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Titulo: Liga Acadêmica de Neuroanatomia e Anatomia - LANA 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Nicandro de Figueiredo Neto - Docente 

Resumo: A LANA visa levar aos ingressantes a oportunidade de revisar o estudo 
anatômico do corpo humano, aprofundar o mesmo com artigos 
científicos e levar aos estudantes do ensino fundamental e ensino 
médio de colégios públicos (principalmente) uma noção básica e geral 
sobre o corpo humano, com palestras do tipo 'conheça o corpo 
humano', realçando também doenças que o afetam, como o 
alcoolismo e o tabagismo. A Liga visa levar saúde e educação à uma 
parte da cidade de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, através de 
aulas práticas expositivas e, para isso, fazer um trabalho antes de 
conscientização e orientação aos ingressantes da própria Liga, para 
depois passarmos aos estudantes de todo o Estado. Além disso a 
realização e promoção de simpósios e encontros científicos para 
discussão e atualização dos profissionais na área da saúde.      

  

Titulo: Análise de dados epidemiológicos 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Cor Jesus Fernandes Fontes - Docente 

Resumo: Atualização em análise de dados epidemiológicos com ênfase na 
utilização do Epidata e Epi-Info, para estudantes de pós-graduação da 
área de saúde e outros profissionais de saúde envolvidos com análise 
de situação de saúde 

  

Titulo: Diabetes Mellitus: qualidade de vida, percepção da doença e 
avaliação antropométrica. 

Unidade Geral: IUNIAraguaia 

Coordenador: Onislene Alves Evangelista de Almeida - Técnico Administrativo 

Resumo: O Diabetes mellitus é uma doença crônica de difícil tratamento, se 
constituindo foco de atenção do sistema de saúde que investe no seu 
combate e controle. Tem alta prevalência e se inadequadamente 
tratada, gera complicações graves. Nessa perspectiva, este estudo, de 
caráter transversal, descritivo-exploratório, visa levantar a qualidade 
de vida, a percepção da gravidade do Diabetes e o estado nutricional 
de diabéticos. Para tanto, será utilizado um instrumento readequado 
aos objetivos da pesquisa. Este será aplicado durante entrevista no 
domicílio ou nas unidades básicas de saúde da família do município de 
Aragarças/GO onde o diabético é atendido. Vale informar que  esta 
cidade apresenta aproximadamente 350 diabéticos cadastrados nos 
programas de saúde da família. Para avaliação da qualidade de vida 
utilizar-se-á o instrumento SF-36 já validado e amplamente utilizado 
no Brasil. O estado nutricional será visto por meio da medida do 
Índice de Massa Corpórea e da Razão entre a medida da 
circunferência abdominal e quadril. O projeto será encaminhado ao 
comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos. Espera-se com esta 
pesquisa sensibilizar gestores e sociedade para a importância do 
tratamento do Diabetes, bem como evidenciar áreas de atenção aos 
diabéticos que causem impacto na qualidade de vida dos mesmos.  



  

Titulo: Orientação sobre posse responsável dos animais domésticos como 
forma de prevenção das zoonoses urbanas e resgate da cidadania 

Unidade Geral: FAMEV 

Coordenador: Adriana Borsa - Docente 

Resumo: A presente proposta está centrada no resgate à cidadania por meio de 
incentivo ao respeito aos animais domésticos, os quais estão inseridos 
intimamente ao convívio familiar, mas que devido a desestrutura 
social tem se tornado ameaça à saúde pública em geral.  O problema 
da superpopulação de cães e gatos  nas ruas das cidades é uma 
conseqüência de ausência de programas sociais efetivos pelos 
governantes locais que subestimam e/ou ignoram o problema.   De 
acordo com estudos divulgados pelo conselho regional de medicina 
veterinária do estado de São Paulo (CRMV-SP) em 2009, o 
procedimento da eutanásia em animais apreendidos nas ruas ou 
castrações em massa, realizados por centros de controle de zoonoses 
em diversos municípios, não funcionam de forma isolada para 
controlar o problema, pois se não há um fortalecimento  do vínculo 
afetivo da sociedade para com os animais, a casuística do abandono e 
maus tratos continua de forma sistemática.  Desta forma, o objetivo 
deste trabalho é a sensibilização da população à posse responsável 
dos animais domésticos, como forma de respeito e cuidado aos 
mesmos, prevenindo desta maneira as zoonoses urbanas.    

  

Titulo: AME AMA - Ambulatório Especializado no Atendimento à Menina e 
à Adolescente (Cópia) 05-01-2010 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Zuleide Aparecida Félix Cabral - Docente 

Resumo: Este projeto atende meninas e adolescentes, seus parceiros e/ou seus 
familiares, da rede pública, por procura espontanea ou através de 
encaminhamento dos serviços de saúde do estado, desde 1992. São 
realizados os atendimentos ginecológico geral e endócrino e 
acompanhamento pré-natal. Os parceiros e os familiares participam 
dos grupos informativos especificos ou concomitante com as meninas 
e adoslecentes. A psicologa realiza os atendimentos individuais de 
acordo com a necessidade. A assistente social da mesma forma. A 
enfermeira atende os recém nascidos de adolescentes ápós o parto. 

  

Titulo: MicroEnsina: Treinamento Especializado em Diagnóstico 
Microbiológico Veterinário 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Juliana Arena Galhardo - Docente 



Resumo: Através desta ação, os futuros profissionais e médicos veterinários 
terão a opotunidade de aprendizagem e aprofundamento sobre a 
organização e disposição do ambiente laboratorial, noções básicas de 
biossegurança e boas práticas laboratoriais, além dos principais 
métodos de coleta de material biológico e das técnicas básicas e 
avançadas de diagnóstico microbiológico utilizadas em medicina 
veterinária. Terão também a oportunidade de vivenciar todas as 
atividades desenvolvidas no Laboratório, como preparação de aulas 
práticas e materiais de projetos de pesquisa e extensão realizados no 
momento. Ao final do treinamento o participante estará apto a 
tomada de decisão quanto à coleta de material biológico, métodos de 
conservação, envio e diagnóstico das principais enfermidades 
bacterianas dos animais domésticos. 

  

Titulo: Educar para Salvar Vidas: o conhecimento acadêmico a serviço do 
atendimento de emergência 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Suellen Rodrigues de Oliveira Maier - Docente 

Resumo: O processo de educação é fundamental para construção de 
conhecimento, principalmente no desenvolvimento e avanço de 
inúmeras tecnologias que facilitam o trabalho do homem 
promovendo uma maior agilidade nas tarefas laborais. A enfermagem 
é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano trazendo 
importantes contribuições para a promoção, prevenção da saúde e  
construção de conhecimento, através de capacitações dos 
profissionais. Em Março de 2001, foi criado o Pronto Atendimento 
Médico (PAM) de Sinop/MT, local destinado ao atendimento de 
Urgência/Emergência de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A 
cidade atende casos de média e alta complexidade de todo o 
municipio e população indígena do Xingu e para isso conta com: 23 
leitos de observação, 1 de isolamento e 1 de estabilização clínica e 77 
profissionais de enfermagem. O objetivo da proposta é capacitar os 
servidores, inserindo acadêmicos do curso de graduação em 
enfermagem da UFMT/Campus Sinop, no processo de ensino e 
extensão, por meio de Educação Permanente, sendo que para isto 
realizaremos oficinas educativas periódicas, que abordarão temas 
pertinentes a atenção às urgências.  

  

Titulo: FUTSAL  

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Jaedson Coleta de Sousa - Técnico Administrativo 

Resumo: Informar, incentivar e sociabilizar as crianças com informações básicas 
sobre as regras, técnicas e táticas do futsal. 

  

Titulo: I JORNADA DOS ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE DO CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA 

Unidade Geral: IUNIAraguaia 

Coordenador: Olegário Rosa de Toledo - Docente 



Resumo: A I Jornada dos Acadêmicos da Área da Saúde do Campus 
Universitário do Araguaia visa informar e educar, atualizando os 
conhecimentos de discentes e profissionais de saúde. O evento será 
realizado através de palestras e mini-cursos com duração de quatro 
dias, sendo ministrados por profissionais da região. 

  

Titulo:   Liga Acadêmica de Educação em Saúde 

Unidade Geral: ISC 

Coordenador: Elias Nogueira Peres - Docente 

Resumo:   A LAES objetiva auxiliar na promoção da saúde e prevenção de 
doenças da sociedade na qual se insere, através da educação em 
saúde. A LAES também oferece ao estudante de medicina, espaço 
para o desenvolvimento de habilidades voltadas à humanização da 
relação médico-paciente. 

  

Titulo: Liga de Oncologia - UFMT 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Gilmar Ferreira do EspÍrito Santo - Técnico Administrativo 

Resumo: A redução da incidência de neoplasias está, portanto, diretamente 
associada às medidas de prevenção, de conscientização e educação da 
população. Diante deste cenário fica clara a necessidade de 
continuidade no desenvolvimento de ações abrangentes para o 
controle do câncer, nos diferentes níveis de atuação, como: na 
promoção da saúde, na detecção precoce, na assistência aos 
pacientes incluindo a relação médico-paciente e médico-família, na 
vigilância, na formação de recursos humanos, na comunicação e 
mobilização social, na pesquisa e na gestão do SUS.  

  

Titulo: Capacitação dos agentes comunitários de saúde para prevenção de 
doenças ocupacionais.  

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Valéria Cristina Menezes Berrêdo - Docente 

Resumo: As doenças profissionais ou ocupacionais são aquelas ligadas 
exclusivamente à profissão e não ao trabalho do segurado. São 
causadas por agentes físicos, químicos ou biológicos, inerentes a 
certas funções ou atividades. Existem também outras denominações 
como idiopáticas, tecnopatias e ergopatias (MARTINS apud BORGES, 
1999). No Brasil, uma parte significativa dos custos diretos com 
acidentes de trabalho recai sobre o Ministério da Previdência Social 
que, através do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), tem a 
missão de garantir o direito à previdência social (SANTANA, 2006).  A 
proposta é realizar capacitação de agentes comunitários de saúde, por 
meio de orientações sobre os cuidados à saúde durante o 
desenvolvimento de suas atividades de trabalho, bem como a 
observância de hábitos de vida saudáveis, para despertar o 
autocuidado, melhorar as condições de saúde e favorecer a qualidade 
de vida dessas trabalhadoras.      

  

Titulo: Liga de Urgência, Trauma e Emergência 



Unidade Geral: FM 

Coordenador: Alberto Bicudo Salomao - Técnico Administrativo 

Resumo: A proposta da Liga de Urgências, Trauma e Emergências propõe-se a 
complementar a formação profissional e social do médico no âmbito 
de situações que envolvam o trauma, urgências e emergências 
médicas; assim como ampliar os horizontes do conhecimento, bem 
como de sua prática, para além da sala de aula, em atividades de 
ensino e pesquisa. A LUTE também visa favorecer os relacionamentos 
entre estudantes, docentes e a comunidade, além de possibilitar a 
convivência com as diferenças sociais no contexto regional em que se 
inserem, especialmente atuando em unidades de atendimento de 
trauma, urgência e emergência em nível público. Propiciar a inter e a 
transdisciplinaridade no tocante ao atendimento dessa área. 

  

Titulo: ORIENTAÇÕES À PUÉRPERAS SOBRE SINTOMAS DE DEPRESSÃO PÓS-
PARTO (Cópia) 18-02-2010 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Valéria Cristina Menezes Berrêdo - Docente 

Resumo: Alguns autores verificaram que o apoio e preparação durante a 
gravidez, assim como o aumento de informação, contribuem para o 
aumento do bem estar da mulher no final da gravidez, evidenciando-
se menor ocorrência de problemas psicológicos e de depressão no 
período pós-parto (FIGUEIREDO, 1997).  Os benefícios dessa atuação 
precoce e preventiva não se restringem ao bem-estar exclusivo das 
mães. São atitudes que representam também um grande benefício às 
crianças, pois, de acordo com a literatura pertinente ao assunto, 
existem boas evidências de correlação entre as desordens depressivas 
das mães e os distúrbios emocionais de seus filhos (CHAUDRON & 
PIES, 2003).  Desta forma, torna-se relevante realizar um trabalho de 
orientação que aborde os problemas anteriormente citados sejam 
suprimidos ou minimizados e que melhore a resposta de adaptação 
das mulheres às situações referentes ao período pós-parto, evitando 
assim, possíveis complicações e agravos à sua saúde e à saúde do 
bebê.   

  

Titulo: VOLEIBOL 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Erasmo Braz dos Santos - Técnico Administrativo 

Resumo: ESCOLINHA DE INICIAÇÃO DESPORTIVA NA MODALIDADE DE 
VOLEIBOL. VISA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE NO CAMPO BIOPSICOSSOCIAL. 

  

Titulo: Serviço de diagnóstico radiológico para cães, gatos e animais 
silvestres da grande Cuiabá (Cópia) 08-02-2010 

Unidade Geral: HOVET 

Coordenador: Pedro Eduardo Brandini Néspoli - Docente 



Resumo: A radiologia é o método de diagnóstico por imagem mais utilizado na 
rotina hospitalar de animais de pequeno porte e silvestres. Através 
desse projeto de extensão será prestado o serviço de radiodiagnóstico 
em apoio às atividades de clínica e cirurgia do Hospital Veterinário, de 
estabelecimentos veterinários privados e do Núcleo de fauna e 
recursos pesqueiros – IBAMA. O serviço compreenderá o diagnóstico 
de enfermidades de animais através da realização de radiografias 
simples ou contrastadas de diversos sistemas orgânicos e o 
monitoramento radiográfico pós-operatório de cirurgias ortopédicas.  

  

Titulo: Princípios Básicos em Histotecnologia (Cópia) 12-03-2009 (Cópia) 18-
02-2010 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Amilcar Sabino Damazo - Docente 

Resumo: O curso de 'Princípios Básicos em Histotecnologia' tem como objetivo 
fornecer a base teórica do processamento histológico e a prática de 
coleta, processamento e análise do material biológico. Neste curso os 
alunos aprenderão a coletar uma amostra biológica, a escolher o 
melhor fixador, a escolher o meio de inclusão, a confeccionar uma 
lâmina histológica e analisar o material obtido, tendo condições de 
identificar a integridade do material biológico e artefatos de técnicas. 
Este curso terá como publico alvo os estudantes da Área da Saúde que 
tenham interesse em atuar como monitores de Histologia ou queiram 
desenvolver alguma técnica relacionada ao processamento histológico 
em seu trabalho científico. 

  

Titulo: Futebol 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Helenir Resende Rodrigues - Técnico Administrativo 

Resumo: A intenção do projeto é democratizar, pelo menos para a região do 
Coxipó, o acesso ao aprendizado do futebol independentemente do 
nível de habilidades físicas e de classe social e propor conteúdos nas 
dimensões,  além do procedimento (prática), de conceitos e atitudes. 
Introduzir e integrar o aluno no âmbito da cultura do futebol, visando 
formar, além de esportistas, cidadãos críticos e conscientes sobre o 
papel do futebol na vida de cada um. Adotamos neste ano matrículas 
também para meninas com objetivo de inclusão e de promover a  
convivência hamoniosa  entre os gêneros também no futebol. 

  

Titulo: Caminhada orientada 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Edvaldo Eziderio Bispo - Técnico Administrativo 



Resumo: O seguinte projeto tem objetivo avaliar por intermedio de conjuntos 
de testes o perfil antropometrico, metabolico, neuromuscular dos 
frequentadores e usuarios da pista de atletismo para a pratica de 
caminhada e exercicios fisicos, coletar dados para pesquisas e analises 
estatisticas acerca do perfil dos frequentadores das dependencias da 
UFMT bem como acompanhar e averiguar possiveis progressos nos 
referidos perfis supracitados e sugerir melhoras e acompanhamento 
especializado nas atividades praticadas por leigos para que seja 
efetuado uma atividade fisica de forma correta e segura. 

  

Titulo: ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SERVIÇO DE 
PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO 
MÜLLER 

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Amélia Dreyer Machado - Docente 

Resumo: O Projeto de Extensão intitulado “Atualização e Implementação de 
Rotinas no Serviço de Produção de Refeições do Hospital Universitário 
Júlio Müller” tem por objetivo contribuir com a atualização e 
implementação de procedimentos que assegurem a segurança 
alimentar e nutricional da clientela atendida pelo Serviço de Nurição 
do HUJM. Assim, de abril a dezembro de 2010 professores, técnicos e 
acadêmicos da Faculdade de Nutrição e Hospital estarão em 
atividades de segunda a sábado visando atualizar o Manual de Boas 
Práticas de Manipulação do Serviço; implementar rotinas que ainda 
não acontecem como por exemplo o controle de tempo e 
temperatura de equipamentos e no processo de 
produção/distribuição das refeições; implementar os Procedimentos 
Operacionais Padronizados conforme a RDC 275/2002 da ANVISA e 
atualizar as Fichas Técnicas de Preparo com base no que é oferecido e 
adequá-las, se necessário, ao que deve ser oferecido.  

  

Titulo: Caracterização de lesão cutâneo-mucosa no municipio de 
Aragarças/GO. 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Izabella Chrystina Rocha - Docente 



Resumo: No conhecimento da enfermagem sobre assistência aos portadores de 
feridas é fundamental instrumentalizar a prática dos cuidados, para 
tanto é imprescindível a caracterização das lesões cutâneo-mucosas. 
O cuidar de uma ferida ocorre desde o início da civilização e a 
humanidade sempre esteve em busca da cura de suas enfermidades, 
revelando  a realidade de cada época. Hoje, o avanço tecnológico 
conduz a busca de novas alternativas que minimizem a dor e o 
sofrimento, possibilitando um olhar integral e humanitário ao ser 
humano. Este projeto está vinculado ao Curso de Enfermagem do 
Campus Universitário do Araguaia/UFMT, tendo como objetivo 
caracterizar a lesão cutâneo-mucosa na população urbana da área de 
abrangência das unidades básicas de saúde da família dos municípios 
de Aragarças/GO. Trata-se de um estudo quantiqualitativo, descritivo-
exploratório que por meio de entrevista sistematizada possibilitará 
identificar fatores relacionados com a ferida e a pele adjacente; 
fatores relacionados com o paciente e fatores relacionados com o 
tratamento instituído e, ainda levantar o perfil sociodemográfico do 
seu portador. Os resultados subsidiarão a interdisciplinaridade, ações 
em educação em saúde, capacitações de recursos humanos e 
cuidadores, projetos de pesquisas, além da adequação de políticas 
públicas locais em saúde.  

  

Titulo: Programa de sanidade animal para a região norte do estado de Mato 
Grosso 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Fernando Henrique Furlan Gouvêa - Docente 

Resumo: O objetivo deste programa é reunir projetos que visem proporcinoar 
diagnóstico de doenças de animais de companhia, animais selvagens e 
animais de produção na Região norte do estado de Mato Grosso, bem 
como fornecer a acadêmicos, médicos veterinários e produtores 
rurais informações e atualizações sobre as principais doenças 
diagnosticadas no norte do estado de Mato Grosso. O programa será 
composto por projetos cuja metodologia de execução será descrita 
separadamente em cada um deles. 

  

Titulo: Atendimento ambulatorial e análises laboratoriais das doenças 
infecciosas em animais de companhia atendidos no HOVET/UFMT 

Unidade Geral: FAMEV 

Coordenador: Daniel Moura de Aguiar - Docente 



Resumo: As doenças infecciosas de cães e gatos são causas freqüentes de 
atendimentos e internações em hospitais veterinários. Dentre as 
doenças, as enfermidades relacionadas com diarréias, sintomas 
neurológicos e disturbios hematológicos predominam em várias 
regiões do Brasil, sobretudo na areas tropicais e/ou subtropicais onde 
observa-se disseminação de ectoparasitas, abundância de cães 
errantes e de alto indice de vulnerabilidade social. A região de Cuiabá, 
MT embora em frequente ascenção tecnológica e social, vem 
constantemente apresentando estas condições. Por outro lado, a 
Universidade Federal de Mato Grosso, dentro de suas atribuições, 
possui um amplo e moderno Hospital Veterinário, quais contam com 
qualificados profissionais da area de sanidade animal. Para atender 
esta importante demanda da sociedade cuiabana e mato-grossense, o 
presente projeto propõe criar uma rotina de atendimento e 
diagnóstico especializado em doenças transmissiveis de animais de 
companhia atendidos no HOVET. Ressalta-se a importancia desse 
apoio local, em virtude principalmente da crescente casuística das 
doenças de caracter zoonótico, como leptospirose, brucelose e 
toxoplasmose. A presente proposta objetiva aprimorar o atendimento 
clínico desses animais bem como implantar novas técnicas 
diagnósticas quais fornecerão subsídios para melhor diagnóstico, 
precocidade de tratamento e consequentemente alcançar maiores 
indices de cura nos animais atendidos.   

