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Titulo: Boletim Eletrônico Informativo Saúde e Cidadania  (Cópia) 01-02-2011 

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: Liga de Pediatria 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Natasha Slhessarenko - Docente 

Resumo:  Resumo da Proposta: A Liga de Pediatria é cadastrada na Coordenação de 
Ligas do Centro Acadêmico XIII de Abril e vinculada ao Departamento de 
Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Federal de 
Mato Grosso, fundada em Janeiro de 2011, 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 Pediatria  é exercer de forma completa 
e imparcial um papel transformador na sociedade, que possa trazer 
benefícios para a formação e capacitação de médicos, 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: Xadrez 2011 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Edvaldo Eziderio Bispo - Técnico Administrativo 

Resumo: O projeto visa levar para a comunidade uma forma de atividade mental que 
traga consequências a médio e a longo prazo benéficas tais como exercício 
para o cérebro, contribuindo para o não surgimento de doenças 
neurológicas em idade avançada decorrente do não uso, colaborar para a 
formação da personalide do jovem uma vez o xadrez estimula a prática do 
pensamento claro, objetivo e em grandes pressões, proporcionar agradáveis 
horas de lazer com a familia pois o xadrez pode e deve ser passado para 
prática no seio familiar aproximando dessa forma pais e filhos que nos 
moldes em que se encontram a sociedade hoje em dia quase não vêem, 
sendo um poderoso instrumento de comunicação e aproximação quando 
praticado em familia e por último porém não menos importante, formar 
futuros campeões e revelações nesse jogo representando a instituição em 
campeonatos de diversas esferas proporcionando conquistas e significativas 
para nossa sociedade.   

  

Titulo: liga academica de dermatologia 



Unidade Geral: FM 

Coordenador: Luciana Neder - Docente 

Resumo: A liga acadêmica de dermatologia tem como objetivo o aperfeiçoamento do 
conhecimento sobre fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e atualizações 
das doenças prevalentes dessa área da medicina, mediante aulas teóricas, 
práticas, projetos de extensão e pesquisa.  A LAD tem por finalidade a 
promoção da saúde, focando aspectos relacionados ás abordagens da 
dermatologia clínica, cirúrgica e cosmiátrica, por intermédio:   I- capacitação 
teórica e prática dos acadêmicos de medicina  II- atuação integrada e 
comprometida com a comunidade  III- estímulo a produção científica;  IV- 
obtenção de estágio pelos seus integrantes  V- participação das atividades 
vinculadas a sociedade brasileira de dermatologia  o treinamento dos 
futuros profissionais nesta área traz a comunidade um grande benefício, 
uma vez que as doenças de pele continuam configurando entre as tres 
primeiras causas de demanda aos serviços de saúde.  

  

Titulo: RECREAÇÃO PARA PACIENTES ADULTOS HOSPITALIZADOS 2011 

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: Atendimento ambulatorial e análises laboratoriais das doenças infecciosas 
em animais de companhia atendidos no HOVET/UFMT (Cópia) 01-02-2011 

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 manter a 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 erliquioses, 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: Atendimento ambulatorial e análises laboratoriais das doenças infecciosas 
em animais de companhia atendidos no HOVET/UFMT (Cópia) 01-02-2011 

Unidade Geral: FAMEV 

Coordenador: Tatiane Barbosa Rodrigues - Discente 

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 manter a 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 erliquioses, 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: AME AMA - Ambulatório Especializado no Atendimento à Menina e à 
Adolescente (Cópia) 05-01-2010 (Cópia) 04-02-2011 

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: 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: 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 (Cópia) 08-02-2011 

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: ATLETISMO 2011 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Francisco Antonio da Silva - Técnico Administrativo 



Resumo: O Projeto de Iniciação esportiva ao Atletismo inserido no programa 
extesionista da Supervisão  pela importancia da modalidade no contexto 
esportivo, e de grande relevância para a comunidade cuiabana, uma vez 
que essa manifestação esportiva tem se destacado como uma pratica 
esportiva pedagógica que proporciona às crianças e jovens a oportunidade 
de ter uma formação esportiva e educacional, de forma para a inclusão à  
aquelas que estação em situação de risco social, face sua baixa  condição 
socioconomicas. As ações apresentadas no projeto busca fortalecer as 
práticas esportivas  contribuindo para fomação e educacional do jovem e 
adolescentes, bem como na melhoria da saude e aprimoramento do nivel 
técnico, a medida que vão adiquirindo competências para a participação em 
competiçoes esportivas.  

  

Titulo: Atendimento clínico cirúrgico de pequenos animais, pets exóticos e 
animais silvestres da região de Cuiabá. 

