 
essas matérias-primas requer investimento 
em tecnologia e oferta de profissionais 
qualificados. Nesse contexto, e visando 
suprir a demanda de profissionais na área de 
alimentos no estado, com vistas à atuação 
nas diversas fases das cadeias de suprimento 
de alimentos, o curso foi pensado. Assim, no 
Plano de Desenvolvimento Institucional da 
Fanut 2005-2010, estabeleceu-se como um 
dos objetivos a criação do curso, cuja aula 
inaugural ocorreu em 03 de agosto de 2009.

BLB — Como não há Diretrizes Curriculares 
Nacionais específicas para o curso CTA, 
com base em que diretriz foi construída a 
estrutura curricular dessa graduação?

Tânia Kinasz de Oliveira — Recentemente, 
o curso de CTA passou por processo de 
reestruturação de seu Projeto Pedagógico. 
Embora os cursos de graduação em CTA não 
apresentem Diretriz Curricular Nacional, 
a estrutura curricular foi pautada na 
harmonização do currículo e da carga horária 
total com os de outros cursos de CTA no Brasil, 
bem como na conformização de disciplinas 
básicas. Além de referências normativas, 
ressalta-se que importantes referências não 
normativas, como avaliações internas do 
curso desenvolvidas pelo Núcleo Docente 
Estruturante, discussões realizadas nos 
Fóruns de Coordenadores da UFMT e no Fórum 
Nacional de Formação Acadêmica e Atuação 
Profissional do Cientista de Alimentos, além de 
demandas de acadêmicos egressos, serviram 
de base na construção da matriz curricular. 

BLB — A Fanut criou o Centrolab – Serviço 
de Análises de Alimentos do Centro-Oeste. 
Em que consiste esse serviço? Está em 
funcionamento?

Tânia Kinasz de Oliveira — O Centrolab é 
um projeto de extensão que oferece serviço 
de análises de alimentos à comunidade. O 
projeto existe na Faculdade de Nutrição desde 
1984, e, recentemente, sofreu reformulação, 
expandindo a oferta dos tipos de análises 
e a área de abrangência, buscando atingir 
a região Centro-Oeste. Desde agosto de 
2018, oferecemos os serviços de análises 
microbiológicas, moleculares, microscópicas, 
físico-químicas, físicas, sensoriais, testes de 
cocção e de rotulagem de alimentos. 

BLB — A senhora é Diretora da Faculdade 
de Nutrição desde 2014. Por que decidiu 
se (re)candidatar?

Tânia Kinasz de Oliveira — Findando 
a primeira gestão 2014-2018, e com a 
necessidade de nova eleição para o cargo, 
professores da faculdade se reuniram para 
discutir o processo eleitoral e me solicitaram 
a recandidatura, uma vez que avaliaram 
positivamente a minha gestão. Pensando nos 
desafios a serem enfrentados pelo diretor 
em prol da missão da faculdade e da UFMT, e 
considerando minha formação e experiência 
no ensino, pesquisa e extensão, além da 
minha afinidade pela gestão, senti que poderia 
continuar contribuindo com a Faculdade e a 
Universidade.

BLB — A senhora foi premiada com o I 
Prêmio Científico Helena Feijó - Categoria 
Alimentação Coletiva. Para encerrar, 
poderia nos dizer em que consiste essa 
premiação?

Tânia Kinasz de Oliveira — Este prêmio 
foi instituído pelo Conselho Regional de 
Nutricionistas da 1ª região em agosto de 
2008. O objetivo foi premiar os trabalhos 
científicos de destaque nas áreas de atuação 
profissional, nas categorias Alimentação 
Coletiva, Nutrição Clínica, Nutrição Esportiva 
e Nutrição e Saúde Pública. Tive o prazer 
de ser agraciada com a primeira premiação, 
sendo o trabalho apresentado fruto da minha 
dissertação de mestrado, apresentada ao 
programa de Pós-Graduação em Geografia da 
UFMT, sob a orientação do Professor Dr. Hugo 
José Sheuer Werle. 

https://www.youtube.com/watch?v=pawIqboUzE0&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/doispinheiros/videos/1361586207274786/
https://www.facebook.com/doispinheiros/videos/1361586207274786/
https://www.facebook.com/doispinheiros/videos/1361586207274786/
https://www.facebook.com/doispinheiros/videos/1049903851776358/
https://www.facebook.com/doispinheiros/videos/638910366209044/