  

Titulo: Ginastica Artística Treinamento  

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Milton de Abreu - Docente 

Resumo: o treinamento em ginastica artistica possui como pricipal objetivo 
estimular as criancas e adolecentes a participar de competições a 
nivel regional e nacional que possui nivel e aptidão para desenvolver 
um grau de desenvolvimento motor de uma forma mais especifica e 
aprimorada. O treinamento proporcionará aos alunos uma ampla 
vivencia de movimentos,  partindo dos movimentos basicos até os 
mais avançados que axigem um grau de força, resistencia e 
flexibilidade, dentre outras capacidades fisicas. alem de desenvolver a 
sociabilização, a diciplina, a coragem para enfrentar novos desafios e 
a alto estima. Destacando assim a sua relevancia no ãmbito da 
comunidade cuiabana e varzeagrandense. Para a equipe executora, o 
projeto tem como objetivo principal a difusão de conhecimentos, 
descobertas de novos talentos e novas linhas de pesquisa e estensão.  

  

Titulo: Conscientização sobre as principais zoonoses aos proprietários de 
pequenos animais assistidos no HOVET-UFMT 

Unidade Geral: HOVET 

Coordenador: Valeria Regia Franco Sousa - Docente 



Resumo: Os animais de companhia, cães e gatos, possuem um importante 
papel no desenvolvimento emocional de crianças e bem estar de seus 
proprietários. Entretanto estes animais desempenham o papel de 
reservatório e/ou hospedeiros definitivos para algumas espécies de 
parasitos, que podem atuar como agentes etiológicos de diversas 
patologias no organismo humano. O presente projeto de extensão 
tem por finalidade analisar o estado clínico dos animais de companhia 
trazidos ao HOVET-UFMT e   conscientizar os proprietários sobre a 
importância do acompanhamento clínico periódico de seus animais de 
companhia. Além de promover a interação do acadêmico em 
Medicina Veterinária com os proprietários e seus animais, além de 
facilitar a vivência na prática de ações de extensão e pesquisa.   

  

Titulo: O Brincar como Espaço de Prevenção e Intervenção Psicológica em 
Crianças e Adolescentes Abrigados (Cópia) 21-01-2010 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Luís Fernando Barnetche Barth - Docente 

Resumo:      Sabe-se que a situação de abrigamento, ainda que na qualidade de 
ação protetiva à criança e ao adolescente, implica grandes mudanças 
em sua rotina as quais podem desencadear ou agravar transtornos 
psíquicos. Por isso, a presente proposta visa a oferecer espaço de 
expressão às crianças e aos adolescentes abrigados como forma de 
prevenção, promoção de saúde e intervenção nas situações conflitivas 
já instaladas, através da expressão oral e lúdica.  

  

Titulo: Diagnóstico anatomopatológico de doenças de animais de 
companhia e selvagens na região norte de Mato Grosso 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Fernando Henrique Furlan Gouvêa - Docente 

Resumo: Em caso de mortalidade em animais haverá deslocamento dos 
pesquisadores para o local, onde será efetuado levantamento de 
dados epidemiológicos, exame clínico em animais doentes e, quando 
necessário, realização de necropsia e coleta de amostras para análise. 
As amostras de tecidos de animais procedentes de necropsias serão 
cadastradas e processadas para exame histológico e serão observadas 
em microscopio optico. Quando necessário, as amostras serão 
enviadas ao laboratório de microbiologia para isolamento 
microbiológico e/ou realização de técnicas moleculares ou para o 
laboratório de química para exames toxicológicos. Os resultados serão 
enviados aos responsáveis pela propriedade onde ocorreu o surto 
para tomada de medidas profiláticas.  

  

Titulo: Promoção do uso Racional de Medicamentos na Terceira Idade 
(Cópia) 10-02-2010 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Letícia Silveira Goulart - Docente 



Resumo: O envelhecimento da população mundial tem levado a maior 
prevalência das condições crônicas de saúde, e consequentemente, 
ao crescimento no consumo de medicamentos. Essa multiplicidade de 
doenças e de fármacos utilizados por idosos aumenta a dificuldade 
em compreender e administrar as prescrições médicas, além deste 
fator, as dificuldades de interação dos idosos com médicos e 
farmacêuticos interfere nas formas corretas de uso de medicamentos. 
Neste sentido, o presente projeto tem por objetivo a promoção do 
uso racional de medicamentos entre idosos atendidos no PSF Dom 
Bosco. Serão realizadas visitas domiciliares, nas quais serão avaliados 
os medicamentos consumidos pelos idosos. A partir destas 
informações, os idosos serão informados sobre as formas corretas do 
consumo de medicamentos, perigos da prática de automedicação e 
riscos das interações farmacológicas. Durante o contato com os 
participantes da pesquisa os mesmos também serão orientados sobre 
tratamento e prevenção da hipertensão, uma vez que esta patologia 
afeta a maioria da população acima de 60 anos. O contato com os 
idosos será mediado pelo enfermeiro do Programa de Saúde da 
Família (PSF) Dom Bosco. Neste PSF são atendidos moradores dos 
bairros Vila Olinda, Dom Bosco e Pedra Noventa. 

  

Titulo: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHOS FÍSICO E MOTOR DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Helenir Resende Rodrigues - Técnico Administrativo 

Resumo: O PROJETO PRETENDE ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO CONHECER A 
CONDIÇÃO DA SAÚDE DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES; 
FORNECER UM FEEDBACK DO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES PARA OS PROFESSORES DOS PROJETOS NOS QUAIS OS 
MESMOS ESTÃO INSERIDOS; FORNECER TAMBÉM PARA O PÚBLICO 
ALVO DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO SEU CRESCIMENTO E DO 
SEU DESENVOLVIMENTO; MONTAR BANCO DE DADOS PARA QUE 
POSSA FOMENTAR FUTUROS TRABALHOS. 

  

Titulo: Orientações a escolares para prevenção de verminoses 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Valéria Cristina Menezes Berrêdo - Docente 



Resumo: Maior densidade populacional, hábitos religiosos, deficiência de 
princípios higiênicos, baixas condições de vida, ignorância, favorecem 
a disseminação e podem levar a incidência das parasitoses em 
determinadas regiões (NEVES, 2000, p. 4).  Assim, o estudo das 
parasitoses humanas, em particular, são importantes para a Saúde 
Pública em virtude da possibilidade de ação patogênica dos parasitas 
e elevada freqüência com que ocorrem nas camadas menos assistidas, 
mais do que pela mortalidade resultante essas doenças importam 
pela freqüência com que produzem déficits orgânicos que 
comprometem o desenvolvimento de crianças e limitam a capacidade 
de trabalho de adultos.  Considerando os prejuízos causados pela 
verminose à saúde de crianças, vimos à necessidade de trabalhar a 
prevenção de verminoses nessa clientela, adequando as orientações à 
realidade dessa faixa etária para que possam compreender facilmente 
as informações e por meio de brincadeiras e do lúdico construir o 
conhecimento necessário para o auto cuidado, visando à melhoria das 
condições de saúde e desenvolvimento dessas crianças. Assim, 
verificamos a relevância da proposta do referido projeto que é realizar 
orientações a escolares para prevenção de verminoses e despertá-los 
para o autocuidado. Assim, as orientações enfatizarão a observância 
de hábitos de higiene no ambiente residencial e escolar. 

  

Titulo: Anjo da guarda: prestação de serviço na área de anestesiologia e 
eletrocardiografia a animais de pequeno porte e silvestres da grande 
Cuiabá e estado do Mato Grosso (Cópia) 16-02-2010 

Unidade Geral: HOVET 

Coordenador: Luciana Dambrósio Guimarães - Docente 

Resumo: Prestação de serviço especializado nas áreas de anestesiologia e 
eletrocardiografia para pequenos animais e animais silvestres e 
aperfeiçoamento de estudantes e profissionais através da aplicação 
do embasamento científico na rotina anestesiológica do HOVET - 
UFMT. 

  

Titulo: ORIENTAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS, PÓS-OPERATÓRIAS E DE ALTA 
HOSPITALAR A PACIENTES CIRÚRGICOS (Cópia) 12-02-2010 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Valéria Cristina Menezes Berrêdo - Docente 

Resumo: A proposta é realizar orientações pré e pós-operatórias e de alta 
hospitalar a pacientes cirúrgicos e, quando possível, a seus familiares; 
promovendo assim, melhor estado físico e psicológico ao paciente, 
visando evitar ou minimizar complicações no período pós- operatório 
e dúvidas após a alta hospitalar.  

  

Titulo: Prevenção de estresse ocupacional em professores de ensino médio 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Valéria Cristina Menezes Berrêdo - Docente 



Resumo: Para Lipp (2002), o trabalho realizado dentro das salas de aula e nos 
intervalos sobrecarrega os professores, sendo que a raiva e a 
frustração são sentimentos que interferem desfavoravelmente na 
saúde física e mental dos mesmos. Outros fatores estressantes nas 
escolas são: violência e drogadição, ocasionando a sensação de 
ameaça e perda de controle por parte dos professores, funcionando 
como agente estressor.  Considerando as demandas e pressões 
vivenciadas por esta classe, vimos à necessidade de trabalhar a 
prevenção do estresse ocupacional, adequando as mesmas à 
realidade dos professores, visando à melhoria das relações pessoais e 
profissionais e despertando-os para o auto cuidado. Assim, as 
orientações enfatizarão o autocuidado e a promoção dos valores 
humanos no ambiente de trabalho e a adoção de valores mais 
orientados para a coletividade, em oposição aos valores mais 
individualistas.    

  

Titulo: Promoção e prevenção em diabetes: risco para o pé diabético. 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Izabella Chrystina Rocha - Docente 

Resumo: O pé diabético é uma complicação crônica decorrente do diabetes 
descompensado secundário à neuropatia e à doença vascular 
periférica. Essa condição é a principal causa de amputação não-
traumática de membros inferiores, além de gerar elevos custos com 
tratamento ambulatorial e hospitalar, estigmatiza seu portador pela 
debilidade, baixa qualidade de vida e presença da ferida. Assim, é 
imperativo realizar ações que busquem dirimir a incidência desta 
complicação como a identificação do risco para o seu 
desenvolvimento e manejo adequado conforme risco detectado. 
Nesse sentido, objetiva-se classificar o risco para o desenvolvimento 
de úlceras em membros inferiores em diabéticos internados no 
Hospital Municipal Dr. Kleide Coelho de Lima em Barra do Garças/MT 
transmitindo ao participante informações sobre o autocuidado com os 
pés. Trata-se, portanto,  de um estudo qualiquantitativo, transversal, 
descritivo e exploratório, com amostra por conveniência. A coleta de 
dados será realizada por meio de observação participante, avaliação 
clínica e entrevista utilizando instrumento estruturado no local da 
pesquisa. Espera-se com esta proposta contribuir na divulgação da 
prevenção e promoção em saúde relativo ao pé diabético para 
sociedade e profissionais de saúde, fomentar estratégias de detecção 
do pé em risco e sensibilizar a equipe multiprofissional frente às 
complicações advindas do pé diabético. 

  

Titulo: Boletim Eletrônico Informativo Saúde e Cidadania  

Unidade Geral: ISC 

Coordenador: Nina Rosa Ferreira Soares - Técnico Administrativo 



Resumo: O presente projeto busca estabelecer um meio de comunicação entre 
o Núcleo de Desenvolvimento em Saúde/ISC e os profissionais de 
saúde, estudantes da área e usuários em geral, através de uma 
linguagem sintética, via eletrônica, possibilitando fácil acesso ao 
conhecimento produzido na academia, democratizando-o com 
agilidade para atender as demandas da sociedade. O informativo é 
mais uma ferramenta para legitimar e fortalecer o processo interativo 
de extensão universitária constituindo-se uma via de duas mãos, 
articuladora da relação universidade e sociedade que se pretende 
transformadora das práticas e saberes da sociedade e da 
universidade.  

  

Titulo: Laboratório de Patologia Clínica Veterinária do HOVET (LPCV-HOVET)  

Unidade Geral: HOVET 

Coordenador: Adriane Jorge Mendonça - Docente 

Resumo: O projeto visa o atendimento direto à comunidade pública, através do 
Hospital Veterinário (HOVET-UFMT), de Clínicas Veterinárias 
particulares, e de Médicos Veterinários interessados na realização de 
exames laboratoriais de hemograma, bioquímica clínica e urinálise de 
animais. O projeto propiciará benefícios tanto para a comunidade 
pública, sendo auxílio diagnóstico das doenças dos animais (inclusive 
as de interesse em saúde pública), bem como para a comunidade 
acadêmica, oferecendo treinamento e capacitação de discentes, 
técnicos e profissionais da área de Patologia clínica veterinária.  

  

Titulo: Projeto de castração de cães e gatos (Cópia) 08-02-2010 

Unidade Geral: FAMEV 

Coordenador: Regina de Cassia Veronezi - Docente 

Resumo: A proposta tem como intuito  o treinamento de graduandos em 
cirurgia e anestesiologia veterinaria através de procedimentos de 
esterilização de cães e gatos, visando o controle reprodutivo 
desordenado e problemas de saúde pública.  A proposta tem como 
intuito beneficiar e atender a população em geral, especialmente a de 
baixa renda, seguida de ONGS, funcionários e alunos do curso de 
Medicina Veterinária e da UFMT. O projeto será supervisionado por 
profissionais qualificados, como residentes do Hospital Veterinário, e 
pós-graduandos e professores do curso de Medicina Veterinária. 

  

Titulo: Orientações sobre autocuidado para idosos portadores de 
Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus na atenção 
básica. 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Débora Aparecida da Silva Santos - Docente 



Resumo: Atualmente o envelhecimento populacional é uma das maiores 
dificuldades da saúde pública no Brasil. Estima-se que por volta do 
ano de 2050 existirá em torno de dois bilhões de pessoas com 
sessenta anos ou mais no mundo, a maioria vivendo em países em 
processo de desenvolvimento (BRASIL apud Nascimento et al, 2008). 
A proposta é realizar visitas domiciliárias para realização de 
orientações de autocuidado voltado para esta faixa da população - 
idosos portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes 
Mellitus, devidamente cadastrados na Unidade de Saúde da Família 
(USF) CAIC, promovendo assim, a conscientização através de uma 
ação de cidadania, com linguagem adequada para esta clientela, 
favorecendo vínculo e a melhora da qualidade de vida e de saúde 
destes idosos. Para Smeltzer e Bare (2005) a ação de enfermagem na 
comunidade é muito diversificada, porém sempre visando o 
autocuidado e o cuidado preventivo de doenças. 

  

Titulo: EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA 2009 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Maria de Fatima de Carvalho Ferreira - Docente 

Resumo: São poucas as oportunidades de reciclagem disponibilizadas para o 
médico que reside distante de grandes centros, como o caso dos que 
residem no do interior do Estado de Mato Grosso, e até mesmo para 
aqueles que residem na capital e arredores mas que já haviam se 
afastado das atividades acadêmicas.  O Curso de Educação Médica 
Continuada, busca, em parceria com docentes da Universidade 
Federal de Mato Grosso, facilitar essa reciclagem.  Trata-se de curso 
totalmente financiado pelo Conselho Federal de Medicina através do 
Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT).  Não são 
cobradas inscrições e todo material instrucional é disponibilizado pelo 
próprio CRM-MT.  O Curso é organizado em módulos mensais, cada 
módulo com 12 horas-aula, em um final de semana do mês (sábado e 
domingo) para facilitar a participação do médico do interior do 
Estado.  Cada módulo abrange sub-áreas diferentes da medicina, com 
enfâse ao atendimento de emergências/urgências bem como de 
doenças prevalentes na região.  A programação do Curso e seu 
Projeto foramaprovados pela Faculdade de Ciências Médicas/UFMT.  
Os certificados são fornecidos aos alunos que cumpriram 75% ou mais 
da carga-horária total do curso (120 horas) e confeccionados em 
parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso.  

  

Titulo: Capacitação de manipuladores de alimentos: impacto sobre as 
práticas de higiene em creches com lactário. (Cópia) 06-01-2010 

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Aída Couto Dinucci Bezerra - Docente 



Resumo: O projeto atende crianças menores de 02 anos de idade matriculadas 
em creches das 04 regionais de Cuiabá. Trabalha em 03 momentos, 
que foram iniciados em 2009 e devem ser concluídos em 2010:   1) 
Planejamento de Treinamento (levantar situação higiênico-sanitária 
da cozinha e do lactário, perfil sócio-econômico e demográfico, nível 
de conhecimento e atitude sobre higiene dos manipuladores. 
Observar as práticas de manipulação dos alimentos. Os elementos de 
conhecimento, atitude e práticas são a base para a proposição de 
ações corretivas durante o treinamento. Porém, uma reunião de 
sensibilização dos gestores e de instrumentalização para controle 
social do CAE-Cuiabá será realizada utilizando a metodologia de 
planificação popular.  2) Execução do Treinamento: A partir das 
inadequações e dificuldades frequentemente observadas são 
definidos os temas das palestras e as técnicas apropriadas para atingir 
os objetivos do treinamento.  3) Avaliação do Treinamento: A análise 
da intervenção é realizada em nível primário (dentro da creche), 
secundário (entre as creches de cada regional) e terciário (entre 
regionais), baseada na literatura de Treinamento, Desenvolvimento e 
Educação. São solicitadas avaliações dos manipuladores, gestores, 
representantes da SMEC e do CAE-Cuiabá sobre a atuação da equipe 
de pesquisa e o valor instrumental do treinamento (LACERDA & 
ABBAD, 2003). 

  

Titulo: Atendimento de Diagnóstico microbiológico de doenças infecciosas 
no Laboratório de Microbiologia Veterinária da UFMT  (Cópia) 04-03-
2009 (Cópia) 22-02-2010 

Unidade Geral: HOVET 

Coordenador: Valeria Dutra - Docente 

Resumo: O diagnóstico microbiológico é imprescindível para confirmar ou 
refutar e corrigir o diagnóstico clínico sendo importante para o apoio, 
dando embasamento e ampliando o conhecimento ao veterinário 
clínico e aos alunos de graduação do curso de Medicina Veterinária. 
Muitas doenças causam sinais clínicos semelhantes, porém o agente 
etiológico é distinto entre elas, sendo necessário conhecer o agente 
envolvido para o diagnóstico diferencial. O estudo microbiológico é 
realizado através de coleta de material de animais vivos ou post 
mortem e processamento microbiológico do material. No estado há 
carência de laboratórios para prestar este tipo de assistência à 
comunidade, aos veterinários clínicos  e aos alunos de graduação  e 
pós-gradução. Os extensionistas participarão da coleta de materiais, 
diagnóstico microbiológico e confecção de antibiogramas para a 
população que utiliza os serviços do HOVET, bem como a população 
carente. 

  

Titulo: Acolhimento e Orientação do pré-natal ao puerpério na estrategia 
de saúde da familia 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Camila Lucchese Veronesi - Docente 



Resumo: A proposta é realizar um grupo de gestantes onde as mesmas 
receberão orientações sobre as mudanças fisiológicas que acontecem 
durante a gestação e orientado-as também a respeito do pré-parto, 
parto e puerpério cuidados com recem nascido. 

  

Titulo: Liga de Oftalmologia 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Jair Giampani Junior - Docente 

Resumo: A Liga de Oftalmologia é cadastrada na Coordenação de Ligas do 
Centro Acadêmico XIII de Abril e vinculada ao Departamento de 
Clínica Cirúrgica da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Federal de Mato Grosso, fundada em 26 de fevereiro de 2010, de 
forma séria e consciente, afim de mobilizar esforços e organizar 
projetos comunitários e trabalhos científicos, que procuram 
complementar a formação profissional e social do futuro médico.    O 
objetivo da Liga de Oftalmologia é exercer de forma completa e 
imparcial um papel transformador na sociedade, que possa trazer 
benefícios para a formação e capacitação de médicos, conscientes do 
seu papel social, sobretudo frente a comunidades carentes, à medida 
que ações educacionais, organizadas, simples e de baixo custo podem 
construir uma sociedade melhor, através de ações educativas e 
assistenciais. 