Unidade Geral: HOVET 

Coordenador: Roberto Lopes de Souza - Docente 

Resumo: Prestação de serviços especializados na área de Clínica Cirúrgica de 
pequenos animais, 'pets' exóticos e animais selvagens, além  de 
treinamento e aperfeiçoamento técnico de estudantes e profissionais 
através da aplicação de métodos e práticas com base no conhecimento 
científico na rotina de clínica cirúrgica e técnicas operatórias do HOVET-
UFMT. 

  

Titulo: Projeto de castração de cães e gatos (Cópia) 08-02-2010 (Cópia) 09-02-
2011 

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

Unidade Geral: HOVET 

Coordenador: Adriane Jorge Mendonça - Docente 



Resumo: O projeto visa o atendimento da rotina laboratorial (hemograma, 
coagulograma, bioquímica clínica, análise de líquidos cavitários e urinálise) 
de animais atendidos no hospital Veterinário (HOVET_UFMT), nas Clínicas 
Veterinárias particulares, e por Médicos Veterinários autônomos. O projeto 
propiciará benefícios tanto para a comunidade pública, sendo auxílio 
diagnóstico, prognóstico e monitoramento 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: Conscientização sobre as principais zoonoses aos proprietários de 
pequenos animais assistidos no HOVET-UFMT (Cópia) 14-01-2011 

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 alguns patógenos, 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, e facilitar a 
vivência na prática de ações de extensão e pesquisa.   

  

Titulo: Pró Saúde Universitária 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Lucelia Campelo de Albuquerque Moraes - Docente 

Resumo: Segundo o Ministério da Saúde, as patologias infecciosas representam um 
importante fator de morbidade, sobretudo, pela emergência e 
reemergência de doenças. No cotidiano, estamos expostos a diversos 
agentes patógenos causadores de infecções. É neste contexto que 
pretende-se  executar este projeto de extensão; por meio da realização de 
palestras mensais levando ao conhecimento dos acadêmicos da 
Universidade Federal de Mato Grosso, campus do Araguaia, e da 
comunidade local de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças 
algumas doenças infecciosas, suas respectivas formas de contagio, os 
agentes etiológicos, sinais, sintomas, diagnóstico e principais formas de 
prevenção. Dessa maneira contribuiremos de forma significativa para a 
comunidade acadêmica e local, podendo minimizar os índices de doenças 
infecciosas, pois quando existe a informação e a mesma é difundida a 
possibildiade de prevenção é maior. Assim, por meio do desenvolvimento 
de ações de promoção e educação em saúde os acadêmicos do curso de 
Bacharelado em Enfermagem do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 
(ICBS) da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do 
Araguaia, executarão este projeto no ano de 2011.   

  



  

Titulo: Atendimento de Diagnóstico microbiológico de doenças infecciosas no 
Laboratório de Microbiologia Veterinária da UFMT  (Cópia) 04-03-2009 
(Cópia) 22-02-2010 (Cópia) 08-02-2011 

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: Diagnóstico 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 e pós-
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.  No 
estado há carência de laboratórios para prestar este tipo de assistência à 
comunidade e aos veterinários clínicos . Os extensionistas participarão da 
coleta de materiais e principalmente do diagnóstico molecular para a 
população que utiliza os serviços do HOVET, bem como a população 
carente.  

  

Titulo: Diagnóstico radiológico para cães, gatos e animais silvestres da grande 
Cuiabá (Cópia) 08-02-2010 (Cópia) 09-02-2011 

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: PROGRAMA DESPORTO E LAZER 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: José Carlos de Lara Pinto - Técnico Administrativo 

Resumo: PROMOVER JUNTO AS COMUNIDADES INTERNA E EXTERNA  O ACESSO A 
PRÁTICA DE MODALIDADES ESPORTIVAS, ATIVIDADES FÍSICAS E EVENTOS 
QUE DISSEMINAM O BEM ESTAR SOCIAL E A QUALIDADE DE VIDA. AS 
ATIVIDADES PARA O ANO DE 2011 ENGLOBAM (ATLETISMO, BASQUETEBOL, 
FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, GINÁSTICA ARTÍSTICA, TAEKWONDO, 
VOLEIBOL, XADREZ, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHOS FÍSICO E MOTOR, 
REFORÇO ESCOLAR, FESTIVAL DE PIPAS, JOGOS PISQUILA E JOGOS UNICUIA.  

  

Titulo: REFORÇO ESCOLAR 2011 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Erasmo Braz dos Santos - Técnico Administrativo 

Resumo: ESTE PROJETO TEM A INTENÇÃO DE PROMOVER REFORÇO ESCOLAR ENTRE 
AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO MATRICULADOS NA ESCOLINHA 
DE INICIAÇÃO DESPORTIVA DA FEF/UFMT.    AS DISCIPLINAS ESCOLHIDAS 
FORAM MATEMÁTICA E PORTUGUÊS.    MUITOS ALUNOS MATRICULADOS 
NA ESCOLINHA DA FEF SÃO CRIANÇAS DE BAIXA RENDA E QUE ESTUDAM 
EM ESCOLA PÚBLICA, COM ISSO O PROJETO PRETENDE AUXILIAR NO 
APRENDIZADO DESSAS DISCIPLINA COM O OBJETIVO DE MELHORAR A 
PERFORMANCE E O APRENDIZADO ESCOLAR. 

  

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: 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. 

  

Titulo: Orientações sobre autocuidado para idosos portadores de Hipertensão 
Arterial Sistêmica e Diabetes 

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) 
Jardim Iguaçu, 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 autocuidadoe o cuidado preventivo 
de doenças. 

  

Titulo: Orientação a funcionários de UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de 
Rondonópolis-MT sobre métodos de limpeza, desinfecção e esterilização 
do local e materiais utilizados 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Andrea Regina Spinetti - Discente 

Resumo: O presente projeto de extensão visa orientar os funcionários das UBSs de 
Rondonópolis sobre métodos de limpeza e desinfecção do local e dos 
artigos utilizados no atendimento à população. Dessa forma, por 
consequência, toda a população será beneficiada ao evitar-se a 
contaminação microbiológica oriunda da prestação de serviços nesses locais 
e/ou com esses objetos, além da proteção do próprio profissional 
envolvido. 

  

Titulo: PROJETO CRESCER: EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ENFERMAGEM 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Izabella Chrystina Rocha - Docente 

Resumo: Trata-se de atividades de atualizações de técnicas ao profissional de 
enfermagem de nivel superior, técnico e auxiliar com enfoque nas práticas 
fundamentais da assistência de enfermagem com abordagem teórica e 
prática no intuito de propiciar aporte de conhecimento e aprimorar as 
técnicas de assistência de enfermagem que possam enriquecer o 
profissional participante. O conteúdo será abordado de maneira dinâmica e 
participativa permitindo a construção do saber a partir da troca de 
experiências. Serão utilizados recursos audiovisuais, técnicas lúdicas bem 
como a demonstração prática conforme a temática o permitir. O processo 
avaliativo será realizado no decorrer do projeto por meio da participação, 
exercícios propostos e avaliação teórica final. Assim, o participante obterá 
seu certificado a partir de menção mínima que configurará no 
aproveitamento dos estudos.   

  

Titulo: Educação em saúde na comunidade (Cópia) 22-02-2011 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Sebastião Junior Henrique Duarte - Docente 



Resumo: Objetiva-se desevolver atividades de educação em saúde para grupo de 
gestates assistidas pelas obras sociais Wantuil de Freitas. 

  

Titulo: Diagnóstico de doenças crônicas em adultos  

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Maria Fernanda Spegiorin Salla Brune - Docente 

Resumo: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por uma 
parcela significativa e crescente na carga de doenças no Brasil. Sendo assim, 
o monitoramento da prevalência dos fatores de risco para DCNT constitui-se 
em uma das ações mais importantes da vigilância em saúde pública. O 
presente trabalho objetiva avaliar a ocorrência de DCNT em adultos na 
região do Médio Araguaia, especificamente em relação ao risco cardíaco e 
nefropatia diabética. Os exames bioquímicos serão realizados no 
Laboratório de Análises Clínicas da UFMT/CUA, incluindo dosagens séricas 
de triglicerídeos, colesterol total, colesterol HDL, Apolipoproteínas A e B, 
glicose, creatinina (Taxa de filtração glomerular), Urina tipo I e 
microalbuminúria. Os pacientes analisados receberão os laudos dos exames, 
além de orientações a respeito da prevenção e controle de hipertensão e 
diabetes. Ainda, os dados coletados serão tabelados e analisados 
estatisticamente, e estes resultados retornarão à população como forma de 
conscientização no controle das DCNT.   

  

Titulo: IDADE-ATIVA: QUALIDADE DE VIDA, SAÚDE E RECREAÇÃO EM IDOSOS DO 
ARAGUAIA 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Carlos Kusano Bucalen Ferrari - Docente 