  

Titulo: Diagnostico molecular de doenças infecciosas no HOVET-UFMT 

Unidade Geral: HOVET 

Coordenador: Luciano Nakazato - Docente 

Resumo: O diagnóstico molecular auxilia na confirmação no diagnóstico 
clínico,sendo importante para o apoio, dando embasamento e 
ampliando o conhecimento ao veterinário clínico e aos alunos de 
graduação do curso de Medicina Veterinária. Muitas doenças causam 
sinais clínicos semelhantes, porém o agente etiológico é distinto entre 
elas, sendo necessário conhecer o agente envolvido para o 
diagnóstico diferencial. O estudo microbiológico e molecular é 
realizado através de coleta de material de animais vivos ou post 
mortem e processamento microbiológico do material. No estado há 
carência de laboratórios para prestar este tipo de assistência à 
comunidade, aos veterinários clínicos e aos alunos de graduação. Os 
extensionistas participarão da coleta de materiais, diagnóstico 
molecular para a população que utiliza os serviços do HOVET, bem 
como a população carente.  

  

Titulo: Doação de Sangue: Orientando para Salvar Vidas 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Luciane Almeida Floriano - Docente 



Resumo: A proposta é realizar orientações à alunos do ensino fundamental e 
ensino médio de escolas públicas do município de Rondonópolis a fim 
de conscientizar essa população quanto a importância e a necessidade 
de ser/tornar um doador de sangue, informando-os sobre mitos e 
verdades, dúvidas frequentes e os pré-requisitos para doação e, 
incentivando-os a esse ato com o objetivo de aumentar o número de 
doadores no município e contribuir para a melhoria na assistência à 
saúde da população rondonopolitana. 

  

Titulo: Projeto de atenção a saúde cardiovascular do adulto e do idoso: 
Exercício físico  (Cópia) 23-02-2010 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Carlos Alexandre Fett - Docente 

Resumo: Trata-se de uma proposta de implantação do Programa de Atenção à 
Saúde Cardiovascular do Adulto e do Idoso, junto à Coordenação de 
Assistência e Benefícios aos Servidores com o objetivo de desenvolver 
ações de prevenção e tratamento dos fatores de risco cardiovascular 
em servidores ativos e aposentados e seus dependentes, e estudantes 
regularmente matriculados da UFMT. Por meio de uma equipe 
multidisciplinar pretende-se fornecer acompanhamento ambulatorial 
e promover atividades de educação em saúde e intervenções com 
exercícios físicos, para a comunidade universitária. A equipe será 
composta por docentes e discentes dos cursos de nutrição, educação 
física, por médico e enfermeiro da CABES que irão trabalhar de forma 
integrada. Após a divulgação, os interessados poderão agendar o 
atendimento na CABES, onde passarão por consulta médica e de 
enfermagem, e de acordo com os critérios de inclusão do Programa, 
serão encaminhados pelo médico para realização de exames 
laboratoriais, acompanhamento nutricional e programas de atividade 
física vinculados ao programa. Por meio das intervenções, pretende-
se promover mudanças no estilo de vida da população universitária e 
redução da frequência dos fatores de risco cardiovascular, além do 
envolvimento dos acadêmicos e docentes na vivência prática das 
ações de saúde e geração de conhecimento científico.  

  

Titulo: CARDIO-UFMT: PROGRAMA SAÚDE CARDIOVASCULAR DO SERVIDOR  

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Fabiane Aparecida Canaan Rezende - Docente 



Resumo: Trata-se de um programa de atenção à saúde cardiovascular dos 
servidores ativos da UFMT (Campus Cuiabá), junto à Coordenação de 
Assistência e Benefícios aos Servidores (CABES) com o objetivo de 
desenvolver ações de promoção, prevenção e tratamento dos fatores 
de risco cardiovascular. Por meio de equipe multidisciplinar, incluindo 
as áreas de medicina, enfermagem, psicologia, serviço social, 
educação física e nutrição, pretende-se oferecer: atividades de 
educação em saúde; tratamento clínico, nutricional, psicossocial e 
programas de atividade física orientada. A equipe será composta por 
docentes e discentes dos cursos de nutrição e educação física, por 
médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo e assistente 
social da CABES. Os servidores ativos serão convocados para o exame 
médico periódico na CABES, local em que passarão por consulta 
médica, testes físicos e consulta de enfermagem. De acordo com o 
diagnóstico do servidor, o mesmo será encaminhado para atividades 
do Programa: grupos de educação em saúde; acompanhamento 
nutricional; programas de atividade física orientada, assistência 
pscicossocial. Por meio destas intervenções, pretende-se promover 
mudanças no estilo de vida, redução da frequência dos fatores de 
risco cardiovascular e melhora da capacidade funcional do servidor, 
além de promover o trabalho em equipe e contribuir para o 
fortalecimento das ações da CABES. 

  

Titulo: AMBULATORIO DE ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA PEDIATRICA 
(Cópia) 10-12-2008 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 

Resumo:  O Ambulatório de Nefrologia do HUJM tem sido um serviço de 
referência para o tratamento clínico de patologias remais pediátricas. 
São pacientes especiais, cujo envolvimento familiar com a equipe 
multidisciplinar é fundamental. O Ambulatório possui uma grande 
demanda de crianças com problemas renais, atualmente 470 crianças 
registradas. O Ambulatório conta com atendimento médico, de 
enfermagem, nutrição, serviço social e psicologia. A área de 
Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente iniciou suas 
atividades no referido ambulatório desde 2000, enfocando uma das 
áreas que enfrentava dificuldades, a educação em saúde, 
desenvolvendo ainda a consulta individual de enfermagem à criança e 
ao adolescente.  Durante as atividades práticas da disciplina 
Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente (Bloco VII), os 
alunos são inseridos no atendimento a clientela, desenvolvendo ações 
educativas. Essa atividade tem proporcionado aos alunos um maior 
conhecimento teórico e um envolvimento maior com a problemática 
da criança com problemas renais.  O atendimento no Ambulatório 
acontece uma vez por semana, as quinta-feira, com aumento 
progressivo do atendimento de enfermagem, em média 60 
atendimentos mensais. A proposta é incrementar as atividades de 
educação em saúde e elaborar protocolos de atendimento. Diante 
disso sentimos a necessidade de solicitar uma bolsa extensão.  

  

  



  

Titulo: Programa Cuidar Brincando  

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 

Resumo: O Programa Cuidar Brincando articula seis (6) projetos dirigidos para o 
atendimento aos direitos da criança e do adolescente hospitalizados e 
sua família. São eles:    1- Projeto de Informática e Cidadania para 
crianças hospitalizadas  2- Pediatria em Rede: interatividade entre 
crianças hospitalizadas  3- Projeto Brinquedo Terapêutico  4- 
Biblioteca Livre  5- Terapia Comunitária para familiares de crianças 
hospitalizadas  6- Comitê de Defesa da criança Hospitalizada    É 
coordenado pelo Departamento de Enfermagem da UFMT e 
desenvolvido com a participação de acadêmicos, docentes, 
voluntários, servidores da UFMT e parcerias das seguintes 
instituições: Grupo de Pesquisa Enfermagem, saúde e Cidadania; 
Hospital Universitário Júlio Müller; FAPEMAT; Promotoria da Infancia 
e Juventude de Cuiabá. Neste ano estamos ampliando com a inserção 
do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá que, ao lado do 
HUJM, será desenvolvido o subprojeto Brinquedo Terapêutico (USO 
DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO PARA O CUIDADO DE CRIANÇAS EM 
IDADE PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAR EM TERAPIA INTRAVENOSA). 

  

Titulo: Curso de Aperfeiçoamento em Mastolgia 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Aguiar Farina - Docente 

Resumo: O curso se propõe ao aprofundamento do conhecimento em 
mastologia,  através de aulas ministradas por especialistas em 
mastologia, oncologia clínica, radioterapia e diagnóstico por imagem, 
destinado a médicos especializandos em ginecologia e obstetrícia e 
médicos ginecologistas e obstétras 

  

Titulo: Atividades Aquáticas para Idosos 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Waléria Christiane Rezende Fett - Docente 

Resumo: As atividades aquáticas para idosos, tem como objetivo o 
desenvolvimento e a manutenção da condição  física geral (físico, 
intelectual, social e emocional) do ser humano. O trabalho consta do 
desenvolvimento da aerobia, da resistência e força localizada e da 
flexibilidade articular. A terceira idade normalmente após os 60 anos 
de idade apresenta problemas de saúde, principalmente as doenças 
crônicas não transmissíveis (hipertensão, osteoporose, artrite, 
reumatismo...) e as incapacidades físicas que levam os seres humanos 
a ficarem dependentes para a realização das suas atividades físicas 
diárias. Muitos acadêmicos já efetuaram trabalhos de monografias 
sobre a questão da terceira idade, os conhecimentos obtidos são 
transmitidos em sala de aula na disciplina Atividade Física para 
Terceira Idade da Faculdade de Educação Física. E o mais importante é 
a abertura da UFMT, para a comunidade Cuiabana. 

  



  

Titulo: Sorologia para titulação da raiva em docentes e discentes do curso 
de medicina veterinária e servidores do HOVET (Cópia) 13-02-2010 

Unidade Geral: FAMEV 

Coordenador: Darci Lara Perecin Nociti - Docente 

Resumo: A raiva é uma zoonose que acomete todos os animais de sangue 
quente, conhecida e temida desde a antiguidade porque os sintomas 
agonizantes, semelhantes para o homem e os animais, 
invariavelmente levam à morte. Os casos que vêm ocorrendo nas 
últimas décadas no Brasil demonstram que a raiva não está sob 
controle, apesar de tecnologias de profilaxia eficiente.  O tratamento 
de seres expostos ao vírus rábico pela aplicação de prolongado 
processo de imunização com posologia variável de acordo com as 
gravidades das lesões, ainda  é a  única conduta capaz de prevenir a 
doença. A vacinação contra a raiva da espécie humana antes do 
contato do animal raivoso (pré-exposição), limita-se em grupos como 
veterinários e pessoal envolvido com serviços de controle da raiva 
animal.  Considerando a magnitude da raiva canina, a severidade da 
doença no homem, os elevados custos financeiros do tratamento 
contra raiva pós-exposição, o presente projeto objetiva: Avaliar a 
titulação de anticorpos anti-rábico em alunos, professores e 
funcionários do Hospital Veterinário da UFMT em Cuiabá-MT, 
providenciar a vacinação aos indivíduos  com titulação < 0,5. 

  

Titulo: 'Técnica de IDGA para diagnóstico da Anemia Infecciosa Equina' 

Unidade Geral: HOVET 

Coordenador: Darci Lara Perecin Nociti - Docente 

Resumo: A Anemia Infecciosa Eqüina é uma virose de eqüídeos que possui 
distribuição mundial e sua transmissão ocorre, principalmente, pelo 
sangue e secreção corporal de animais infectados e através de insetos 
hematófagos. O vírus da AIE pertence à família Retroviridae e é 
causador de infecções persistentes, as quais tornam o animal 
infectado uma permanente fonte de infecção. Para conhecer o estado 
sanitário dos equinos, de cada animal deve ser colhida uma amostra 
de 5mL de sangue a qual deverá ser transportada sob refrigeração até 
o laboratório, onde após obtenção do soro por centrifugação, o 
mesmo será estocado a -20oC até a realização das provas sorológicas 
para a detecção de anticorpos anti VAIE.  A detecção de anticorpos 
deverá ser realizada pela prova de imunodifusão em gel de ágar 
(IDGA) a 1% empregando antígeno comercial, seguindo as normas 
recomendadas pelo fabricante. Depois de preparada as lâminas, 
deverão ficar em câmaras úmidas entre 20 e 25oC por 48 horas. A 
leitura das lâminas realizada em câmara escura com luz indireta, 
devem ser cuidadosamente anotadas nas resenhas em 3 vias e 
registradas no livro contrôle do laboratório. A primeira via é 
encaminhada ao proprietário, a segunda ao Ministério e a terceira 
arquivada no laboratório.    

  



Titulo: Atendimento de enfermagem ambulatorial à pessoas portadoras de 
doenças infecciosas e tropicais 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Luce Marina Freires Corrêa da Costa - Docente 

Resumo:         Realizar atividades de educação em saúde com os usuários do 
ambulatório de doenças infecciosas e tropicais do HUJM. 

  

Titulo: Preparando o acadêmico para o mercado de trabalho: Avalição Física 
e Treinamento em Academia e Clubes 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Carlos Alexandre Fett - Docente 

Resumo: A área profissional relacionada a academias e clubes de ginástica tem 
aumentando consideravelmente ao longo das ultimas décadas. 
Entretanto, ainda é carente no mercado de trabalho profissionais 
devidamente treinados em protocolos de exercício físico para difentes 
condições. Neste projeto, o acadêmico receberá treinamento e cursos 
acerca de assuntos de avaliação física, montagens de programas de 
atividades físicas, orientação nutricional, atendendo a públicos 
diversos e vivenciará consequentemente as possíveis áreas de 
atuação profissional em academia de ginástica, lutas e musculação. O 
aluno participará de atividades práticas, ministrando aulas sob 
supervisão de profissional formado e também participará de reuniões 
semanais onde serão discutidos os aspectos teóriocos dos programas. 
Estas reuniões serão multidisciplinares com profissionais das áreas de 
Educação Física, Nutrição, Fisioterapia e Medicina. Este projeto visa 
melhor preparar o futuro profissional para o mercado de trabalho, 
ensinando-o quanto aos fundamentos do trabalho em equipe 
multidisciplinar, bem como expô-lo as técnicas atuais e avançadas de 
intervenção na área em questão. 

  

Titulo: Seminários em Microbiologia 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Alexandre Paulo Machado - Docente 

Resumo: O curso de extensão em microbiologia será realizado com o intuito de 
instrumentalizar os alunos, dos cursos de graduação da área da saúde 
e biológicas da UFMT, em temas atuais de microbiologia e biologia 
molecular. As atividades relacionadas incluem o preparo de 
seminários sobre artigos científicos recentes, publicados em 
periódicos renomados, além de palestras expositivas que servem de 
base para o entendimento de tópicos em microbiologia, tendo em 
vista o aprofundamento dos conhecimentos  sobre termos técnicos e 
mecanismos básicos de sobrevivência e manutenção dos 
microorganismos no ambiente e em seus hospedeiros. O curso visa 
também o aprendizado quanto à utilização das ferramentas de busca, 
bem como inserir os alunos no âmbito da pesquisa e da iniciação 
científica, auxiliando-os no processo de leitura e abstração de 
informações de artigos técnicos/científicos em outras línguas (inglesa 
e espanhola). 



  

  

  

  

Titulo: Atendimento Ambulatorial e Educação Nutricional dos servidores 
participantes do Programa CARDIO-UFMT 

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Fabiane Aparecida Canaan Rezende - Docente 

Resumo: Este projeto faz parte do Programa CARDIO:UFMT e objetiva oferecer 
atendimento nutricional aos participantes do Programa e ações de 
educação nutricional para promoção da saúde, prevenção e 
tratamento dos fatores de risco cardiovasculares. Serão realizadas 
consultas de nutrição regulares/individualizadas e traçadas 
metas/estratégias terapêuticas para o servidor. A equipe de nutrição 
atua em conjunto com a medicina, enfermagem, educação física, 
psicologia e serviço social para garantir abordagem integrada do 
servidor. Neste ano serão criados grupos de educação nutricional com 
os servidores integrantes do Programa para conscientização da 
importância do tratamento multidisciplinar e desenvolvimento de 
autonomia no cuidado com sua alimentação e nutrição. O 
atendimento será realizado nos ambulatórios da CABES por bolsistas 
do curso de nutrição sob supervisão de profissional nutricionista ou 
docente (nutricionista). Ressalta-se que em 2009, dos 150 servidores 
ativos da UFMT (Cuiabá) convocados para o exame periódico, 1/3 
apresentou algum fator de risco cardiovascular (obesidade, diabetes 
mellitus, hipertensão arterial, dislipidemias) e foi encaminhado para o 
serviço de nutrição. A meta da CABES é realizar por semana em torno 
de 25 exames periódicos resultando até o fim de 2010, em um 
número aproximado de 700 servidores avaliados e uma estimativa de 
300 servidores encaminhados para o serviço de nutrição. 

  

Titulo: Assessoria na avaliação dos Projeto Terapêuticos do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Larissa de Almeida Rézio - Docente 



Resumo: A partir do movimento da Reforma Psiquiátrica, surge a necessidade 
de inovar as práticas de cuidado em saúde mental, por conseguinte, 
as políticas de saúde têm enfatizado a importância de atividades 
grupais nos serviços substitutivos de saúde mental, como os Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS). Nesse sentido, a realização de grupos 
nos CAPS é uma estratégia importante para a atenção psicossocial. 
Sendo assim, objetivamos com esse projeto assessorar na avaliação 
do Projeto Terapêutico Institucional já existente no CAPS e na 
implementação do Projeto Terapêutico Individual dos usuários/ 
familiares, por meio do grupo operativo e da grupo terapêutico-
Terapia Comunitária no CAPS I - CPA IV com a finalidade de construir 
autonomia e reinserir o usuário socialmente. Acreditamos que o 
recurso grupal, além de fazer parte da formação do enfermeiro, 
também se apresenta como instrumento facilitador na construção de 
vínculos. Este projeto possibilitará ao graduando do Curso de 
Enfermagem/UFMT vivenciar atividades grupais no serviço de saúde 
mental, promovendo o vínculo da universidade e comunidade, 
concretizando a relação entre ensino, pesquisa e extensão. Esperamos 
também contribuir para qualificar a assistência e realizar modificações 
nos espaços no qual estaremos inseridos ,qualificando a assistência 
oferecida aos usuários. 

  

Titulo: Iniciação desportiva em Artes Marciais 

Unidade Geral: Pró-Reitoria - Campus Sinop 

Coordenador: Andreia Márcia Zattoni - Técnico Administrativo 

Resumo:   O judô é uma arte marcial que se tornou esporte olímpico e 
atualmente é uma das modalidades mais praticadas no mundo, além 
disso possui uma filosofia de formação e preparação do cidadão não 
apenas para o esporte, mas sim para a vida. Por isso foi inicialmente o 
esporte escolhido para a iniciação esportiva de crianças entre 5 e 10 
anos de idade. Pretende-se, posteriormente, ampliar  a iniciação para 
outras artes marciais como karatê, Jiu Jitsu, Tae Kuon Do entre outras. 
O Projeto Iniciação desportiva em Artes Marciais resgata o significado 
da palavra Judô, que é caminho suave,  e seus princípios  de máxima 
eficiência, prosperidade e espírito de equipe como filosofia que 
orientará a ação. Propõe a integração entre mente, corpo e espírito, 
compreendendo o desenvolvimento psicomotor da criança, a 
agilidade, o equilíbrio, a velocidade, a coordenação motora, a 
flexibilidade, bem como o desenvolvimento de valores como 
humildade, honestidade, companheirismo, solidariedade, respeito ao 
próximo. A disciplina e a socialização do praticante também serão 
aprimoradas e refletirão em uma postura mais consciente  e ética 
diante de suas obrigações.     

  

Titulo: I CONGRESSO DE MATO GROSSO SOBRE DROGAS NO ESPORTE E 
RECURSOS ERGOGÊNICOS 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Carlos Alexandre Fett - Docente 



Resumo: Estamos com dois projetos um de pesquisa pelo CNPQ e outro de 
qualificação de pessoal pela CAPES, sobre o tema de uso de drogas, 
dieta, saude e aspectos psicologicos de atletas. Por ocasião do 
congresso vamos discutir o assunto, considerando aspectos de saúde, 
psicologicos, éticos e sociais. Iremos ainda lançar durante o evento 
um grupo de estudos e discussões a respeito do tema, procurando 
uma abordagem direta e não demagogica do assunto, incluindo os 
aspectos da midia, exploração da imagem do atleta e as questões 
relativas a pressão pelo uso das drogas para os resultados maximos.  
O congresso unirá todo o grupo em Cuiabá com outros convidados 
nacionais e estrangeiros a cerca do tema deste projeto. Este 
congresso terá a interação com eventos esportivos dentro de sua 
programação. A programação ocorrera nos intervalos e e também 
paralelamente aos cursos, palestras, mesas redondas e aos grupos de 
trabalho; e tem a intenção de interagir a parte teórica com a prática, 
indo até o produto final que é a prática esportiva. Outras modalidades 
poderão ser incluídas, mas, algumas poderão ficar fora da 
programação devido a dificuldade de tempo e espaço que certas 
modalidades exigem.  

  

Titulo: SÉRIES TEMPORIAIS CLIMÁTICAS E SUAS CORRELAÇÕES COM AS 
DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SINOP-
MT 

Unidade Geral: ICAA/Campus Sinop 

Coordenador: Adilson Pacheco de Souza - Docente 

Resumo: O presente projeto visa avaliar a sazonalidade anual da temperatura 
do ar, umidade relativa do ar, velocidade do vento, precipitação e a 
densidade óptica de aerossóis, correlacionando com as doenças 
respiratórias registradas no município de Sinop-MT. Com base em 
diagnósticos em escolas públicas de ensino médio serão apresentadas 
atividades extensionistas que transmitam informações básicas sobre 
os temas supracitados. 

  

Titulo: Atenção gerontológica aos aposentados da UFMT 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Waléria Christiane Rezende Fett - Docente 



Resumo: Trata-se de uma proposta de implantação do Programa de Exercício 
Físico para idosos aposentados da UFMT. As atividades terão como 
objetivo desenvolver ações de prevenção e tratamento dos fatores de 
risco para saúde, acompanhando e promovendo pela equipe 
multidisciplinar atividades de educação em saúde e intervenções com 
exercícios físicos. Por meio das intervenções, pretende-se promover 
mudanças no estilo de vida, além do envolvimento dos acadêmicos e 
docentes na vivência prática das ações de saúde do idoso e geração 
de conhecimento científico na área da gerontologia. Ainda, será 
formado um grupo de estudos na área do envelhecimento 
envolvendo todos os executores do projeto. A equipe será composta 
por docentes e discentes dos cursos de educação física, nutrição, 
psicologia, fonoaudiologia e odontologia.   Além da implementação de 
programa de exercício físico orientado para melhorar a qualidade de 
vida pretendemos também  promover oportunidades sociais de 
inserção dos idosos novamente na comunidade acadêmica. Após a 
divulgação, os interessados poderão realizar a inscrição no projeto, 
devendo apresentar liberação médica para prática de exercício físico. 

  

Titulo: Assistência de enfermagem na promoção, proteção e apoio ao 
aleitamento materno 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Sonia Vivian de Jezus - Docente 

Resumo: Nesta unidade hospitalar, onde será realizado o projeto, já existe um 
curso de gestantes gratuito, oferecido por uma equipe 
multiprofissional:fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, pediatra, 
odontopediatra, anesiologista, nutricionista e enfermeiro.  No dia da 
palestra de enfermagem, será abordado o tema: Cuidados com as 
mamas na prevenção de mastites e do desmame precoce o qual fará 
parte do referido projeto.  Em seguida, as gestantes que escolherem 
esta instituição de saúde para realização do seu parto, receberão 
orientações e assistência de enfermagem individualizada, pelos 
docentes e acadêmicos participantes do projeto, durante o período de 
internação. Essa puépera será convidada a participar de um último 
encontro proposto pelo projetodo, o Dia do Bebê, que acontecerá 
uma vez por mês, esclarecendo as dúvidas que ainda restarem sobre o 
assunto. 

  

Titulo: Projeto Felizidade 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Carlos Alexandre Habitante - Docente 



Resumo: A Terceira Idade é uma das mais importantes etapas da vida, pois com 
ela vêm as mudanças fisiológicas, biológicas e psicológicas.  É 
importante a conscientização sobre a importância de envelhecer com 
qualidade, levando em conta a nutrição e o exercício. Os idosos ativos 
têm características de personalidade mais positivas do que idosos 
inativos. Tendem a ter melhor saúde e mais facilidade em situações 
de estresse e tensão e atitudes mais positivas para o trabalho, 
reforçando a correlação entre satisfação na vida e atividade física.  O 
presente projeto é constituído de atividades teóricas e práticas para 
os idosos, residentes em Barra do Garças e região. As atividades 
corporais e os movimentos expressivos são características 
preponderantes para este trabalho.   É um projeto idealizado e 
realizado, tanto por bolsistas como por professores do Curso de 
Educação Física da UFMT – Universidade Federal do Mato Grosso - 
Campus Pontal do Araguaia, e tem como  finalidade estimular a 
participação ativa e dinâmica da comunidade, buscando minimizar o 
estigma a que sempre estão submetidos e a valorizar as 
potencialidades de cada participante.  A avaliação do projeto 
consistirá de testes clínicos e físicos visando quantificar a melhoria da 
sáude e capacidade funcional dos participantes.     

  

Titulo: Tai Chi Chuan e Yoga - 3ª Idade   

Unidade Geral: SEGE / CUA 

Coordenador: Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo 

Resumo: Curso de Extensão com certificado de 200 horas em que o 
participante (Terceira idade -  comunidade em geral) aprenderá as 
técnicas do Tai Chi Chuan e Yoga realizando atividades como 
alongamento, relaxamento e todas as posturas iniciais dessas práticas 
milenares.  Contato para inscrição: Com Gláucia, na 
CODEX/ARAGUAIA/UFMT  - fone(66) 3405-5317 ou com Nara na 
Clínica Athlas - saúde e movimento pelo telefone (66)3401-1018.      

  

Titulo: Saúde Cardiovascular do servidor: atendimento em enfermagem  

Unidade Geral: CABES 

Coordenador: Rogério de Figueiredo - Técnico Administrativo 



Resumo: Dentre as ações do programa de atenção à saúde cardiovascular dos 
servidores ativos da UFMT (Campus Cuiabá) oferecidas na CABES em 
parceria com a Faculdade de Enfermagem, Educação Física e Nutrição  
pretende-se oferecer atendimento de Enfermagem ambulatorial para 
indivíduos diagnosticados com diabetes melito, hipertensão arterial, 
dislipidemias e obesidade. O bolsista do programa executará 
atividades de consulta de enfermagem, Educação em Saúde, 
Formação de Grupos de apoio, e atividades assistenciais voltadas para 
o atendimento ás necessidades terapêuticas detectadas nas consultas 
de enfermagem. Os participantes do programa incluídos nesta ação 
receberão acompanhamento de Enfermagem de forma regular 
conforme cronograma e necessidades, que será conduzido pelo 
discente do curso de Enfermagem, sob supervisão do profissional 
enfermeiro atuante na CABES. Além disso, os participantes serão 
encaminhados para sessões de educação nutricional em grupo e para 
programas de atividade física coordenados pela equipe das 
Faculdades Nutrição e de Educação Física. Por meio das intervenções 
propostas, pretende-se promover melhora na qualidade de vida dos 
servidores; reduzir a freqüência dos fatores de risco cardiovascular, 
além de envolver os acadêmicos de Enfermagem na vivência prática 
das ações de saúde e na geração de conhecimento científico.  

  

Titulo: Caminhada orientada - buscando vitalidade e saúde  

Unidade Geral: SEGE / CUA 

Coordenador: Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo 

Resumo:  As mudanças  psicológicas, fisiológicas e sociais que ocorrem com o 
processo de envelhecimento, influenciam decisivamente no 
comportamento da pessoa idosa.   O projeto Caminhada orientada - 
buscando saúde e vitalidade  tem como objetivo princiapal promover 
por meio da atividade física, realizada de forma gradativa e  baixo 
impacto,   a melhoria da qualidade de vida do idoso envolvido na 
ação. Oferecendo a esse público os requisitos básicos para a conquista 
de uma vida intensa, estimulando hábitos saudáveis, possibilitando 
uma maior aproximação social  e, ao mesmo tempo, respeitando as 
individualidades de cada um.    

  

Titulo: Conscientização de crianças do ensino fundamental sobre a 
importância do combate ao mosquito da Dengue 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Roberta Vieira de Morais Bronzoni - Docente 



Resumo: As epidemias de Dengue são um grave problema de saúde pública, 
pois determinam altas taxas de morbidade e mortalidade, além de 
sobrecarregarem os serviços de saúde. No Estado do Mato Grosso, em 
2009, houve um grande aumento do número de casos registrados de 
Dengue (32.434), em relação a 2008 (10.369). De acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde, em Sinop (MT), neste mesmo ano, 
foram registrados 2.645 casos, com oito óbitos. A doença é causada 
por um vírus, cuja manutenção na natureza envolve um ciclo urbano, 
onde o homem é o hospedeiro e o mosquito Aedes aegypti, o vetor. A 
participação da população no combate aos vetores é imprescindível 
para controlar a disseminação da doença. O presente projeto tem 
como objetivo conscientizar, de forma lúdica, alunos do ensino 
fundamental sobre a importância e as formas de se combater o 
mosquito transmissor da Dengue. Para tanto, alunos de graduação 
serão capacitados a ministrar palestras e atividades práticas para 
alunos de escolas localizadas em bairros de Sinop com altos índices de 
incidência de casos. A conscientização de crianças com consequente 
mobilização de seus familiares e da sociedade é um forte aliado ao 
combate à disseminação da Dengue. 

  

Titulo: Orientando para Humanizar: uma abordagem aos familiares durante 
as visitas, em uma Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital 
Filantrópico de Sinop - MT 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Luciene Mantovani Silva Andrade - Docente 

Resumo: Falar em humanização dos serviços de saúde parece à primeira vista 
uma redundância, uma vez que tanto executor do trabalho em saúde 
como o seu objeto de trabalho são seres humanos, sendo assim 
podemos contextualizar a UTI como sendo caracterizada como um 
setor de extrema importância para a recuperação do paciente, 
independente da gravidade de suas condições clínicas, bem como 
para a manutenção dos órgãos vitais em quadros clínicos irreversíveis. 
Contudo a humanização do atendimento deve incluir três visitas 
diárias programadas dos familiares, com pelo menos um encontro 
com a equipe médica e garantia de informações da evolução dos 
pacientes aos familiares, além de três boletins médicos diários. Em 
virtude da ausência desses fatores em nosso cenário, buscaremos 
através desta aliar o ensino acadêmico às ações que viabilize a 
comunidade o conhecimento e a vivencia de humanização. A partir 
desta, serão realizadas pelos acadêmicos as devidas orientações pré e 
pós visita dos familiares aos seus respectivos pacientes e realizar a 
avaliação da ação diariamente, identificando a percepção do familiar 
quando ao ambiente e a assistência destinado ao seu ente querido.  

  

Titulo: Propostas transformadoras de hábitos e atitudes para os clientes 
portadores de HIV e outras doenças infecciosas, atendidos no SAE 
(Serviço de Atendimento Especializado em Infectologia) no 
municipio de Sinop – MT. 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Cezar Augusto da Silva Flores - Docente 



Resumo: O trabalho consistirá em um conjunto de atividades relacionadas à 
Educação em Saúde a serem desenvolvidas com o público alvo 
atendidas no SAE (Serviço de Atendimento Especializado em 
Infectologia) no município de Sinop, durante o ano de 2010, 
promovendo o acesso às diferentes informações para a mudança de 
comportamento e serviços de apoio que incluem a provisão de 
informações, assistência e de produção, melhorando a qualidade de 
vida dos clientes (interação social, cidadania, educação, religião, jogo, 
dança, esporte, entre outros).   As atividades serão desenvolvidas por 
meio da formação de um grupo de estudo em Infectologia, com base 
no período acadêmico do aluno e do interesse do mesmo ao assunto 
(compreendendo turmas mistas de 10 acadêmicos). O grupo terá uma 
bolsista como responsáveis pelas atividades, coordenada pelo 
professor responsável, e duas sessões semanais de 60 minutos, 
incluindo uma atividade externa desenvolvida no SAE pelo professor 
coordenador e pela bolsista também abrangendo 60 minutos.   

  

Titulo: CONTROLE DE NATALIDADE DE CÃES E GATOS ERRANTES NO 
MUNICÍPIO DE SINOP - MT 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Domingos de Faria Junior - Docente 

Resumo: O presente projeto destina-se a implantar política de controle 
populacional de animais domésticos de pequeno porte no município, 
através de ação conjunta entre Universidade, governo municipal, 
representado pela Secretaria da saúde da Prefeitura Municipal de 
Sinop, e organização não governamental destinada a proteção de 
animais de rua - APANS, no sentido de auxiliar no controle de 
zoonoses do município, utilizando conceitos modernos para o 
controle de animais de rua evitando, desta maneira, a eutanásia 
indiscriminada de animais. Deste modo, o projeto também 
possibilitará o treinamento de graduandos em Medicina Veterinária, 
cursando a disciplina de Obstetrícia Veterinária, através da 
esterilização de cães e gatos de proprietários de baixa renda, ONGS, 
funcionários e alunos do curso de Medicina Veterinária, mediante 
supervisão docente. 

  

Titulo: Intervenção psicologica em situações de violência doméstica (Cópia) 
25-02-2009 (Cópia) 15-02-2010 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Graciela Haydée Barbero - Docente 



Resumo: Com o presente projeto visamos oferecer atendimento psicológico 
individual e/ou grupal às pessoas, 'vitimas' ou 'agressoras', que 
podem ser localizadas no campo da violência doméstica contra a 
mulher. Atendemos pessoas encaminhadas pela juiza ou pela equipe 
multidisciplinar do Fórum da Comarca de Rondonópolis,  Vara da 
Violência Doméstica contra a Mulher, Delegacia da Mulher e outras 
Instituições. Partimos da idéia de que a intervenção da justiça é 
necessária e pontual, mas que é insuficiente, se consideramos a 
possibilidade de prevenção de futuras situações de conflito. O intuito 
é responsabilizar as pessoas pelos seus atos, indo além da idéia de um 
castigo, procurando também, os motivos subjetivos conscientes ou 
inconscientes que desencadeiam a situação de violência. Atuaremos 
também em forma preventiva, discutindo este problema com grupos 
de pessoas da comunidade, particularmente mulheres, que possam 
estar próximas a uma situação de risco próprias ou de seus 
conhecidos. Atuaremos dentro da Delegacia Especializada da Mulher 
com as pessoas que concorrem diariamente e com os funcionários. 

  

Titulo: Saúde na Praça 

Unidade Geral: Pró-Reitoria - Campus Sinop 

Coordenador: Andreia Márcia Zattoni - Técnico Administrativo 

Resumo: A Academia da Terceira Idade, trata-se de uma experiência chinesa, 
teve inicio no Brasil, na cidade de Maringá.São formadas por vários 
equipamentos de ginástica destinados a alongar, fortalecer e 
desenvolver a musculatura. Além de trabalhar a capacidade aeróbica 
ajuda estimular o convívio social dos idosos. As academias funcionam 
ao ar livre e são frequentadas por um grande público. O projeto 
propõe-se a educar para  a saúde e melhorar a qualidade de vida do 
público selecionado e frequentador das academias, realizando 
avaliações físicas e funcionais periódicas, orientando para a prevenção 
de doenças e manutenção da saúde. O grande desafio deste projeto é 
trabalhar com o idoso  dentro das suas capacidades e limitações 
físicas. Pretende-se desenvolver a consciência corporal e o 
enfrentamento da baixa auto-estima criando vínculos com o local, 
com as pessoas da sua e de outras faixas etárias. As ações de extensão 
a serem desenvolvidas: educação para a saude, avaliação e 
acompanhamento dos estado físico funcional geral dos usuários, 
enriquecerão a prática do cuidado e sensibilizarão os acadêmicos para 
o convívio com os grupos envolvidos. 

  

Titulo: Projeto de Intervenção em Segurança Alimentar e Nutricional em 
Creches de Cuiabá-MT  

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Maria Aparecida de Lima Lopes - Docente 



Resumo: O projeto propõe um tipo de intervenção que visa a autonomia da 
creche em relação à segurança alimentar e nutricional das crianças 
atendidas, com participação efetiva dos pais/responsáveis, 
professores, colaboradores e direção da creche, no desenvolvimento 
de atividades voltadas para a alimentação saudável.  O Projeto 
constitui-se de das seguintes etapas:  - Capacitação de bolsistas e 
supervisores para execução das atividades de intervenção previstas;  - 
Avaliação Nutricional de 486 crianças atendidas nas creches;   - 
Levantamento de dados demográficos e socioeconômicos com 
pais/responsáveis  pelas 486 crianças atendidas nas creches;   - 
Planejamento das ações de intervenção a serem realizadas durante a 
execução do projeto;  Produção de material didático -pedagógico e 
técnico a serem utilizados na ações de intervenção previstas;  - 
Educação nutricional com as 2.705 crianças e 512 Técnicos em 
Desenvolvimento Infantil;  - Realização de palestras sobre 
Alimentação Saudável para 300 pais/responsáveis, 512 educadores e 
102 colaboradores das 34 creches;  - Capacitação de 70 Técnicos em 
Alimentação Escolar sobre Boas Praticas de Fabricação;  - Avaliação 
das ações nutricionais e educativas antes, durante após as 
intervenções;  - Elaboração e apresentação de trabalhos em eventos 
científicos;  - Elaboração de artigos para publicação em periódicos da 
área;  - Avaliação final do Projeto de Extensão.  

  

Titulo: Correr e Caminhar é Só Começar 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Rosangela Guerino Masochini - Docente 

Resumo:     O projeto iniciou em 2003, com orientações e atendimentos 
individualizados às pessoas que caminhavam no Ginásio Olímpio, no 
centro da cidade, e na praça P18. Os profissionais abordavam as 
pessoas e orientavam sobre a importância de se usar roupas leves e 
calçados adequados para prática da  caminhada. A importância do 
alongamento antes e depois das caminhadas. As aulas de ginástica 
começaram com 12 alunos 3 vezes por semana .Hoje temos 
aproximadamente 100 alunos por aula.O projeto é um sucesso, 
atraindo a população de  vários bairros. Devido ao sucesso do projeto 
e a preocupação com as doenças, principalmente, a obesidade teve-se 
a idéia de expandir esse projeto para atender os acadêmicos, onde os 
alunos poderão praticar atividades fisícas e realizar o 
acompanhamento  antropométrico.Sendo de grande valia para a 
construção do conhecimento do Acadêmico de Enfermagem, pois 
proporcionará uma experiência na área da prática de prevenção de 
doenças crônicas, através da atividade física.  

  

Titulo: Grupo de adesão das pessoas vivendo com HIV e AIDS (PVHA): uma 
estratégia para fortalecer a adesão ao tratamento das PVHA.   

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Pacífica Pinheiro Cavalcanti - Docente 



Resumo: Com relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA), a adesão ao 
tratamento assume importância crucial diante da perspectiva de uma 
vida longa e com qualidade. Estudos indicam que a eficácia do 
tratamento, expressa nos níveis de supressão viral, exige que o uso do 
esquema terapêutico deva ser igual ou superior a 95% das doses 
prescritas. A adesão insatisfatória pode estar associada ao 
desenvolvimento de resistência viral.O trabalho grupal poderá dar ao 
indivíduo um espaço que ele consiga uma identificação com os outros 
portadores, por meio da troca de experiência. Este estudo objetiva 
criar um grupo de adesão a pacientes vivendo com HIV/Aids que 
freqüentem o SAE no Município de Sinop.  As reuniões do grupo 
acontecerão semanalmente no período noturno na sala de reuniões 
do SAE,  com duração em torno de uma hora. Serão conduzidas na 
forma de palestras, oficinas, dinâmicas ou discussão que abordem 
temas de interesse dos participantes do grupo. Serão utilizados 
cartazes, recursos audiovisuais no sentido de proporcionar a interação 
entre os participantes, acadêmicos, professores e profissionais da 
unidade de saúde.  Espera-se com esse projeto que uma PVHIconsiga 
participar da adesão ao tratamento, ter compreensão, reflexão, 
aceitação e enfrentamento da doença,tendo uma vida mais ativa e 
produtiva.   

  

Titulo: Promoção da saúde sexual de mulheres atendidas em unidades 
básicas de saúde do município de Sinop  

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Pacífica Pinheiro Cavalcanti - Docente 

Resumo: As mulheres constituem um dos principais grupos de usuários dos 
serviços de saúde, que procuram atendimento em decorrência de 
patologias como, as doenças sexualmente transmissíveis, o câncer de 
mama e cérvico-uterino, que representam um grave problema de 
saúde pública por suas repercussões médicas, sociais e econômicas. 
Temas como sexualidade e qualidade de vida são também 
importantes para a atenção holística e humanizada da comunidade 
feminina. Este estudo objetiva avaliar as condições de saúde das 
mulheres de Sinop visando identificar os problemas e necessidades, 
bem como propor e implementar medidas de promoção da saúde e 
prevenção de doenças. O atendimento ocorrerá semanalmente em 
unidades básicas de atenção à saúde do município de Sinop. Será 
realizada um método de acolhimento, conhecido como sala de 
espera, onde serão explanados temas de interesse da clientela, no 
segundo momento será realizada a consulta ginecológica, no caso das 
mulheres, a consulta ginecológica é fundamental para prevenção do 
câncer, especialmente o cérvico-uterino e o de mama, sendo também 
indispensável em programas de planejamento familiar, pré-natal, 
atendimento a patologias obstétricas e controle de doenças 
sexualmente transmissíveis O projeto será avaliado semestralmente 
quanto ao êxito da condução das ações propostas, sob o aspecto 
qualitativo e quantitativo.  