Resumo: Cada vez mais são necessárias ações para promover a saúde e a qualidade 
de vida dos idosos. Objetivos: avaliar a qualidade de vida e a saúde (sono, 
hábitos alimentares, conhecimentos de hipertensão, de diabetes, 
antropometria, etc) de idosos e promover intervenções sócio-recreativas e 
de lazer para melhorar a qualidade de vida, saúde e bem-estar dos idosos. 
Metodologia: avaliação da saúde e qualidade de vida por meio do WHOQL, 
escalas de avaliação clínica, avaliação da composição corporal por 
bioimpedância elétrica, aferição da pressão arterial e da oximetria em 
idosos dos municípios de Araguaiana, Aragarças, Barra do Garças e Pontal 
do Araguaia. Serão promovidas intervenções para reduzir o impacto do 
envelhecimento sobre a saúde dos idosos, melhorar a qualidade de vida, 
sociabilidade e diminuir a exclusão social dos mesmos. As intervenções 
serão sob a forma de atividades físicas programadas (caminhadas, 
atividades aquáticas, etc), atividades recreativas (dança, oficinas de dança e 
cutura) e oficinas/palestras sobre saúde realizadas pela equipe do projeto. 
O projeto propiciará aos estudantes de graduação em Educação Física, 
Enfermagem e Biomedicina o contato com os idosos, melhorando sua 
formação, amadurecendo-os e ajudando no processo de humanização do 
atendimento destes futuros profissionais. 

  

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: Oficina de Primeiros Socorros para Professores da Pré-Escola 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Leila Regina de Oliveira - Docente 

Resumo: O presente projeto será executado em forma de oficinas, 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 capacitar 
os professores das pré-escolas e APAE do município de Sinop em primeiros 
socorros, desta forma proporcionando aos professores conhecimento sobre 
o assunto, a fim de amenizar/controlar situações com risco de vida as 
crianças. Pretende-se com isso, possibilitar o cuidado imediato (ainda no 
ambiente escolar) as crianças na possibilidade de risco de vida, prevenindo 
muitas vezes sequelas ou até mesmo a morte. Haja visto as ocorrências de 
inúmeros incidentes nesta fase escolar (pré-escola - idade de 02 a 06 anos). 
Além disso, esta proposta de extensão proporcionará ao acadêmico de 
enfermagem maior segurança, aprimorando o contato com o público, 
complementando sua formação curricular. Desse modo, integrando o 
ensino e a cultura acadêmica junto à pesquisa e extensão. 

  

Titulo: Entendendo a Endocrinologia 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Rodolfo Cassimiro de Araujo Berber - Docente 



Resumo: Entendendo a Endocrinologia é uma proposta de virá de encontro com 
algumas carências que percebemos ao longo da formação do profissional de 
medicina veterinária. A ação está embasada na criação de um núcleo de 
apoio ao estudantes, professores, técnicos e pesquisadores em 
endocrinologia animal, com o intuito de promover condições de 
desenvolvimento intelectual e aprofundamento no assunto em questão. 
Ainda, a proposta visará sanear dificuldades dos discentes relacionadas com 
a literatura em lingua inglesa, através de plantões e reuniões agendadas 
previamente para discussão de artigos científicos sobre o tema. Outra 
aplicabilidade desse núcleo é dar suporte ao diagnóstico em endocrinologia 
para o Hospital Veterinário, pesquisadores e estabelecer uma rotina no 
Laboratório de Fisiologia e Farmacologia do HOVET - Sinop. 

  

Titulo: PERIGOS DA AUTOMEDICAÇÃO  

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: Monitoramento da infestação do Aedes aegypti no capus da UFMT-Cuiabá   

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 março de 2010 
a fevereiro de 2011.     

  



  

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: AMIGOS DA CRECHE (Cópia) 08-02-2011 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Pamela Roberta de Oliveira - Docente 

Resumo: A creche Maria de Nazaré, presta serviços a  crianças e suas famílias do 
jardim nova esperança, bairro carente da cidade de Barra do Garças/MT. As 
crianças permanecem na creche grande parte do dia, de forma integral, 
brincando, estudando e recebendo alimentação. Dessa forma observa-se 
que há necessidade de que o local forneça condições de promoção da saúde 
no período em que permanecem na mesma. é nesta perspectiva que o 
projeto amigos da creche procura incentivar, por meio de ações educativas 
a promoção a saúde da criança que vive no contexto social da creche. Tem 
como princípio básico a busca por uma infância rica em saúde, priorizando o 
bom desenvolvimento físico e cognitivo. Desse modo, o objetivo geral é a 
promoção da saúde infantil das crianças assistidas na creche por meio da 
educação em saúde. as principais ações a serem desenvolvidas são: 
avaliação nutricional (índice de massa corpórea), imunização (avaliação 
periódica dos cartões de vacinação e orientações aos pais), teatros e 
palestras sobre a higiene corporal, pedículos, escovação dos dentes e uso 
do fio dental, lavagem das mãos, cuidados para evitar doenças contagiosas, 
doenças diarréicas e medidas de controle e prevenção de verminoses. 

  

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 e pais em relação aos hábitos corretos de higiene 
bucal e alimentação, visando uma melhor qualidade de vida a esses 
indivíduos. 

  

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: 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: Iniciação desportiva em Artes Marciais 

Unidade Geral: Pró-Reitoria - Campus Sinop 

Coordenador: Mario Mateus Sugizaki - Docente 

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: 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 municipal e 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. Cabe ressaltar que este 
projeto será desenvolvido pelos docentes e discentes do Curso de 
Enfermagem em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do 
município. 

  

Titulo: Liga Acadêmica de Neuroanatomia e Anatomia - LANA (Cópia) 18-02-2011 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Flávio Silva Tampelini - Docente 



Resumo: A LANA visa levar aos ingressantes a oportunidade de revisar o estudo 
anatômico do corpo humano, aprofundar o estudo 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. 
Serão realizadas de palestras com o tema 'conheça o corpo humano', bem 
como palestras e painéis alto-explicativos com noções básicas de doenças 
comuns à população, como o alcoolismo, tabagismo, hipertensão e 
diabetes. 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 de conscientização e orientação prévia 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: Oficina de Horta Comunitária como possibilidade de assistência a saúde de 
pessoas em sofrimento mental 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Lorena Araujo Ribeiro - Docente 

Resumo: Após a década de 70 as políticas de saúde passaram a privilegiar o 
atendimento dos usuários por meio de atividades grupais denominadas 
oficinas e grupos. No campo da saúde mental esta modalidade terapêutica 
tem sido compreendida como meios relevantes pelo qual é possível 
operacionalizar a reabilitação psicossocial de pessoas com transtorno 
mental. Nesse sentido, objetivamos com esse projeto realizar uma oficina 
de horta comunitária em uma Unidade de Saúde da Família do município de 
Rondonópolis com o intuito de promover a reinserção social de pessoas 
com transtorno mental na comunidade e fortalecer o vínculo destes sujeitos 
com a unidade de saúde da família de referência. Este projeto possibilitará a 
concretização da interdisciplinaridade na medida em que articulará de 
modo prático conhecimentos oriundos da área da engenharia agrícola e 
ambiental com os da área da saúde. Ademais, esperamos contribuir para 
qualificar a assistência e realizar modificações nos espaços no qual 
estaremos inseridos, qualificando a assistência oferecida aos usuários 
envolvidos. 

  

Titulo: Levantamento dos principais vetores de doenças tropicais em 
Cuiabá/Mato Grosso. 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Ana Lúcia Maria Ribeiro - Docente 



Resumo: As doenças transmitida por vetores, ainda se constituem em importantes 
problemas de saúde pública no pais, apesar de inegáveis avanços obtidos no 
seu controle. Este trabalho objetiva conhecer a fauna dos principais vetores 
de doenças ao homem na região rural de cuiabá (Leishmaniose Visceral, 
Malária e doença de chagas), com o envolvimento da comunidade da área 
de estudo com vista para melhor controle dos vetores e qualidade de vida 
das populações humanas. Serão realizadas coletas dos vetores da malária, 
leishmanioses e doença de Chagas, em duas áreas ao longo do Rio dos 
Peixes e em duas áreas na região rural do Rio dos Peixes. As coletas serão 
realizadas com armadilhas e todo os insetos serão encaminhados ao 
Laboratório de Entomologia Médica-UFMT, onde será realizada a 
identificação dos espécimes. Após as coletas será desenvolvida atividades 
educativas com a população escolar e local sobre o assunto. Nesse trabalho 
serão envolvidos alunos de graduação, técnicos e docentes da UFMT.   

  

Titulo: Orientações sobre aleitamento materno e cuidados com o recém-nascido 
às puérperas 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Débora Aparecida da Silva Santos - 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. Projeto desenvolvido em parceria com a referida instituição para 
manutenção dos campos de aulas práticas e estágios supervisionados, além 
da promoção do conhecimento do acadêmico. Tem sua relevante 
importância favorecendo a melhoria da qualidade da assistência de 
enfermagem da instituição e, consequentemente, da qualidade de vida e 
saúde das puérpera, RN e familiares. 

  

Titulo: Diabetes e Hipertensão no Pólo Regional de Saúde Garças - Araguaia 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Marcílio Sampaio dos Santos - Docente 



Resumo:          Doenças metabólicas como diabetes, obesidade, hipertensão são cada 
vez mais freqüentes e promovem um elevado custo social e financeiro tanto 
às próprias pessoas e suas famílias, quanto aos cofres públicos e entidades 
que lidam com a saúde de populações. Podem atingir sujeitos em qualquer 
idade e condição, mas desde a mais tenra idade vão se construindo suas 
bases de predisposição e entre os idosos encontramos a maior prevalência.           
A maior parte da incidência dessas condições é prevenível através de ações 
especialmente vinculadas a orientações e adoção de estilo de vida saudável, 
que inclui prática de atividades físicas adequadas regulares, alimentação 
mais saudável e balanceada e redução de alguns outros fatores de risco 
como o estresse e o fumo.           Ações realizadas nessa direção são 
fundamentais para a prevenção dessas condições, mas precisam ser 
consistentes, bem fundamentadas, contínuas e com práticas estimulantes – 
baseadas numa educação em saúde que valorize o empoderamento e 
conseqüente autonomia consciente da população. E precisam estar 
acompanhadas de capacitação dos profissionais que a atendem.   