  



Titulo: Capacitação de Pessoas para a Rede de Desenvolvimento 
Sustentável de Plantas Medicinais e Implantação de Farmácia Viva, 
em Cuiabá-MT. 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Domingos Tabajara de Oliveira Martins - Docente 

Resumo: O Projeto baseia-se nas Políticas de Praticas Integrativas e 
Complementares  no SUS, na Política Nacional de Plantas Medicinais e  
Fitoterápicos e no Programa Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos.  Objetiva capacitar pessoas para a Rede de 
Desenvolvimento Sustentável  de Plantas Medicinais, treinar 
estudantes em trabalho integrado e  interdisciplinar e implantar uma 
Farmácia Viva em Cuiabá-MT, utilizando  resultados de pesquisa 
etnofarmacobotânica realizada em Cuiabá. Para  tanto, serão 
realizados 7 cursos preparatórios, 12 seminários e implantada  1 
Farmácia Viva. Espera-se principalmente com esse projeto, o 
fortalecimento  da cadeia produtiva do setor plantas medicinais e 
fitoterápicos. 

  

Titulo: Etno-Fitos: integração ensino, pesquisa e extensão. 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Domingos Tabajara de Oliveira Martins - Docente 

Resumo: A utilização de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos para 
a promoção de saúde e tratamento de enfermidades é uma prática 
generalizada, que foi sedimentando-se ao longo do tempo, por 
diferentes  grupos étnicos, sendo o resultado do acúmulo secular de 
conhecimentos empíricos. Esse Projeto vem de encontro às diretrizes 
do Ministério da Saúde, dentro da política maior do Sistema Único de 
Saúde e que  visam “garantir” à população brasileira o acesso seguro e 
o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o 
uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia 
produtiva e da indústria nacional”. O objetivo desse Projeto será 
promover a capacitação de pessoas e impantar uma Farmácia Viva 
numa Unidade de PSF de Cuiabá, utilizando como base pesquisas e 
estudos etnobofarmacobotânicos a ser realizado. Espera-se ao final 
desse Projeto, o fortaleciemnto de ações de  extensão integradas no 
campo de produtos naturais, bem como contribuir para o 
desenvolvimento da rede de desenvolvimento sustentável de plantas 
medicinais no estado de Mato Grosso, estimulando o  aproveitamento 
dos recursos naturais de modo sustentável. 

  

Titulo: Promoção da Saúde Mental de dependentes químicos de um Centro 
de Reabilitação Social em Sinop-MT. 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Karenine Maria Holanda Cavalcante - Docente 



Resumo: Os serviços de reabilitação fazem parte do processo da reforma social, 
infundidos nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem 
proporcionado debates relacionados à necessária e efetiva 
reintegração dos usuários de drogas à vida social. Estudos realizados 
pelo ministério da saúde no ano de 2003 revelaram que o percentual 
de usuários de substancias químicas no Brasil é elevado e não há 
distinção entre os sexos e a faixa etária de idade, uma vez que tem se 
apresentado valores similares entre eles. Os usuários de drogas e 
álcool são, na maioria das vezes, vulneráveis às situações 
estressantes, possuem um déficit de habilidade social dificultando o 
enfrentamento das situações interpessoais e apresentam 
comportamento agressivo e com desvio de caráter. Todas essas 
dificuldades colocam em risco o convívio social na comunidade 
interferindo no processo de reinserção social. Diante dessa 
problemática faz se importante e necessário a realização de atividades 
que contribuam com o processo de reabilitação social dessas pessoas 
em um Centro de Reabilitação Social para dependente químicos em 
Sinop-MT promovendo ações  educativas que visam a melhora dos 
quadros de alterações psicológicas ligados ao consumo de drogas, e 
ainda contribuir com a qualidade de vida dos mesmo.     

  

Titulo: RECREAÇÃO PARA PACIENTES ADULTOS HOSPITALIZADOS 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Nilzalina Silva Chaparro - Técnico Administrativo 

Resumo: Este projeto terá como propósito desenvolver atividades recreativas 
com os pacientes adultos hospitalizados visando preencher o tempo 
ocioso nos fins de semana bem como auxiliar no processo de 
recuperação dos pacientes. No que tange aos acadêmicos (bolsistas) 
será um campo novo de atuação onde eles possam aplicar os 
conhecimentos relativos a recreação. 

  

Titulo: Avaliação Nutricional dos Alimentos Oferecidos em Creches e dos 
Hábitos Alimentares dos Alunos 

Unidade Geral: ICET / CUA 

Coordenador: Ellen Cristina de Souza - Docente 

Resumo: O projeto Avaliação Nutricional dos Alimentos Oferecidos em Creches 
e dos Hábitos Alimentares dos Alunos pretende continuar oferecendo 
um estudo dos alimentos oferecidos nas creches de duas novas 
instituições, proporcionando aos seus alunos alimentos nutritivos e 
incentivando-os a tomar hábitos alimentares por meio de 
brincadeiras, atividades dinâmicas e conscientização dos paisb. Com a 
obtenção de excelente resultado do trabalho em escolas da região, as 
demais apresentaram grande interesse para desenvolver o mesmo em 
suas escolas - priorizando a saúde infantil. 

  

Titulo: Avaliação citológica e microbiológica do conduto auditivo de cães no 
município de Sinop-MT 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Alessandra Kataoka - Docente 



Resumo: Treinamento de graduandos em citologia e microbiologia veterinária 
através da coleta de material biológico e respectivo processamento 
pela citologia e avaliação microbiológica do conduto auditivo de cães 
de funcionários e alunos do curso de Medicina Veterinária, mediante 
supervisão de profissionais qualificados (professores de patologia 
clínica, microbiologia e clínica médica) 

  

Titulo: O uso de medicamentos moderadores de apetite por universitarios 
da Universidade Federal de Mato Grosso - Campus de Sinop 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Denia Mendes de Sousa Valladao - Docente 

Resumo: O projeto avaliará o uso de medicamentos para o controle de peso 
por estudantes universitários da Universidade Federal de Mato Grosso 
– UFMT, Campus de Sinop. Os parâmetros a serem analisados 
envolverão os medicamentos utilizados, a forma de aquisição dos 
mesmos, se o tratamento é realizado com acompanhamento médico; 
se existe relatos de reações adversas pelos participantes e qual a 
prevalência de estudantes que utiliza ou já utilizou essa classe de 
medicamentos. Serão entrevistados estudantes de todos os cursos da 
Instituição.  As medidas não  medicamentosas para o controle de peso 
também serão pesquisadas. Com as informações obtidas será possível 
fazer um diagnótico, buscando identificar os problemas e então 
proporcionar orientação sobre o uso correto de medicamentos para 
controle de peso, quando necessário.   

  

Titulo: Orientação de comunicantes intradomiciliares de hanseníase 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Aristides José da Silva Junior - Docente 

Resumo: Rondonópolis é uma região endêmica para a doença de hanseníase. 
Em 2006 foram diagnosticados 187 casos da doença, em 2007 ocorreu 
aumento do numero casos com diagnóstico de 206 casos. Por ser uma 
doença infecto contagiosa de transmissão aérea, percebe-se que a 
maioria do numero de novos casos ocorrem no seio familiar, 
favorecido pelo contato intimo e prolongado, pelo diagnóstico tardio, 
pela falta de orientação e sensibilização dos comunicantes. Assim este 
projeto propõe a realização de visitas domiciliares para orientação e 
sensibilização dos comunicantes, para contribuir com o diagnóstico 
precoce da doença, bem como, para o seu efetivo controle. Vale 
ressaltar que este projeto já ocorre desde 2008 aumentado o numero 
de diagnostico precoce da doença em cerca de 50%. 

  

Titulo: O TRABALHO EM GRUPO: UMA ESTRATÉGIA PARA A PROMOÇÃO DA 
SAÚDE DE MULHERES QUE VIVENCIAM O PERÍODO GRAVÍDICO-
PUERPERAL 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Ana Lucia Sartori - Docente 



Resumo: O cuidado durante o periodo gestacional é de extrema importância 
para a manutenção da saúde do binômio mãe/filho, uma vez que, a 
identificação precoce de agravos nesse período, permite a 
implementação de medidas intervencionistas. Assim, o cuidado 
humano torna-se imprescindível nesse período. Entretanto, o trabalho 
em enfermagem parece se distanciar de atividades de educação e 
promoção da saúde. A estratégia de grupo permite o trabalho de 
temas pertinentes a população alvo, uma vez que essa possivelmente 
compartilhe de sentimentos e dúvidas comuns. Além disso, pode ser 
uma forma de aproximar discentes, docentes, serviço e comunidade. 
Nesse sentido, o presente projeto, tem como objetivo implementar a 
estratégia de grupo de gestantes em uma unidade de saúde da 
família. Os encontros com os grupos ocorrerão quinzenalmente, mas, 
acadêmicos e docentes estarão na unidade de saúde semanalmente 
para convidar as gestantes e puérperas a participarem dos encontros. 
Serão oferecidas palestas com momentos de reflexão sobre os 
conhecimentos das mulheres e os novos conhecimentos adquiridos, 
bem como dinâmicas para facilitar a interação entre público alvo e 
equipe executora. O projeto será avaliado a cada encontro pelas 
participantes, e semestralmente avaliado por estas e pela equipe 
executora. 

  

Titulo: HORTAS ESCOLARES: “ Principios de educação escolar, alimentar e 
ambiental” 

Unidade Geral: ICAA/Campus Sinop 

Coordenador: Marcio Roggia Zanuzo - Docente 

Resumo: Essa proposta tem como objetivo demonstrar de uma forma geral 
uma maneira diferente e didática que venha a contemplar o melhor 
compreendimento do ensino ao aluno. Essa proposta visa aproximar o 
aluno do contexto produtivo, observando aspectos de qualidade e 
benefícios dos produtos hortícolas para a saúde além dos 
ensinamentos referentes a conservação do meio ambiente. 

  

Titulo: Diagnóstico Patológico de enfermidades em animais somésticos e 
selvagens no Hospital Veterinário da UFMT para a comunidade do 
Estado de Mato Grosso 

Unidade Geral: HOVET 

Coordenador: Edson Moleta Colodel - Docente 

Resumo: Diagnóstico histopatológico em medicina veterinária visa o estudo de 
enfermidades através da realização de necropsia seguida da avaliação 
macroscópica e histopatológica de orgãos de animais. Estes exames 
são imprencidíveis para confirmar ou refurtar e corrigir o diagnóstico 
clínico ampliando o embasamento e conhecimento do clínico 
veterinário e dos alunos de graduação do curso de Medicina 
Veterinária. Na área de atuação da UFMT há carência de laboratório 
para prestar este tipo de atendimento à comunidade, aos veterinários 
clínicos e aos alunos de graduação 

  

Titulo: Projeto Sementinha 



Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Queli Lisiane Castro Pereira - Docente 

Resumo: Unir-se ao esforço coletivo dos profissionais da Estratégia da Sáude da 
Família e do Centro de Referência de Assistência Social, do municipio 
de Pontal do Araguaia, com objetivo de: estimular e conscientizar as 
gestantes sobre a importância do pré-natal; aumentar a adesão ao 
programa de pré-natal; acompanhar a operacionalização da 
assistência pré-natal às gestantes, parturientes, puérperas e RN 
cadastradas no programa; proporcionar ao acadêmico de 
Enfermagem a vivência na assistência integral à saúde da mulher 
através do atendimento à gestante, parturiente, puérpera, 
organizando e produzindo atividades em grupos de gestantes ao nível 
de assistência primária.  

  

Titulo: AMIGOS DA CRECHE 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Pamela Roberta de Oliveira - Docente 

Resumo: A CRECHE MARIA DE NAZARÉ, PRESTA SERVICOS A  CRIANCAS E SUAS 
FAMÍLIAS DO JARDIM NOVA ESPERANCA, BAIRRO CARENTE DA 
CIDADE DE BARRA DO GARCAS/MT. AS CRIANCAS PERMANECEM NA 
CRECHE GRANDE PARTE DO DIA, DE FORMA INTEGRAL, BRINCANDO, 
ESTUDANDO E RECEBENDO ALIMENTACÃO. DESSA FORMA OBSERVA-
SE QUE HÁ NECESSIDADE DE QUE O LOCAL FORNECA CONDICÕES DE 
PROMOCÃO DA SAÚDE NO PERÍODO EM QUE PERMANECEM NA 
MESMA.    É NESTA PERSPECTIVA QUE O PROJETO AMIGOS DA 
CRECHE PROCURA INCENTIVAR, POR MEIO DE ACÕES EDUCATIVAS A 
PROMOCÃO A SAÚDE DA CRIANCA QUE VIVE NO CONTEXTO SOCIAL 
DA CRECHE. TEM COMO PRÍNCIPIO BÁSICO A BUSCA POR UMA 
INFÂNCIA RICA EM SAÚDE, PRIORIZANDO O BOM DESENVOLVIMENTO 
FÍSICO E COGNITIVO.    DESSE MODO, O OBEJTIVO GERAL É A 
PROMOCÃO DA SAÚDE INFANTIL DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NA 
CRECHE POR MEIO DA EDUCACÃO EM SAÚDE. AS PRINCIPAIS ACÕES A 
SEREM DESENVOLVIDAS SÃO: AVALIACÃO NUTRICIONAL (INDICE DE 
MASSA CORPÓREA), IMUNIZACÃO (AVALIACÃO PERIÓDICA DOS 
CARTÕES DE VACINACÃO E ORIENTACÕES AOS PAIS), TEATROS E 
PALESTRAS SOBRE A HIGIENE CORPORAL, PEDICULOSE, ESCOVACÃO 
DOS DENTES E USO DO FIO DENTAL, LAVAGEM DAS MÃOS, CUIDADOS 
PARA EVITAR DOENCAS CONTAGIOSAS, DOENCAS DIARRÉICAS E 
MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENCÃO DE VERMINOSES. 

  

Titulo: Assistência de Enfermagem a pessoas com feridas crônicas, usuários 
do ambulatório de Feridas do HUJM 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Irene Kreutz - Docente 



Resumo: Este projeto se insere na linha de pesquisa TRABALHO, CUIDADOS E 
SUBJETIVIDADES EM SAÚDE E ENFERMAGEM, do grupo de pesquisa 
ARGOS da FAEN/UFMT.  As acentuadas mudanças conceituais e 
paradigmáticas nas formas de realizar as terapêuticas,  vêm 
acompanhadas de novos procedimentos, materiais e produtos que se 
mostram mais eficientes e eficazes se comparados com as práticas até 
então adotadas ou até mesmo condenam estes procedimentos e 
produtos utilizados.   A área de cuidado com feridas na enfermagem 
encontra-se em franca expansão, especialmente em função do perfil 
da população e dos avanços tecnológicos. Tendo uma preocupação na 
manutenção desse campo de prática atualizado, este projeto, 
oportuniza aos alunos um aprofundamento de seus conhecimentos 
teóricos e práticos sobre o tema, proporcionando-lhes também uma 
visão ampliada sobre a importância do papel investigativo e educador 
do enfermeiro no ambiente de trabalho.    

  

Titulo: Formação de terapeutas comunitários, assistência a saúde estudantil 
e pesquisa-ação. 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Aldenan Lima Ribeiro Corrêa da Costa - Docente 

Resumo: O projeto tem por finalidade criar novas alternativas de cuidados à 
saúde do trabalhador, capacitando profissionais de diferentes áreas 
do município de Cuiabá e da baixada cuiabana em Terapia 
Comunitária e, paralelamente, realizar:  Assistência a saúde do 
estudante universitário, no âmbito da promoção da saúde e 
prevenção de doenças por meio de realização de terapias 
comunitárias junto aos estudantes do campus universitário da UFMT 
de Cuiabá/MT;  Pesquisa-ação durante as atividades práticas do curso 
de terapia comunitária, que consiste na realização de terapias 
comunitárias para os trabalhadores e alunos da UFMT   

  

Titulo: Prevenção Influenza A (H1N1) (Cópia) 15-03-2010 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Luciane Almeida Floriano - Docente 

Resumo: A gripe A (H1N1) é uma doença respiratória causada pelo vírus A. 
Devido à mutações no vírus e transmissão de pessoa a pessoa, 
principalmente por meio de tosse, espirro ou de secreções 
respiratórias de pessoas infectadas, o Ministério da Saúde traz uma 
série de recomendações. A doença foi considerada uma pandemia, 
pela rápida disseminação em todo o mundo, no Brasil, Mato Grosso e 
no município de Rondonópolis. É fundamental que a Universidade 
Federal de Mato Grosso, por meio do Curso de Graduação em 
Enfermagem, que tem como instrumento de trabalho o cuidado, 
esteja presente nas atividades de educação permanente das pessoas 
e leve orientações à população no sentido de prevenir novos casos e 
oriente a população quanto à vacinação da Gripe A. 

  

Titulo: Implantação da SAE no HRR: uma parceria com a UFMT para 
melhora da qualidade da assistência de enfermagem 



Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Magda de Mattos - Docente 

Resumo:    A  ação tem por objetivo implantar a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE) no Hospital Regional de Rondonópolis e integrar  
a comunidade acadêmica com a equipe de enfermagem do Hospital 
Regional de Rondonópolis. Os serviços de enfermagem vêm 
acompanhando as constantes e importantes mudanças sejam nos 
aspectos sociais e políticos quantos nos tecnológicos e na organização 
destes serviços (BACKES; SCHWARTZ, 2005). Dessa forma, surgem 
novas demandas de gerenciamento e assistência focadas no 
atendimento às reais necessidades de cuidados aos indivíduos e sua 
família, em consonância com a flexibilidade, criatividade e 
responsabilidade social que a profissão de enfermagem exige.        
Assim, visando uma assistência individualizada e humanizada, o 
enfermeiro dispõe de uma ferramenta chave, a sistematização da 
assistência de enfermagem (SAE), no qual o enfermeiro de forma 
sistemática e orientada por uma teoria de enfermagem, implementa 
os cuidados ao indivíduo ou à comunidade, conforme as necessidades 
de saúde.       A ação será viabilizada através de oficinas com os 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do HRR, no qual 
será ofertado instrumentação teórica sobre a SAE. Objetiva-se com o 
projeto,  fortalecer a equipe de enfermagem do HRR prestando 
cuidados individualizados e humanizado aos indivíduos e à 
comunidade que dela necessita.  

  

Titulo: V CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM MEDICINA - EDUCAÇÃO MÉDICA 
CONTINUADA 2010 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Arlan de Azevedo Ferreira - Docente 

Resumo: Curso de Educação Médica Continuada na modalidade de aulas 
presenciais, ministradas mensalmente, durante um final de semana 
por mês.  Nos sábados são ministradas aulas com temas de diversas 
áreas da medicina, dando enfâse às patologias prevalentes no estado 
e aos temas de emergência, com oito temas distribuídos ao longo do 
dia, e no domingo ocorrerá Curso de interpretação de 
eletrocardiograma, com aulas sequenciais, de complexidade 
prograssiva (linear).  Também no domingo está prevista aula teorico-
prática, com temas de ética médica e bioética, levando ao médico o 
novo Código de Ética Médica que entrará em vigor a partir de março 
de 2010.   

  

Titulo: O Farmacêutico e sua Atuação Profissional 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Angelita Cristine de Melo - Docente 

Resumo: Ciclo de debates sobre a atuação do profissional farmacêutico no 
mercado de trabalho com posterior apresentação de estudos sobre a 
regulamentação de cada área de atuação pelos acadêmicos de 
farmácia. 

  



  

Titulo: A integralidade da saúde da mulher na prevenção dos cânceres de 
útero e mama em discentes do Campus de Rondonópolis   

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Camila Lucchese Veronesi - Docente 

Resumo: A proposta é realizar consulta de enfermagem voltada para a saúde 
da mulher sob uma perspectiva de saúde ampliada e com parcerias de 
instituições civis e/ou outras secretarias com destaque na orientações 
sobre promoção da saúde e prevenção de DST/AIDS e doenças que 
acomete a sexualidade feminina , cânceres do colo uterino e mama, 
através da realização do Exame de Papanicolaou, Exame Clinico das 
Mamas (ECM) e orientações sobre o Auto-Exame das Mamas (AEM) 
com as discentes dos cursos de graduação da UFMT/CUR. 