  

Titulo: Cuidadores de Idosos em Domicílio 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Luciane Almeida Floriano - Docente 

Resumo: Projeto de extensão universitária que tem por objetivo orientar cuidadores 
de idosos em domicílio. Serão participantes do projeto, cuidadores 
domiciliares cadastrados nas Unidades de Saúde da Família (a definir)  de 
Rondonópolis que realizam cuidado cotidiano à idosos dependentes de 
Atividades da Vida Diária (AVD). Considerando o fenômeno do 
envelhecimento populacional, sabe-se que as pessoas podem envelhecerde 
forma saudável ou conviver em condição crônica de saúde. Nesse sentido, 
podem se tornar dependentes ou pelas condições de senescência ou de 
senilidade, e nesse contexto se destacam os cuidadores em domicílio. A 
Enfermagem pode contribuir com orientações a esses cuidadores a fim de 
planejar as atividades de cuidado desenvolvido por eles e melhorar a 
assistência prestada aos idosos em condição de dependência. 

  

Titulo: Acompanhamento microbiológico de carcaças bovinas em frigoríficos de 
Sinop - MT 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Angelo Polizel Neto - Docente 



Resumo: A definição de critérios e padrões microbiológicos para alimentos é 
indispensável às boas práticas de produção de alimentos e garantia de um 
produto seguro e sem risco à saúde humana.  O presente projeto objetiva 
avaliar  a presença e quantificação de  microrganismos  mesófilos e 
psicrotróficos viáveis, na  superfície de  carcaças  bovinas nos frigoríficos de 
bovinos na cidade de Sinop - MT. Após visita técnica com os discentes e 
colaboradores a empresa frigorífica, definir-se-á cronograma de 
amostragem, realizará a amostragem de carcaças bovinas, e transportadas 
sob refrigeração até o Laboratório de Microbiologia Veterinária da UFMT-
Sinop para processamento. As amostras serão processadas de acordo com 
regulamentação técnica aprovada pelo Serviço de Inspeção Federal/MAPA. 
E enumerada quantidade de Unidades Formadoras de Colônias de mesófilos 
e psicotróficos. De posse do resultados, será elaborado uma apresentação 
do bolsita na indústria frigorífica juntamente com o relatório, com os 
valores encontrados, e se necessário, sugerindo alterações no sentido de 
reduzir contaminação bacteriana e melhorar qualidade da carne ofertada a 
população consumidora de Sinop-MT.   

  

Titulo: Manual de boas práticas na manipulação de alimentos em creches 

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Aída Couto Dinucci Bezerra - Docente 

Resumo: Esta proposta é uma continuidade do projeto de extensão interface com a 
pesquisa, financiado pela FAPEMAT em 2010, e que permitiu realizar o 
diagnóstico da situação higiênico-sanitária das creches com lactário, 
localizadas nos quatro distritos do município de Cuiabá. Também permitiu 
reuniões com gestores municipais, conselheiros, diretores e manipuladores 
de alimentos para apresentação dos resultados do diagnóstico (oral e 
impresso) e definição das prioridades de intervenção utilizando a 
metodologia de Planificação Popular. Foram realizados treinamentos sobre 
boas práticas de manipulação de alimentos, com enfoque no preparo e 
higiene de mamadeiras, bicos e fórmulas lácteas. Foi recomendada, por 
participantes do treinamento e da reunião de gestores, a elaboração de um 
Manual de BPF para as Unidades de Produção de Refeições pesquisadas nas 
creches.  Desta forma, o presente projeto pretende editar o  Manual de 
Boas Práticas na Manipulação de Alimentos em Creches, contendo:  1- Pré-
texto:  1.1-Capa  1.2-Contracapa  1.3-Folha de rosto  1.4-Verso da folha de 
rosto  1.5- Lista de siglas, símbolos e abreviaturas  1.6- Lista de ilustrações  
1.7- Sumário  2 - Texto-Corpo:  2.1-Introdução  2.2-Desenvolvimento  2.3-
Conclusões e/ou recomendações  3-Pós- texto: Referências Bibliográficas e 
Anexos  Esta editoração do texto passa pelo processo de revisão, correção 
linguística, formatação gráfica (diagramação) e impressão. 

  

Titulo: Curso de Desenvolvimento Gerencial do SUS 

Unidade Geral: ISC 

Coordenador: Maria Angelica dos Santos Spinelli - Docente 



Resumo: O curso de Desenvolvimento Gerencial do SUS é uma iniciativa do Núcleo de 
Desenvolvimento em Saúde (NDS/ISC/UFMT), em parceria com o 
COSEMS/MT e Secretarias Municipais de Saúde, com o objetivo de 
contribuir para a qualificação das práticas de gestão e do cuidado em saúde 
e fortalecer a relação entre as instituições de ensino e pesquisa e a gestão 
municipal do SUS. 

  

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 do município. O público-alvo são os moradores, 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: Caminhando para uma vida mais saudável  

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Débora Aparecida da Silva Santos - Docente 

Resumo: Este projeto de extensão tem o intuito de amenizar as perdas ocorridas no 
corpo no decorrer do processo de envelhecimento através da prática 
regular de atividade física. Dessa forma, serão formados grupos com os 
usuários da unidade de Estratégia de Saúde da Família Jardim Atlântico, 
município de Rondonópolis-MT, para a realização de atividades físicas 
orientadas, visando os benefícios que a mesma exerce sobre o corpo. 
Também serão debatidos temas voltados para a realidade dos participantes, 
como alimentação saudável, atividade física, hipertensão arterial, diabetes 
mellitus, autocuidado e autoestima dos participantes. Cabe ressaltar que 
docentes e discentes do Curso de Enfermagem UFMT/ICEN/CUR em 
parceria com a equipe multi e interdisciplinar contribuirão com a melhoria 
da qualidade de vida e saúde dos usuários do referido serviço de saúde. 

  

Titulo: Prevenção e Detecção de Enteroparasitoses em Crianças que Frequentam 
Creches Públicas do Município de Rondonópolis 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Letícia Silveira Goulart - Docente 



Resumo: As parasitoses intestinais representam um problema de saúde pública 
mundial e afetam principalmente criança e indivíduos em condições 
precária de saneamento básico.  Tendo em vista que crianças usuárias de 
creches estão mais sujeitas ao parasitismo do que aquelas que não as 
utilizam, o presente projeto visa promover o diagnóstico e a prevenção de 
pararasitoses intestinais em crianças freqüentadoras de creches públicas do 
Município de Rondonópolis. Serão realizados exames parasitológicos de 
fezes para o público alvo. A fim de contribuir para a prevenção de infecções 
parasitárias serão desenvolvidas atividades lúdicas para as crianças, 
orientando quanto as formas de contágio, sintomas, diagnóstico e 
prevenção das infecções parasitárias. Também serão ministradas palestras 
educativas voltadas para os responsáveis pelas crianças e seus cuidadores. 

  

Titulo: Atendimento Humanizado a demanda usuária do plantão da Gerência  de 
Serviço Social/Hospital Universitário Julio Muller 

Unidade Geral: HUJM 

Coordenador: Nair da Costa Barbosa - Técnico Administrativo 

Resumo: ATENDIMENTO HUMANIZADO AOS USUÁRIOS DO SUS, QUE PROCURAM A 
GERÊNCIA DE SERVIÇO SOCIAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
OFERTADOS PELO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MULLER. 

  

Titulo: Atenção gerontológica aos aposentados da UFMT  

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Neusa Maria Carraro Martins - 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: 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 alunos voltados ao ensino ambiental e os cuidados 
básicos da saúde em relação ao alimento. 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: Estratégias para o Controle da Hanseníase 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Débora Aparecida da Silva Santos - Docente 

Resumo: Rondonópolis é uma região endêmica para a doença de hanseníase. Em 
2010 foram diagnosticados 197 casos da doença. 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 e palestras 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.  

  

Titulo: Atividades Aquáticas para Idosos 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Neusa Maria Carraro Martins - 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 
resistência aerobia, da força e da flexibilidade articular. Pessoas idosas 
frequentemente apresentam problemas de saúde, principalmente doenças 
crônicas não transmissíveis (hipertensão, osteoporose, artrite, 
reumatismo...) e incapacidades físicas que podem levar à dependência para 
a realização das atividades diárias. Muitos acadêmicos já efetuaram 
trabalhos de monografias sobre o envelhecimento com o respaudo dos 
conhecimentos obtidos em sala de aula, na disciplina Atividade Física para 
Terceira Idade da Faculdade de Educação Física. Este projeto além de 
proporcionar aos alunos a pratica da atividade física com os idosos, 
representa uma abertura da UFMT para os idosos da comunidade cuiabana. 