  

Titulo: Seminário de Integração Ensino-Serviço e Semana Comemorativa 
dos 34 anos da Enfermagem na UFMT 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Neuci Cunha dos Santos - Docente 

Resumo: O evento terá por finalidade congregar sujeitos envolvidos em 
atividades de integração ensino-serviço no campo da saúde, onde 
serão convidadas a participar instituições de ensino da capital e do 
interior do Estado de Mato Grosso e serviços de saúde, para discussão 
sobre temas relacionados à integração ensino-serviço juntamente 
com pesquisadores reconhecidos por sua produção intelectual.  Será 
oportunizada a divulgação de resultados de experiências 
desenvolvidas cujo eixo organizador tenha sido a integração ensino-
serviço, tanto no âmbito da graduação quanto da pós-graduação.   A 
realização do evento é oportuna, pois tem caráter político-cientifico, 
onde ocorrerão diversas discussões por meio de palestras, 
conferências, apresentação de trabalhos científicos e reuniões 
temáticas. E também por ser um tema relevante e atual no âmbito 
das discussões sobre as práticas e de formação profissional em saúde 
em nosso país.  O público alvo do evento será de graduandos de 
enfermagem e medicina, docentes, profissionais das redes estadual e 
municipal de saúde, e profissionais de ensino de cidades do interior 
do estado do Mato Grosso.   

  

Titulo: SEMANA DE ENFERMAGEM 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Gelson Aguiar da Silva - Docente 

Resumo: A semana de enfermagem é um evento que acontece nacionalmente 
todos os anos, com um tema pré-definido  pela Associação Brasileira 
de enfermagem - ABEn , com o objetivo de divulgar a enfermagem em 
todo o país. Este ano o tema é ' O Poder do Cuidado'.  No curso de 
enfermagem da UFMT-SINOP será o primeiro evento dentro deste 
contexto e se reveste de uma importância fundamental pois será um 
marco dentro conceitual dentro do curso de enfermagem, no Campus 
de SINOP; demonstrando a professores, alunos, convidados e 
comunidade a importância da enfermagem e oportunizará a 



qualificação dos participantes. 

  

Titulo: Contribuições da Psicologia para Profissionais da Saúde  

Unidade Geral: ICHS / CUA 

Coordenador: Fernando Silva Paula - Docente 

Resumo: Trata-se de um curso de extensão sobre conhecimentos e saberes da 
Psicologia voltado para profissionais e estudantes da área da saúde. 
Planejado em módulos, o curso aborda temáticas relevantes para 
aqueles que lidam com o sofrimento e com a doença, constituindo-se 
em uma oportunidade de formação complementar e, também, em um 
espaço de discussões e debates acerca da saúde mental e da 
dimensão psíquica envolvida no tratamento e enfrentamento das 
doenças.  

  

Titulo: Tópicos em Virologia 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Renata Dezengrini Slhessarenko - Docente 

Resumo: O curso de extensão em virologia tem como objetivo introduzir a área 
no ensino de graduação e pós-graduação da UFMT, permitindo que 
alunos de instituições privadas de ensino também participarem, 
aprofundando os conhecimentos sobre as principais famílias virais. 
Nas últimas décadas, o crescimento do conhecimento na área de 
virologia foi abrangente, principalmente com o advento da biologia 
molecular e o surgimento de novas cepas virais que produziram surtos 
importantes na população humana e animal.  Este curso constará de 
uma parte geral, onde serão abordadas as características dos vírus, 
estrutura, entrada e patogenia nos hospedeiros e  etapas do ciclo 
replicativo, bem como a aplicação, utilidade e significado de técnicas 
de diagnóstico virológico. Discussões sobre os mecanismos de ação de 
antivirais, imunidade estimulada pelos vírus e as principais vacinas 
virais existentes também serão contempladas.   Em uma segunda 
parte do curso, as propriedades das principais famílias virais e as 
doenças que produzem em humanos e/ou animais serão 
apresentadas e discutidas por professores e alunos, contemplando 
informações gerais sobre virologia molecular, ciclo replicativo, 
genoma e proteínas das famílias, e em um segundo momento a 
discussão e apresentação de artigos científicos sobre doenças virais.   

  

Titulo: Monitoramento da infestação do Aedes aegypti no capus da UFMT-
Cuiabá  (Cópia) 15-04-2009 

Unidade Geral: IB 

Coordenador: Rosina Djunko Miyazaki - Docente 



Resumo: As áreas urbanas densamente povoadas e com a produção de 
materiais descartáveis cada vez mais crescentes aliadas à falta de uma 
política integrada de saneamento básico colaboram com a existência 
de um número infindável de criadouro.  A Comissão Institucional para 
o Controle da Dengue, com objetivo de verificar o nível de infestação 
dos vetores e a influência dos fatores abióticos como a temperatura e 
pluviosidade no campus da Universidade Federal de Mato Grosso, 
localizado na região central da cidade de Cuiabá, pretende dar 
continuidade ao monitoramento mensal através de armadilha tipo 
ovitrampa, no período de abril de 2010 a março de 2011.     

  

Titulo: Pediatria em Rede: interatividade entre crianças hospitalizadas 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 

Resumo: O Pediatria em Rede - trata-se de um programa de interatividade 
entre crianças hospitalizadas por meio da internet. Tem como 
objetivo criar um canal de expressão e comunicação entre crianças 
que vivem  experiências semelhantes, como a vivência da 
hospitalização, da saúde e da doença. O Pediatria em Rede possui um 
site (www.pediatriaemrede.org ) dentro do qual há uma sala de Chat 
onde crianças hospitalizadas podem se encontrar para conversar on 
line. Atualmente as crianças hospitalizadas no HUJM têm se 
encontrado uma vez por semana com crianças internadas no HU-USP 
na cidade de São  Paulo. 

  

Titulo: Brinquedo Terapêutico 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 

Resumo: O Projeto Brinquedo Terapêutico (BT) será implantado com o objetivo 
de melhorar a comunicação com a criança em relação aos 
procedimentos a serem realizados com ela, tais como procedimentos 
dolorosos e invasivos. O BT é uma tecnologia já utilizada em muitos 
serviços no Brasil e no exterior com eficácia comprovada 
cientificamente por pesquisadores da área da saúde e enfermagem. O 
BT está, inclusive, regulamentado pelo Conselho Federal de 
Enfermagem como uma técnica que compete ao enfermeiro utilizar 
no cuidado à crianças. Até o momento temos utilizado o BT 
pontualmente no ensino de graduação em enfermagem na Discuplina 
Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente. Com o projeto 
de  extensão, pretende-se ampliar a sua aplicação tanto com os 
alunos de enfermagem quanto com os trabalhadores que atuam com 
crianças em situações de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. 
Estamos destinando 4 horas semanais para o projeto, considerando a 
capacitação da equipe de educadores e pessoal de enfermagem para 
aplicação do BT, organização do material e aplicação do BT. 

  

Titulo: Terapia comunitária para familiares de crianças hospitalizadas 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 



Resumo: A Terapia Comunitária (TC) é um espaço aberto para a comunidade 
(familiares, visitantes, trabalhadores do hospital, etc) partilhar  
xperiências de vida, discutir seus problemas, buscar apoio e soluções. 
A TC é um instrumento que permite construir redes sociais solidárias 
de promoção da vida e mobilizar os recursos e as competências dos 
indivíduos, das famílias e das comunidades. A TC é uma técnica 
desenvolvida há mais de 20 anos pelo psiquiatra Adalberto Barreto da 
Universidade Federal do Ceará. Estamos participando da formação em 
TC promovida pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de 
saúde de Mato Grosso e, desde novembro de 2008, iniciamos a 
aplicação da técnica na Pediatria do HUJM com ótimos resultados 
para os familiares de pacientes e trabalhadores do hospital. 
Atualmente, a TC está sendo aplicada 2 vezes por mês no HUJM. Têm 
participado da da TC familiares de crianças hospitalizadas, 
acompanhantes de outras clínicas de internação, alunos e 
trabalhadores do  hospital. 

  

Titulo: PERIGOS DA AUTOMEDICAÇÃO  (Cópia) 26-04-2010 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Lissandra Glusczak - Docente 

Resumo: O projeto avaliará o uso da automedicação pela população residente 
na cidade de Sinop – MT. Os parâmetros a serem analisados serão: 
ocasião mais comum em que se automedica (dor de 
cabeça/febre/gripe/enjôo e náuseas/outros), utilização de receitas 
médicas antigas para automedicação (sim/não), influência dos meios 
de comunicação para a escolha de um fármaco (sim/não), compra de 
fármacos sem receita, se esta compra é influenciada por (amigos/pais 
e familiares/farmacêuticos/terapeutas alternativos), motivo da 
automedicação (já tinha experiência com o medicamento/fármaco, ou 
foi indicado por alguém/ ou todos usam o medicamento, se o 
medicamento estava ao alcance imediato/outro), autodefinição da 
saúde (muito boa/boa/razoável/ruim), número de consultas médicas 
nos últimos doze meses (nenhuma/uma/duas/três/ mais de três), 
número de idas à farmácia para comprar fármacos nos últimos quatro 
meses (nenhuma/uma/duas/três/mais de três). Acredita-se, portanto, 
que com a obtenção dessas informações será possível fazer um 
diagnóstico, buscando-se identificar os problemas e proporcionar 
orientação a respeito do uso de drogas, quando for necessário.     

  

Titulo: Psicologia, Enfermagem e o Saber Cuidar 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Mauricio da Silva Guedes - Docente 



Resumo: Oferecer aos alunos do Curso de Enfermagem da UFMT  uma 
experiência num ambiente onde são dispensados cuidados às pessoas 
que sofrem com problemas psiquiátricos; e no 'ambiente-lar' de 
idosos da cidade de Sinop. Espera-se  que esse contato possibilite aos 
discentes uma reflexão, um questionamento sobre atuação do 
profissional da saúde com esse público específico. Por lado, esse 
projeto possibilitará que o publico-alvo (os clientes, pacientes ou 
residentes das referidas instituições) e os profissionais dessas 
instituições apresentem aos formandos da enfermagem as condições 
de atuação nesse contexto. 

  

Titulo: Curso de extensão: cuidado materno - infantil 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Pamela Roberta de Oliveira - Docente 

Resumo: Trata-se de um curso direcionado para a equipe de enfermagem do 
Hospital Municipal Getúlio Vargas de nível médio e superior com 
enfoque nas práticas da assistência de enfermagem materno - infantil 
com abordagem teórica e teorico-prática no intuito de proporcionar 
novas idéias, decisões, habilidades, comportamentos e aprimorar as 
técnicas da assistência de enfermagem a puérpera (mulher no pós-
parto) e a criança, enriquecendo e fortalecendo assim, a formação 
profissional do participante. O conteúdo será ministrado de maneira 
dinâmica e participativa permitindo a construção do saber a partir da 
troca de experiências. Serão utilizados recursos audiovisuais e 
demonstração prática em bonecos de acordo com a temática. A 
avaliação do curso pelos participantes será realizada no decorrer do 
curso por meio de opnião expressa e questionário próprio. O processo 
avaliativo do participante será atraves de exercícios práticos 
propostos e avaliação teórica. Desse modo, o participante obterá seu 
certificado a partir de menção mínima que configurará no 
aproveitamento dos estudos.  

  

Titulo: Programa de educação por meio do trabalho para a saúde 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Sebastião Junior Henrique Duarte - Docente 

Resumo: Trata-se de um Programa na modalidade de projeto de extensão 
(PETSAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA) que teve aprovação pelo Ministério 
da Saúde através de edital público. As atividades desenvolvidas são 
para estímulo ao trabalho no Sistema Único de Saúde à estudantes da 
área da saúde. Participam alunos dos cursos de Educação Física, 
Enfermagem, Medicina, Nutrição e Serviço Social, docentes desses 
cursos, além de Enfermeiros e Médicos da Secretaria Municipal de 
Saúde de Cuiabá. 

  

Titulo: Programa de educação pelo trabalho para a saúde em Várzea 
Grande 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Juliana Guisardi Pereira - Docente 



Resumo: O PET-Saúde da Família em Várzea Grande se caracterizará por ações 
que visam promover a prevenção de agravos, a proteção e a 
promoção da saúde, tomando como referência as concepções dos 
indivíduos e os conceitos advindo da epidemiologia e da sociologia, 
incluindo-os no cotidiano do trabalho em saúde, privilegiando 
aspectos clínicos e sociais, da saúde coletiva e na produção de 
autonomia dos sujeitos usuários e trabalhadores dos serviços de 
saúde.  Tem como característica a educação pelo trabalho para a 
saúde, ou seja, proporcionar meios para que os alunos direcionem seu 
aprendizado para atender às reais necesssidades da população à qual 
estiverem direcinando suas ações, além de ter o preceptor, que é o 
profissional da equipe de sáude que conhece a comunidade e 
orientará nesse processo. O professor tutor será um facilitador, 
procurando a integração ensino-serviço e dando suporte teorico-
conceitual às atividades.  Todos os participantes deverão desenvolver 
8h semanais de atividades no Programa.   

  

Titulo: Prevenção de gravidez na adolescência: educando para o futuro 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Débora Aparecida da Silva Santos - Docente 

Resumo: A proposta é realizar orientações aos adolescentes das escolas da 
rede pública estadual do município de Rondonópolis-MT, a fim 
enfatizar e conscientizar sobre a importância de Prevenção da 
Gravidez nesta faixa etária, visto que se percebe cada dia mais o 
aumento do número de gestações precoces por falta de orientações 
sobre relação sexual segura, métodos anticoncepcionais, riscos e 
consequências para a vida individual e social para a mãe adolescente 
e para o bebê. 

  

Titulo: Cuidando e Orientando quem cuida: uma parceria entre a Santa Casa 
de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis-MT e o Curso de 
Enfermagem da UFMT/CUR 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Luciane Almeida Floriano - Docente 

Resumo: Atividade de educação permanente de formação de pessoas em 
serviço com proposta de treinamentos voltados ao Controle de 
Infecção Hospitalar em parceria entre a Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) e a instituição hospitalar filantrópica Santa Casa de 
Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis-MT, envolvendo 
profissionais de saúde, serviço de lavanderia, higienização e nutrição-
dietética da referida instituição e acadêmicos de enfermagem da 
UFMT/CUR.  Os treinamentos serão conduzidos por docentes do curso 
de graduação em enfermagem da UFMT/CUR. 

  

Titulo: DANÇA CIRCULAR 2010 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: JosÉ Maria de Campos Melo - Docente 



Resumo: O Projeto de Danças Circulares visa  propiciar aos praticantes uma 
melhor quaIidade de vida, integração, motivação, equilíbrio, 
direcionamento, harmonização, expressão, criatividade, 
autoconhecimento, autoestima, intuição, meditação, espiritualidade e 
atenção. Isto porque a Dança Circular auxilia o indivíduo a tomar 
consciência de seu corpo físico, acalmar seu emocional, trabalhar sua 
concentração e memória e, principalmente, entrar em contato com 
uma linguagem simbólica, metafórica e transcendental 

  

Titulo: Orientações sobre aleitamento materno e cuidados com o recém-
nascido às puérperas. (Cópia) 06-05-2010 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Camila Lucchese Veronesi - Docente 

Resumo: A proposta é realizar orientações sobre o aleitamento materno e 
cuidados com o recém-nascido às puérperas internadas na 
maternidade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de 
Rondonópolis e, quando possível, a seus familiares; promovendo 
assim, a continuidade do aleitamento materno exclusivo e 
favorecendo a qualidade de vida e saúde à mãe e ao recém-nascido. 

  

Titulo: Estágio Prático em Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

Unidade Geral: ISC 

Coordenador: Wanderlei Antonio Pignati - Docente 

Resumo: O estágio prático em Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 
vinculado ao Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Federal de Mato Grosso, vem de 
forma séria e consciente proporcionar aos alunos desta instituição a 
oportunidade única de aprender a manusear os equipamentos 
inerentes às UTI's móveis, diagnosticar uma situação de urgência e 
emergência e melhorar a capacidade de agir e tomar decisões em 
situações emergenciais, o que contribuirá muito para a formação 
profissional do futuro médico e aumentará o contato com a 
população local. Trata-se de um estágio extra-curricular que 
complementará a grade curricular obrigatória e funcionará em escala 
de plantão, sendo a carga horária preenchida sem prejudicar as 
atividades do estágio prático em Saúde Coletiva e o sistema de 
atendimento da equipe do SAMU.    O objetivo deste estágio é exercer 
de forma completa e imparcial um papel transformador na formação 
médica com medidas de baixo custo, capacitando mais profissionais 
para atuar em situações de urgência e, por conseguinte trazendo, no 
futuro, de forma indireta, benefício a toda sociedade. 

  

Titulo: FATA: Desenvolvimento de ferramentas interativas e personalizadas 
em ambiente de fábrica de software de alta tecnologia assistiva 

Unidade Geral: IC 

Coordenador: Luciana Correia Lima de Faria Borges - Docente 



Resumo: Esse projeto tem por objetivo consolidar no Instituto de Computação 
(LAVI-UFMT) uma estrutura de desenvolvimento de Alta Tecnologia 
Assistiva (FATA), a qual permite gerar soluções computacionais 
personalizadas para pacientes em reabilitação e, desta forma, atende 
à diversidade das demandas destes pacientes. Foca-se em uma 
estrutura com agilidade e flexibilidade para a produção de soluções, 
baseada no modelo de fábrica de software.   Esse modelo permite o 
desenvolvimento de produtos de software de forma sistematizada na 
área de interação terapêutica, fomentando o aproveitamento do 
potencial criativo dos terapeutas para a utilização da tecnologia 
computacional, na terapia de cada paciente, a qual apresenta um 
contexto específica.   Dado o conceito de reuso de componentes de 
software, as soluções computacionais produzidas podem ser 
disponibilizadas para um público de terapeutas e pacientes cada vez 
maior, e ajustadas para cada situação e caso específico.   Ao mesmo 
tempo, o conceito de fábrica permite que alunos de cursos de 
graduação em computação, engenharia elétrica e afins desenvolvam 
produtos demandados pela sociedade, ao invés de apenas protótipos 
acadêmicos, que muitas vezes acabam por não chegar a um possível 
usuário final.  É explorada também a abordagem de Design 
Participativo para a concepção de cada solução personalizada. A 
riqueza de tal abordagem está na possibilidade de envolver 
ativamente os usuários finais em todo o processo de concepção da 
solução computacional, permitindo que tais usuários atuem na equipe 
como co-designers. Por esta abordagem, também alunos dos cursos 
de comunicação social ou afins, encontram espaço para aplicação dos 
conhecimentos providos pelo curso seu universitário. 

  

Titulo: CARDIO-UFMT: PROGRAMA SAÚDE CARDIOVASCULAR DO SERVIDOR 

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Fabiane Aparecida Canaan Rezende - Docente 

Resumo: Trata-se de um programa de atenção à saúde cardiovascular dos 
servidores ativos da UFMT (Campus Cuiabá) com o objetivo de 
desenvolver ações de promoção, prevenção e tratamento dos fatores 
de risco cardiovascular. Por meio de equipe multidisciplinar, incluindo 
as áreas de medicina, enfermagem, psicologia, serviço social, 
educação física e nutrição são oferecidas atividades de educação em 
saúde; tratamento clínico, nutricional, psicossocial e programas de 
atividade física orientada. A equipe é composta por docentes e 
discentes dos cursos de nutrição, educação física e enfermagem, por 
médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo e assistente 
social da CABES. Os servidores ativos são convocados para a 
realização do exame médico periódico na CABES, local em que passão 
por consulta médica, testes físicos e consulta de enfermagem. De 
acordo com o diagnóstico do servidor, o mesmo é encaminhado para 
atividades específicas do Programa: grupos de educação em saúde; 
acompanhamento nutricional; programas de atividade física 
orientada, assistência pscicossocial. Por meio destas intervenções, 
pretende-se promover mudanças no estilo de vida, redução da 
frequência dos fatores de risco cardiovascular e melhora da 
capacidade funcional do servidor da UFMT, além de promover o 



trabalho em equipe e contribuir para o fortalecimento das ações da 
CABES. 

  

Titulo: Implantação da Sistematização da Assistencia de Enfermagem no 
Hospital Regional de Rondonopolis 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Magda de Mattos - Docente 

Resumo:    A  ação tem por objetivo implantar a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE) no Hospital Regional de Rondonópolis e integrar  
a comunidade acadêmica com a equipe de enfermagem do Hospital 
Regional de Rondonópolis. Dessa forma, surgem novas demandas de 
gerenciamento e assistência focadas no atendimento às reais 
necessidades de cuidados aos indivíduos e sua família, em 
consonância com a flexibilidade, criatividade e responsabilidade social 
que a profissão de enfermagem exige.        Assim, visando uma 
assistência individualizada e humanizada, o enfermeiro dispõe de uma 
ferramenta chave, a sistematização da assistência de enfermagem 
(SAE), no qual o enfermeiro de forma sistemática e orientada por uma 
teoria de enfermagem, implementa os cuidados ao indivíduo ou à 
comunidade, conforme as necessidades de saúde.       Objetiva-se com 
o projeto,  fortalecer a equipe de enfermagem do HRR prestando 
cuidados individualizados e humanizado aos indivíduos e à 
comunidade que dela necessita.     O resultado esperado sera 
principalmente a melhoria da qualidade da assistência de 
enfermagem contribuindo diretamente para a diminuição das 
infecções hospitalares, diminuição nas reinternações, diminuição do 
tempo de internação e melhora da condição do paciente e familiares 
para o autocuidado e consequentemente uma melhora da qualidade 
de vida. 

  

Titulo: Diagnóstico de Tritrichomonas foetus em lavado prepucial de touros 
de pequenas propriedades do município de Sinop (Cópia) 10-05-2010 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Lilian Rigatto Martins - Docente 

Resumo: Coleta e diagnóstico de Tritrichomonas foetus em lavado prepucial de 
touros de pequenos proprietários rurais do município de Sinop 
visando ao esclarecimento da importância da prevenção da doença 
por meio de palestras realizadas por alunos do curso de Medicina 
Veterinária, bem como à determinação dos índices de animais 
acometidos na região e à determinação das perdas reprodutivas em 
propriedades com animais positivos. 

  

Titulo: ORIENTAÇÕES E CUIDADOS À SAÚDE DO TRABALHADOR  DO 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO  DE RONDONÓPOLIS DA UFMT 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Valéria Cristina Menezes Berrêdo - Docente 



Resumo: A equipe do Projeto Orientações e cuidados em saúde para prevenção 
de doenças e promoção da saúde do Curso de Enfermagem da UFMT 
– CUR se propõe a realizar orientações sobre a prevenção de doenças 
como Obesidade, Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Estresse, 
desenvolvendo atividades educativas à clientela mencionada 
anteriormente com comprometimento e objetivo comum com a 
referida parceria para que ocorram mudanças significativas, 
proporcionando uma ação constante e adequada para promoção da 
saúde e prevenção de agravos, melhorando assim a qualidade de vida 
e saúde do indivíduo. 

  

Titulo: 2ª Semana de Enfermagem do Médio Araguaia 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Alice Dorothy Ligeiro Medeiros - Técnico Administrativo 

Resumo: A 2a. Semana de Enfermagem do Médio Araguaia visa a integração 
dos profissionais da área da enfermagem e da saúde em geral, ao 
mesmo tempo, fornecer informações por meio de palestras e mini-
cursos, estimular a participação, debate e reflexão acadêmico-
cientifico no âmbito da assitência de enfermagem 

  

Titulo: Curso de qualificação de multiplicadores para o enfrentamento da 
gripe H1N1 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Sebastião Junior Henrique Duarte - Docente 

Resumo: O Ministério da Saúde preocupado com a possibilidade de uma nova 
pandemia do vírus H1N1 recomenda a qualificação de multiplicadores 
das medidas preventivas e do manejo adequado no enfrentamento do 
agente causador da gripe A. A presente proposta vem ao encontro da 
necessidade de difundir conhecimentos que contribuam com as 
melhores condutas a serem adotadas.    O curso será oferecido à 
comunidade acadêmica da UFMT, servidores dos hospitais:  - Hospital 
Universitário Julio Muller;  - Hospital Geral Universitário;  - Hospital 
Santa Helena;  - Hospital Santa Rosa;  - Hospital São Lucas;  - Hospital 
de Câncer;  - Hospital Jardim Cuiabá;  - Hospital São Matheus;  - 
Hospital São Judas;  - Hospital AMECOR.    e, ainda, profissionais do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

  

Titulo: Campanha Doação de Sangue - UFMT e HEMOSAN 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Luciane Almeida Floriano - Docente 

Resumo: O evento é uma ação de extensão em parceria entre o Curso de 
Enfermagem da UFMT - Campus Universitário de Rondonópolis-MT e 
o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso (HEMOSAN-
MT), que visam realizar uma campanha de doação de sangue afim de 
captar doadores, fazer triagem clínica e hematológica dos mesmos, e 
coletar bolsas de sangue desse público no ambiente da Universidade, 
no dia 30 de junho de 2010. 

  

  



  

Titulo: O amor é contagioso: uma iniciativa acadêmica a favor da alegria da 
criança enferma. 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Alan Nogueira da Cunha - Docente 

Resumo: O ato de brincar propicia à criança a liberação de sua capacidade de 
criar e reinventar o mundo, tornando possível a exploração de seus 
próprios limites. Tendo em vista que a hospitalização é uma 
experiência estressante, exigindo da criança uma grande adaptação, 
vê-se a participação das atividades recreativas em detrimento do 
êxito terapêutico. O presente projeto será executado em forma de 
atividades recreativas, desenvolvidas semanalmente, com a 
participação de acadêmicos da Universidade Federal do Mato Grosso 
– UFMT, orientados pelos professores. O objetivo da proposta é 
proporcionar às crianças enfermas internadas no setor de pediatria do 
Pronto Atendimento Municipal – PAM Sinop, um momento especial, 
cheia de alegria e diversão, a fim de interagir a tríade palhaço-equipe-
paciente, melhorando a qualidade de vida dos pacientes atendidos. E 
desse modo integrando o ensino e a cultura acadêmica junto à 
pesquisa e extensão.  

  

Titulo: Capacitação em Libras para funcionários do Hospital Santo Antonio: 
Curso Básico 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Cláudia Jaqueline Martinez Munhoz - Docente 

Resumo: Os surdos sempre foram, historicamente, estigmatizados, 
considerados de menor valor social. Afinal, faltava-lhes a 
característica eminentemente humana: a linguagem (oral, bem 
entendido) e suas virtudes cognitivas. Sendo destituídos dessas 
“virtudes”, os surdos eram “humanamente inferiores”. Sendo assim: 1 
- A língua de sinais era considerada apenas uma mímica gestual, e 
sempre houve preconceitos com relação ao uso de gestos para a 
comunicação. 2 - A exclusão profissional e social dos surdos ainda 
hoje confirma que a linguagem pode ser fonte de discriminação e de 
organização social restritiva. Essa discriminação não ocorre apenas 
quando há diferenças de nacionalidade, cor, perfil socioeconômico ou 
religião. Entre os surdos e os ouvintes há uma grande diferença que os 
distingue: a linguagem oral. Assim, nosso estudo justifica-se por 
estarmos inseridas em  projeto e diretório de pesquisa que trabalham 
nesta linha . 

  

Titulo: “Amigos do Hospital: compreendendo a necessidade de um 
tratamento de saúde”. 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Leila Regina de Oliveira - Docente 



Resumo: O presente projeto será executado em forma de atividades 
educativas, desenvolvidas semanalmente, com a participação de 
acadêmicos da Universidade Federal do Mato Grosso(UFMT)-Curso de 
Enfermagem, orientados pelo professor coordenador da disciplina de 
pediatria. O objetivo da proposta é amenizar o sentimento de medo e 
angustia em relação ao atendimento de saúde, desta forma 
proporcionando às crianças das Escolas de Educação Infantil do 
Município de Sinop, conhecimento para compreensão da necessidade 
deste tipo de atendimento, em um momento especial, em forma de 
brincadeira (simulação), onde a criança é orientada a levar seu 
brinquedo (boneca ou ursinho de pelúcia) “doente ou sadio”, ao 
atendimento de saúde, interagindo com a equipe de saúde. Pretende-
se com isso, estimulá-los a levar para vida real esta vivência lúdica, 
sem sentimentos de dor ou angústia; formando um vínculo entre 
acadêmico, ambiente ambulatorial/hospitalar (ilustrativo/cenário) e a 
criança. Portanto constitui-se um instrumento facilitador para 
humanização do atendimento prestado a essa clientela, na qual 
muitas vezes é composta por dificuldades. Além disso, esta proposta 
de extensão proporcionará ao acadêmico maior segurança no 
atendimento à criança, aprimorando o contato com o público infantil, 
complementando sua formação curricular. Desse modo, integrando o 
ensino e a cultura acadêmica junto à pesquisa e extensão.      

  

Titulo: Liga Acadêmica de Dermatologia 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Luciana Neder - Docente 

Resumo: A criação da LIGA ACADÊMICA DE DERMATOLOGIA (LAD) tem como 
objetivo o aperfeiçoamento do conhecimento sobre fisiopatologia, 
diagnóstico, tratamento e atualizações das doenças prevalentes dessa 
área da medicina, mediante aulas teóricas e práticas, projetos de 
extensão e pesquisa.   A LAD tem por finalidade a promoção da saúde, 
enfocando aspectos relacionados às abordagens da dermatologia 
clínica, cirúrgica e cosmiátrica, por intermédio: I – da capacitação 
teórica e prática dos acadêmicos de medicina; II – da atuação 
integrada e comprometida com a comunidade; III – do estímulo à 
produção científica; IV – da obtenção de estágios pelos seus 
integrantes.  O atendimento aos portadores de doenças 
dermatológicas ou sistêmicas com manifestações dermatológicas por 
especialistas configura um grande avanço em nosso meio. Porém, 
mais relevante ainda é o treinamento dos futuros profissionais 
médicos nesta área da medicina, pois traz para a comunidade um 
grande benefício, uma vez que as doenças de pele continuam 
figurando entre as três primeiras causas de demanda aos serviços de 
saúde.    

  

Titulo: Oficinas de prevenção com estudantes de Sinop-MT 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Fabiana de Fátima Ferreira - Docente 



Resumo: Este  projeto tem como  proposta principal promover a divulgação de 
conhecimentos sobre cuidados com a saúde sexual para adolescentes 
e jovens, promovendo oficinas de orientação  sobre doenças 
sexualmente transmissíveis e seus riscos , bem como uso de  métodos 
contraceptivos   como forma de planejar a vida reprodutiva de forma 
responsável e segura.  As atividades serão desenvolvidas na UFMT-
campus Sinop  com estudantes de ensino médio e superior do 
município de Sinop.   A equipe executora será composta por 
estudantes de graduação em Enfermagem da UFMT  Campus 
Universitário de Sinop, os quais irão organizar e desenvolver as 
atividades .  A proposta visa aumentar o conhecimento dos 
estudantes sobre os assuntos citados, bem como prevenir doenças 
sexualmente transmissíveis(DSTs) e gravidez indesejada.   

  

Titulo: MicroEnsina 2010/02: Treinamento em Microbiologia Veterinária 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Juliana Arena Galhardo - Docente 

Resumo: Através desta ação, os futuros profissionais e médicos veterinários 
terão a opotunidade de aprendizagem e aprofundamento sobre a 
organização e disposição do ambiente laboratorial, noções básicas de 
biossegurança e boas práticas laboratoriais, além dos principais 
métodos de coleta de material biológico e das técnicas básicas e 
avançadas de diagnóstico microbiológico utilizadas em medicina 
veterinária. Terão também a oportunidade de vivenciar todas as 
atividades desenvolvidas no Laboratório, como preparação de aulas 
práticas e materiais de projetos de pesquisa e extensão realizados no 
momento. Ao final do treinamento o participante estará apto a 
tomada de decisão quanto à coleta de material biológico, métodos de 
conservação, envio e diagnóstico das principais enfermidades 
bacterianas dos animais domésticos. 

  

Titulo: I Semana de Integração Farmacêutica do Médio Araguaia. 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Eliane Augusto Ndiaye - Docente 

Resumo: Será realizado no mês de outubro deste ano, nos dias 6 a 8, a I 
SEMANA DE INTEGRAÇÃO FARMACÊUTICA DO ARAGUAIA. Este 
evento pretende englobar assuntos, que serão apresentados em 
palestras e mini-cursos, referentes a importantes áreas de atuação do 
profissional farmacêutico, desde análises clínicas a produção de 
medicamentos e análises de alimentos a produção de cosméticos. O 
evento contara com palestrantes de grande renome nacional os quais 
dissertarão sobre assuntos que veêm de encontro com as 
necessidades da região do Araguaia que se encontra em constante 
crescimento relacionado a área da saúde e o amadurecimento da 
profissão farmacêutica. 

  

Titulo: POLÍTICAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – CENÁRIOS E DESAFIOS 
PARA FORMAÇÃO DO NUTRICIONISTA 

Unidade Geral: FANUT 



Coordenador: Angélica Aparecida Maurício - Docente 

Resumo: A escolha do tema do Seminário teve como referência os 10 anos da 
Política de Alimentação e Nutrição (PNAN), que em 2010 passa por 
uma reformulação, por meio da avaliação realizada em seminários 
municipais e estaduais. A PNAN integra a Política Nacional de Saúde, e 
tem como propósito garantir a qualidade dos alimentos consumidos 
no País, promover práticas alimentares saudáveis, prevenir o controle 
dos distúrbios nutricionais, além de estimular as ações intersetoriais 
que propiciem o acesso universal aos alimentos. A realização do 
evento pressupõe o papel social da Universidade no fomento dessas 
discussões junto com a sociedade em geral, principalmente com seus 
alunos de graduação e pós-graduação, contribuindo com a formação 
de profissionais de saúde comprometidos com a relevância, a 
qualidade e a equidade da atenção à saúde em que se incluem a 
alimentação e nutrição, compreendendo-a numa visão  
interdisciplinar.  Propõe-se juntamente com o evento a realização do I 
Encontro de Estudantes de Nutrição da Região Centro Oeste, com o 
objetivo de discutir a formação do Nutricionista no contexto das 
políticas públicas de saúde.   

  

Titulo: VIII Semana do Idoso - Ciclo de Palestras 

Unidade Geral: SEGE / CUA 

Coordenador: Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo 

Resumo:  Somos sabedores que para se alcançar uma velhice saudável, deve 
ser mantida uma participação ativa em ações sociais e comunitárias. 
Parece haver um consenso geral de que a qualidade de vida das 
pessoas de idade avançada deve se melhorada através de programas 
que enfoquem a conscientização, valorização do idoso, a sua 
manutenção, assistência geral (social, à saúde, Educação, etc). Dando 
prosseguimento ao trabalho de conscientização do idoso,  
realizaremos com a ajuda de docentes, técnicos, discentes do Campus 
Universitário do Araguaia/UFMT e profissionais da área de saúde a 
oitava edição do ciclo de palestras destinado à 3ª Idade da região do 
Médio Araguaia. 

  

Titulo: Introdução a dissecação de peças anatômicas 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Luana dos Anjos Ramos - Docente 

Resumo: A proposta visa ensinar noções básicas de dissecção aos monitores de 
anatomia do ICBS/CUA, complementando a formação dos mesmo, 
para que possam ao mesmo tempo auxiliar no reparo e preparo das 
peças anatômicas do laboratório de anatomia humana do ICBS/CUA.      

  

Titulo: FESTIVAL DE PIPAS 2010 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Jucineia da Conceição S. Ocampos - Técnico Administrativo 



Resumo: O evento tem a característica de atividade recreativa com os intuitos 
de: orientar sobre as práticas saudáveis e seguras em momentos de 
lazer (a prática de soltar pipa também requer segurança devidos aos 
riscos de acidentes na utilização indiscriminada do cerol); regastar as 
brincadeiras de atingamente; proporcionar um espaço com atividade 
gratuita para a comunidade; propiciar aos acadêmicos de Educação 
Física a experiência de promover eventos de recreação para a 
comunidade. 

  

Titulo: OFICINA DE PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS A 
PARTIR DE ESTUDOS VINCULADOS AO GPESC/FAEN/UFMT 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Roseney Bellato - Docente 

Resumo: Este Projeto de Extensão tem a finalidade de propiciar aumento da 
publicação científica oriunda dos estudos desenvolvidos na 
FAEN/UFMT, e de suas Linhas de Pesquisa. Destacamos que são 
estudos já concluídos, através de Dissertação, Relatório de Iniciação 
Científica ou Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, tratando-
se, portanto, da divulgação do conhecimento já produzido. Contudo, 
carecem de adequações e sistematização em forma de artigo, uma 
vez que os periódicos têm, cada qual, perfil e normas prórpias; bem 
como adequações segundo temáticas para capítulo de livro. Esta 
estratégia de trabalho coletivo, em forma de Oficina, é adequada visto 
que contamos com a participação de alunos da FAEN em diversos 
estágios do Curso, no nível da Graduação e Mestrado, docentes 
vinculados aos estudos e demais membros da comunidade acadêmica 
da UFMT, interessados no encontro pedagógico de discussão e 
aprofundamento dos temas vinculados aos estudos, bem como as 
normas de publicação dos mesmos. Desse modo, a troca de 
experiência oriunda dessa forma de articular saberes propicia o 
aprendizado e o exercício da atividade de sistematizar idéias em torno 
de um tema, conforme exigido na produção de artigos e/ou capítulo 
de livro.   

  

Titulo: Orientações sobre aleitamento materno e cuidados com o recém-
nascido às puérperas. (Cópia) 06-05-2010 (Cópia) 13-09-2010 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Camila Lucchese Veronesi - Docente 

Resumo: A proposta é realizar orientações sobre o aleitamento materno e 
cuidados com o recém nascido às puérperas internadas na 
maternidade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de 
Rondonópolis e, quando possível, a seus familiares; promovendo 
assim, a continuidade do aleitamento materno exclusivo e 
favorecendo a qualidade de vida e saúde à mãe e ao recém-nascido. 

  

Titulo: SIMPÓSIO DE DERMATOLOGIA: Dermatologia para o clínico - 
“atualização sobre as enfermidades mais freqüentes em 
dermatologia na atenção básica à saúde” 

Unidade Geral: FM 



Coordenador: Luciana Neder - Docente 

Resumo: Dermatologia para o clínico - “atualização sobre as enfermidades mais 
freqüentes em dermatologia na atenção básica à saúde”  Público alvo: 
alunos de medicina e médicos do PSF    Data: 25/10/2010 e 
26/10/2010  Horário: 19 às 21h  Local: Auditório do Hospital 
Universitário Julio Muller         Cronograma    Dia 25/10/2010  19h : 
abertura – Apresentação da LAD – Liga de Dermatologia     19:15 – 
19:45h : Lesões elementares  e acne    Palestrante: Natasha  19:45 – 
20:15h : Micoses Superficiais da pele e onicomicose  Palestrante: Dr. 
Edson  20:15 – 20:30h: coffe break  20:30 – 21h: Hanseníase  
Palestrante: Cabral    Dia 26/10/2010    19-19:30h: Psoríase, líquen e 
pênfigo    Palestrante:Beth e Luciana    19:30 – 20h : Lesões pré-
malignas e câncer  Palestrante: Igor    20-20:15h : coffe break    20:15 
– 20:45h : Doenças dermatológicas mais freqüentes na infância                
Palestrante: Claudia  20: 45- 21h : Encerramento   

  

Titulo: 1ª Jornada Acadêmica de Controle de Infecção em Serviços de Saúde 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Luciene Mantovani Silva Andrade - Docente 

Resumo: A proposta da ação de extensão veio de encontro à necessidade de 
estar abordando uma temática de extrema relevância dentro da 
graduação em Enfermagem, visto que a Infecção em Serviços de 
Saúde tornou-se evidente aos olhos de todos, gerando medo e 
angustias aos que serão admitidos nas unidades de saúde, 
provocando aumento no tempo de internação gerando um ônus 
financeiro para as instituições.  Baseado nesta problemática que 
acaba prejudicando a todos os envolvidos no processo de tratamento 
e reabilitação de indivíduos institucionalizados, aliado a uma 
necessidade de maior divulgação desta temática de imensa 
relevância, principalmente em âmbito hospitalar é que os autores se 
motivaram a criar o referido evento que tem como principal objetivo 
a difusão do conhecimento do Controle de Infecção em Serviços de 
Saúde.  Sendo assim, a ação de extensão ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 
de novembro do referido ano, na qual serão abordados temas de 
grande relevância dentro da temática em questão, utilizando recursos 
humanos interinstitucionais e extra-institucionais com intuito de 
trazer à comunidade de modo geral conhecimento atualizado sobre 
esse agravo tão debatido e pouco aplicado nas unidades de saúde.   

  

Titulo: Bombeiro do Futuro 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Sonia Vivian de Jezus - Docente 



Resumo:  O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso conseguiu colocar como 
projeto prioritário, mesmo não sendo um órgão com esta finalidade, o 
projeto 'Bombeiros do Futuro', formando cidadãos conscientes, mais 
éticos e voltados à prática da antiga disciplina escolar 'Educação 
Moral e Cívica'.   Dentro das atividades desenvolvidas estão: Primeiros 
Socorros, Prevenção de Acidentes no Lar, Nós e Amarrações, Execução 
de Pista de Circuito, Ordem Unida, Cidadania, Civismo, Palestra 
Prevenção às Caries e Higiene Bucal, Palestra Sobre Sexualidade, 
Palestra Sobre Drogas, Educação Ambiental, Consumo Racional de 
energia elétrica, Atividade Recreativa, Hinos e Canções, Boas maneiras 
e Conduta do Cidadão  Educação para o Trânsito.  As palestras 
relacionadas à saúde ficarão de responsabilidade dos alunos da 
Universidade Federal de Mato Grosso, integrantes do projeto.   

  

Titulo: Prevenção e Saúde Bucal em Crianças 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Maximilian Wilhelm Brune - Docente 

Resumo: A saúde bucal, implícita na saúde integral, está relacionada às 
condições socioeconômicas e culturais da população. A educação e a 
informação sobre os cuidados com a saúde bucal têm sido ressaltadas 
por diversos pesquisadores, sendo que o desconhecimento sobre 
cuidados necessários de higiene bucal representa um fator a ser 
considerado. Embora os indicadores epidemiológicos de cárie 
dentária mostrem importantes declínios em sua prevalência, esta 
morbidade ainda representa o maior problema bucal de saúde pública 
no Brasil. Ainda, sabe-se que a saúde bucal correlaciona-se com 
diversos outros distúrbios na saúde, geralmente como resultado de 
hábitos de vida (alimentação e sedentarismo). A obesidade, as 
doenças dela decorrentes e a cárie dentária têm no hábito alimentar 
um importante componente etiológico comum. Frente a este 
problema, torna-se necessário a implantação de atividades sobre 
saúde bucal tendo como público alvo crianças, uma vez que os hábitos 
de higiene/saúde adquiridos nesta fase serão estendidos por toda a 
vida.  Assim, este trabalho objetiva a orientação de crianças em 
relação aos hábitos corretos de higiene bucal e alimentação, visando 
uma melhor qualidade de vida a esses indivíduos. 

  

Titulo: Levantamento etnofarmacológico de plantas medicinais do Distrito 
Nossa Senhora Aparecida do Chumbo, em Poconé – MT 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Domingos Tabajara de Oliveira Martins - Docente 



Resumo: A Fitoterapia como prática complementar e integrada à medicina 
convencional vem ganhando um grande impulso nas últimas duas 
décadas, a despeito do crescimento da indústria químico-
farmacêutica de síntese. Esse projeto norteia as Políticas de Práticas 
Integrativas e Complementares do SUS e Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos e no Programa Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos. O objetivo deste trabalho será investigar 
as plantas conhecidas e/ou utilizadas por informantes residentes no 
Distrito de Nossa Senhora Aparecida do Chumbo, Poconé – MT, em 
estudo de corte transversal a ser desenvolvido no período de outubro 
de 2009 a setembro de 2011, envolvendo a capacitação de pessoas e 
a implantação de uma Farmácia Viva. O levantamento 
etnofarmacológico das plantas será feito por meio de aplicação de um 
questionário semi-estruturado, contendo informações a respeito das 
plantas medicinais utilizadas, perguntas para traçar o perfil 
socioeconômico dos usuários de plantas medicinais, com coletas 
simultâneas das plantas indicadas pelos informantes. Realizará cursos 
preparatórios teórico-práticos abordando temas relevantes para a 
implantação da Farmácia Viva no Distrito, utilizando os resultados da 
pesquisa e a RENISUS. Contribuirá com  políticas públicas e programas 
governamentais, ao favorecer a geração de conhecimento para o 
desenvolvimento da cadeia produtiva de plantas medicinais e 
fitoterápicos.  

  

Titulo: Educação para a 3ª Idade I 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Ney Iared Reynaldo - Docente 

Resumo: O módulo Educação para a 3a idade I é parte integrante do Programa 
Universidade Aberta à Terceira, desenvolvido no NEATI. Trata-se de 
uma proposta que oportunizará aos alunos da Terceira Idade o acesso 
a informações sobre a saúde preventiva, hábitos saudáveis, qualidade 
de vida e a participação em atividades culturais, educacionais, físicas e 
de lazer, independente das classes sociais e/ou grau de escolaridade. 
Este módulo é composto por palestras, cursos profissionalizantes, 
oficinas de artesanatos, culinária, cuidados pessoais, dentre outros, 
promovendo o bem estar dos participantese a sua integração. O Neati 
oferece, também,  atividades físicas tais como: yoga, dança e 
hidroterapia.  

  

Titulo: Enfermagem: aprendendo com quem faz 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Débora Aparecida da Silva Santos - Docente 



Resumo: Este projeto de extensão é uma proposta de levar até a comunidade 
escolar, conhecimento sobre a profissão enfermagem e divulgar o 
Curso de Enfermagem da UFMT através de uma parceria com 
docentes e discentes que acreditam na importância de esclarecer 
sobre esta arte e ciência do cuidar. Surgiu da necessidade e solicitação 
das escolas do nosso município e veio de encontro com o estímulo 
dos docentes deste projeto em incentivar os discentes a acreditar no 
desenvolviemnto de nossa profissão.Tem como objetivo a orientação 
de alunos de terceiros anos do ensino médio das escolas do município 
de Rondonópolis sobre a profissão Enfermagem, favorecendo assim a 
escolha destes alunos para uma nova profissão, tão importante e 
fundamental para a saúde da população. 

  

Titulo: Campanha de Vacinação de Cães e Gatos do Município de Sinop 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Bruno Gomes de Castro - Docente 

Resumo: A Campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos do município 
de Sinop é um evento que já vem sendo desenvolvido em parceria dos 
acadêmicos e professores do curso de medicina veterinária da UFMT 
junto à Secretaria de Saúde de Sinop que busca a vacinação em massa 
da população canina do município contra a raiva animal. 

  

Titulo: VII SEMANA ESTADUAL DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Tania Regina Kinasz de Oliveira - Docente 

Resumo: O projeto proposto busca a inserção dos alunos e professores em 
diversas áreas de atuação do nutricionista, possibilitando aprendizado 
teórico e prático, retroalimentação do ensino, e a socialização do 
conhecimento entre a universidade e diversos grupos sociais.    Busca 
a atualização de conhecimento de profissionais inseridos na área da 
saúde, educação e afins e sua interação com diferentes grupos sociais.     
Busca também oferecer informações, de interesse da sociedade, e 
que sejam capazes de provocar melhoria da qualidade de vida dos 
grupos sociais atendidos.   

  

Titulo: HANSENÍASE: diagnóstico precoce é a solução  

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Débora Aparecida da Silva Santos - Docente 



Resumo: O município de Rondonópolis vem apresentando um alto índice de 
casos de hanseníase, levando a necessidade de ações educativas e 
preventivas, que possam promover o diagnóstico precoce da doença. 
Este projeto está sendo realizado com a parceria da Secretaria 
Municipal de Saúde de Rondonópolis através do “Mutirão de 
Hanseníase e Tuberculose” que conta com a participação de 
acadêmicos e docentes do Curso de Enfermagem da UFMT com o 
Projeto de Extensão “Orientação de comunicantes intradomiciliar de 
Hanseníase”. Tem como objetivo realizar atividades de orientação 
sobre a prevenção da hanseníase nas áreas de abrangência das 
Unidades de Saúde: PSF João de Barro; PSF CAIC ; Centro de Saúde 
São Francisco; e PSF Vila Olinda no município de Rondonópolis – MT. 
O público-alvo são os moradores dos bairros João de Barro, Conjunto 
São José, São Francisco e Vila Olinda do município de Rondonópolis-
MT, que tenham interesse em conhecer mais sobre a Hanseníase ou 
que apresentem qualquer sinal ou sintoma que caracterize a Doença 
de Hansen. Desta forma, através de uma ação de cidadania e de 
extensão universitária, o desenvolvimento do projeto contribuirá de 
forma significativa com o diagnóstico precoce da hanseníase e com a 
saúde pública do município. 

  

Titulo: Aprimoramento dos Procedimentos de Preparação e Conservação de 
Peças Anatômicas no Laboratório de Anatomia da FCM - UFMT 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Nicandro de Figueiredo Neto - Docente 

Resumo: O Projeto de Aprimoramento da Anatomia Humana da UFMT visa o 
estudo e a aplicação das técnicas de dissecação de peças anatômicas 
para a melhora dos recursos disponíveis em laboratório e das técnicas 
utilizadas pelos professores e técnicos da UFMT, bem como um maior 
aprofundamento do conhecimento dos participantes da arte da 
dissecação. É de extrema relevância, portanto, para os nossos cursos 
na área de saúde, tanto para os já existentes, como para os futuros 
cursos a serem implantados, uma vez que deverá reforçar e estimular 
o estudo e a pesquisa na área, além de representar um passo 
fundamental para a implantação do futuro Museu Interdisciplinar do 
Corpo Humano da - UFMT. 

  

Titulo: Atualização em Psicopatologia no Sistema Único de Saúde 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Sebastião Junior Henrique Duarte - Docente 



Resumo: A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece como prioritária a 
capacitação em saúde mental dos profissionais da atenção básica, 
pois além de ser uma das áreas de atenção a saúde priorizadas no 
Sistema Único de Saúde (SUS), onde o trabalho é pautado pelas 
noções de acolhimento, vínculo e responsabilização de cuidados, a 
abrangência da atuação nos serviços de saúde mental, possibilita a 
detecção precoce de casos, propiciando a tomada de condutas 
terapêuticas mais eficazes.    Nesse sentido, a capacitação em Saúde 
Mental para os profissionais que atuam no SUS, faz-se necessária, pois 
possibilitará à organização e racionalização dos serviços, além de 
estender a cobertura em saúde mental a um maior número de 
usuários e diminuir os encaminhamentos de pacientes menos graves 
para a atenção especializada.     o curso é relevante, pois possibilitará 
a qualificação de profissionais especializados e a utilização de serviços 
ambulatoriais por pacientes mais graves, conseqüentes ao processo 
de desospitalização psiquiátrica.   

  

Titulo: Implementação das rotinas assistenciais da equipe de enfermagem 
da rede municipal de saúde de Cuiabá-MT 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Sebastião Junior Henrique Duarte - Docente 

Resumo: Objetiva-se a construção de protocolos assistenciais visando 
contribuir com a Sistematização da Assistência de Enfermagem na 
rede básica de saúde do municipio de Cuiabá-MT, conforme 
prerrogativas da Lei do exercício profissional da enfermagem 
7.498/96, destacando-se:  Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as 
atividades de enfermagem, cabendo-lhe:   II - como integrante da 
equipe de saúde:   a) participação no planejamento, execução e 
avaliação da programação de saúde;     b) participação na elaboração, 
execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde;     c) 
prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde 
pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde;     d) 
participação em projetos de construção ou reforma de unidades de 
internação;     e) prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar e de doenças transmissíveis em geral;     f) prevenção e 
controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela 
durante a assistência de enfermagem;     g) assistência de 
enfermagem à gestante, parturiente e puérpera;     h) 
acompanhamento da evolução e do trabalho de parto;     i) execução 
do parto sem distocia;     j) educação visando à melhoria de saúde da 
população.      

  

Titulo: II Simpósio de Anatomia Aplicada da Liga Acadêmica de 
Neuroanatomia e Anatomia da Universidade Federal de Mato 
Grosso 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Nicandro de Figueiredo Neto - Docente 



Resumo: A Liga de Anatomia e Neuroanatomia (LANA) da Universidade Federal 
ed Mato Grosso realizará o II Simpósio de Anatomia Aplicada, com o 
enfoque da anatomia cirúrgica e radiológica do órgãos 
gastrointestinais. O simpósio será composto de 4 palestras, com 
duração de 45 minutos cada, com os seguintes temas, palestrantes e 
horários confirmados:    Anatomia Cirúrgica do Estômago - 
PalestranteDr. Cervantes Caporossi / 19:00-19:45   Anatomia Cirúrgica 
do Fígado – Dr. Alberto Bicudo / 19:45-20:30   Anatomia Cirúrgica do 
Cólon – Dr. Cervantes Caporossi / 20:30-21:15   Radiologia do TGI – 
Dr. Ronei  / 21:15-22:00  O simpósio será realizado no Instituto 
Neurológico e da Coluna Vertebral (INEC), tendo duração total de 3 
horas.Ao final das palestras, serão servido um coffe-break e entregues 
os certificados de participação.     

  

Titulo: HPV (PAPILOMAVÍRUS HUMANO) na adolescência (Cópia) 18-05-
2010 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Camila Lucchese Veronesi - Docente 

Resumo: O projeto de extensão será HPV na adolescência será realizado por 
graduandos do curso de Enfermagem UFMT/CUR, para adolescentes 
de escolas estaduais da rede pública de ensino, a fim de levar 
informações a respeito da doença, contribuindo com a prevenção da 
mesma nesta faixa etária. 

  

Titulo: Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente: Projetos 
Integrados de Intervenção  

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 

Resumo: Os 'Projetos Integrados de Intervenção' são uma atividade curricular 
do sétimo semestre do curso de graduação em enfermagem da 
FAEN/UFMT. Têm como objetivo proporcionar aos alunos uma 
oportunidade para a integração de conhecimentos oriundos das três 
disciplinas que  compõe o semestre - Enfermagem em saúde da 
criança e do adolescente, Enfermagem e cidadania II e Gerenciamento 
institucional em saúde e em enfermagem - por meio da proposição, 
desenvolvimento e avaliação de um projeto de intervenção de 
enfermagem junto à instituições de saúde que prestem cuidado à 
criança, adolescente e sua família, tendo por base o conhecimento 
técnico, ético e gerencial. Os projetos serão desenvolvidos em grupo, 
no decorrer dos dois semestres letivos de 2010, sob orientação dos 
professores das tres disciplinas e apresentados ao seu final. Este será 
o segundo ano desta proposta pedagógica a qual foi bem avaliada por 
alunos e professores, principalmente por proporcionar ao aluno a 
realização de uma ação concreta de intervenção na realidade.       

  

Titulo: PISQUILA 2010 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Erasmo Braz dos Santos - Técnico Administrativo 



Resumo: O evento visa resgatar os jogos que foram realizados por muitos anos, 
e que por alguma razão parou-se de realizar.    É intuito também:    -  
oferecer as adolescentes praticantes de voleibol das instuitições 
desportivas de Cuiabá e Várzea Grande uma possibilidade de 
participação em um evento esportivo gratuito.    - proporcionar o 
desenvolvimento do basquetebol, futebol de campo e voleibol, junto 
a comunidade escolar.    - propiciar aos alunos da escolinha de 
iniciação desportiva da FEF, a oportunidade de participar de eventos 
esportivos.    - ofecerecer aos acadêmicos de Educação Física a 
oportunidade de realizar na prática os procedimentos de uma 
competição esportiva.     

  

Titulo: JOGOS UNICUIA 2010  

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Erasmo Braz dos Santos - Técnico Administrativo 

Resumo: O evento visa resgatar os jogos que foram realizados por muitos anos, 
e que por alguma razão parou-se de realizar.    É intuito também:    -  
oferecer as adolescentes e adultos praticantes de esportesl das 
instuitições desportivas de Cuiabá e Várzea Grande uma possibilidade 
de participação em um evento esportivo.    - proporcionar o 
desenvolvimento do seguintes esportes: voleibol, basquetebol, futsal, 
handebol, karatê, judô, xadrez).    - ofecerecer aos acadêmicos de 
Educação Física a oportunidade de realizar na prática os 
procedimentos de uma competição esportiva.     

  

Titulo: VOLEIBOL 2011 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Erasmo Braz dos Santos - Técnico Administrativo 

Resumo: ESCOLINHA DE INICIAÇÃO DESPORTIVA NA MODALIDADE DE 
VOLEIBOL. VISA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE NO CAMPO BIOPSICOSSOCIAL. 

  

Titulo: FUTSAL 2011 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Jaedson Coleta de Sousa - Técnico Administrativo 

Resumo: Informar, incentivar e sociabilizar as crianças com informações básicas 
sobre as regras, técnicas e táticas do futsal. 

  

Titulo: Futebol  2011 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Helenir Resende Rodrigues - Técnico Administrativo 



Resumo: A intenção do projeto é democratizar o acesso ao aprendizado do 
futebol independentemente do nível de habilidades físicas e de classe 
social e propor conteúdos nas dimensões,  além do procedimento 
(prática), de conceitos e atitudes. Introduzir e integrar o aluno no 
âmbito da cultura do futebol, visando formar, além de esportistas, 
cidadãos críticos e conscientes sobre o papel do futebol na vida de 
cada um. Continua-se, neste ano, ofertando o futebol também para 
meninas. Objetiva-se assim oportunizar uma  convivência hamoniosa  
entre os gêneros também no futebol. 

  

Titulo: PERFIL EPIDEMIOLOGICO DAS ENTEROPARASITOSES NOS USUARIOS 
DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - COXIPO I - LOCALIZADO NO 
BAIRRO COXIPO I  DE CUIABA -MT. (ANO DE 2009 A 2010) 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Waldyr Ribeiro Bastos - Docente 

Resumo:  O parasitismo é uma associação entres seres vivos com 
unilateralidade de benefícios, pois o hospedeiro fornece o alimento e 
o abrigo ao parasito; o estreito relacionamento patogênico dos 
parasitos com o homem pode levar ao processo de complicações que, 
muitas vezes requerem cuidados médico-hospitalares ainda mais, se 
inexiste as condições mínimas de saneamento básico e inadequadas 
práticas de higiene pessoal e doméstica, os que se constituem assim, 
os principais mecanismos de transmissão desses parasitos. Conforme 
as diretrizes de bases da saúde, todo processo de atendimento a 
saúde da população nas unidades sanitárias, tem por registro os 
arquivamentos de dados disponíveis que possam ser usadas como 
documentações para futuras consultas. A perspectiva acadêmica do 
ensino por evidencia proposta pelo Departamento de Atenção Básica 
a Saúde – DAPS/FCM tem como levantar estes dados nos Posto de 
Saúde da Família/PSFs/SMS das regionais da cidade de Cuiabá, com o 
objetivo de inserir no aprendizado o conhecimento da magnitude dos 
problemas epidemiológicos voltados para a saúde coletiva na 
tentativa de insinuar os cuidados preventivos contra as doenças 
enteroparasitárias e de outras morbidades.  Diante deste propósito 
reflexivo, promover o incentivo acadêmico de participação educativa 
junto à população pesquisada. 

  

Titulo: BASQUETEBOL 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Austeclínio Batista Júnior - Técnico Administrativo 

Resumo: A ESCOLINHA DE INICIAÇÃO DE BASQUETEBOL VISA O 
DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NOS ASPECTOS MOTORES E 
DE INTERAÇÃO SOCIAL. 

  

Titulo: BASQUETEBOL 2011 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Austeclínio Batista Júnior - Técnico Administrativo 



Resumo: A ESCOLINHA DE INICIAÇÃO DE BASQUETEBOL VISA O 
DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NOS ASPECTOS MOTORES E 
DE INTERAÇÃO SOCIAL. 

  

Titulo: Liga de Urgência, Trauma e Emergência  

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Alberto Bicudo Salomao - Técnico Administrativo 

Resumo: A proposta da Liga de Urgências, Trauma e Emergências propõe-se a 
complementar a formação profissional e social do médico no âmbito 
de situações que envolvam o trauma, urgências e emergências 
médicas; assim como ampliar os horizontes do conhecimento, bem 
como de sua prática, para além da sala de aula, em atividades de 
ensino e pesquisa. A LUTE também visa favorecer os relacionamentos 
entre estudantes, docentes e a comunidade, além de possibilitar a 
convivência com as diferenças sociais no contexto regional em que se 
inserem, especialmente atuando em unidades de atendimento de 
trauma, urgência e emergência em nível público. Propiciar a inter e a 
transdisciplinaridade no tocante ao atendimento dessa área. 

  

Titulo: ATUALIZE - CAPACITAÇAO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA O 
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Zuleide Aparecida Félix Cabral - Docente 

Resumo: CAPACITAÇAO TEÓRICA PARA MÉDICOS RESIDENTES, 
GINECOLOGISTAS OBSTÉTRAS, MÉDICOS CLINICOS GERAIS, PEDIATRAS 
E ACADÊMICOS DE MEDICINA PARA O ATENDIMENTO DE 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DE MENINAS E ADOLESCENTES. 

 