  

Titulo: ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA PEDIATRICA 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 



Resumo: O Projeto tem como objetivo desenvolver ações relacionadas à organização 
da assistência de enfermagem em Nefrologia pediátrica no HUJM.  O HUJM 
tem sido um serviço de referência para o tratamento clínico de patologias 
remais pediátricas.  Seu Ambulatório possui uma grande demanda de 
crianças com problemas renais, atualmente ultrapassando 500 pacientes 
registrados. 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 
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.  Atualmente, além do 
atendimento individual no ambulatório que ocorre uma vez por semana, 
tem-se investido no atendimento domiciliar daquelas crianças de cuidado 
mais complexo, de modo a oferecer um suporte a mais as famílias.  
Pretende-se, em 2011, ampliar as suas ações, realizando um trabalho 
articulado com o corpo de enfermeiros do HUJM, especialmente da 
Pediatria, estimulando o seu envolvimento na assistência ambulatorial e 
investindo na educação permanente voltado para a área.  O projeto está 
articulado ao Programa de extensão da FAEN “Programa de Gestão da 
Qualidade do Trabalho de Enfermagem no HUJM”  

  

Titulo: Práticas de Integração de familiares na ambiência hospitalar 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Mara Regina Rosa Ribeiro - Docente 

Resumo: O projeto de Extensão tem por objetivo Re-estruturar o Programa de 
Acompanhantes do Hospital Universitário Júlio Muller, definindo normas e 
rotinas de funcionamento, e preparando a equipe multiprofissional de 
saúde para atuar com base na nova proposta.   Será desenvolvido de forma 
participativa, por meio da escuta de profissionais, acadêmicos, pacientes e 
familiares, tanto nos serviços ambulatoriais quanto nos de internação 
oferecidos pelo HUJM, e negociado com instâncias administrativas 
implicadas, no sentido de assegurar sua continuidade.   Está prevista a 
avaliação em todas as etapas do desenvolvimento do projeto, atrelada à 
pesquisa, com o envolvimento de acadêmicos de graduação e pós-
graduação.    

  

Titulo:  Promoção da Saúde Sexual de Mulheres em Situação de Prisão do Anexo 
Penitenciário “Osvaldo Florentino”, Sinop, Mato Grosso 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Maria das Graças de Mendonça Silva Calicchio - Docente 



Resumo: O câncer do colo uterino é o segunda maior causa de óbito em mulheres no 
Brasil,segundo o Instituto Nacional do Câncer-INCA (2010) . Isso tem 
ocorrido por diversos fatores, como falta de conhecimento sobre a doença, 
dificuldade  para a  realização do exame de Papanicolaou (citologia 
oncótica).  Segundo o Ministério da Saúde( 2006), a mulher em situação de 
prisão é considerado como um dos grupos considerados de maior 
vulnerabilidade ao câncer uterino, devido dificuldade de acesso, a 
informação e  a coleta do exame de papanicoloau.  As ações a serem 
desenvolvidas,  tem como objetivo,  conscientizar as mulheres presidiárias 
da importância da prevenção em doenças sexualmente transmissível,câncer 
de colo uterino, facilitar o acesso  para  à realização do exame de 
Papanicolaou, buscando a diminuição da morbimortalidade do câncer de 
colo de útero,e das lesões percussoras, estimula-las a pratica de sexo 
seguro.Visa, também, complementar  o conhecimento do acadêmico de 
enfermagem  sobre o câncer uterino,  da importância, de se trabalhar a 
prevenção de agravos,  proporcionar  o ensino mais  dinâmico  e a  
interação com a realidade, entre universidade e sociedade.  Discentes e 
docentes estarão reunidos mensalmente para organização,planejamento  
das atividades, a coleta da citologia oncótica e análise dos resultados dos 
exames.       

  

Titulo: Brinquedo terapêutico 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 

Resumo:  O Projeto Brinquedo Terapêutico (BT) tem como o objetivo 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.Em 2009 iniciamos a implantação do  projeto no 
HUJM, sendo consolidado em 2010 por meio do projeto aprovado pela 
FAPEMAT (extensão em  interface com a pesquisa) denominado USO DO 
BRINQUEDO TERAPÊUTICO PARA O CUIDADO DE  CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-
ESCOLAR E ESCOLAR EM TERAPIA INTRAVENOSA. Este projeto também foi 
desenvolvido no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá. Pretende-
se dar continuidade ao projeto com a inserção de pelo menos duas bolsistas 
do curso de enfermagem. 

  

Titulo: Tai Chi Chuan, Yoga e Caminhada orientada  - 3ª Idade         

Unidade Geral: SEGE / CUA 

Coordenador: Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo 

Resumo: Curso de Extensão com certificado de 420 horas em que o participante 
(Terceira idade -  comunidade em geral) aprenderá as técnicas do Tai Chi 
Chuan,  Yoga  e caminhada orientada realizando atividades como 
alongamento, relaxamento e todas as posturas iniciais dessas práticas 
milenares.  Contato para inscrição: Com Gláucia ou Laís na 
CODEX/ARAGUAIA/UFMT  - fone(66) 3405-5317 ou com Nara na Clínica 
Athlas - saúde e movimento pelo telefone (66)3401-1018.      

  

Titulo: ORIENTAÇÕES À PUÉRPERAS SOBRE SINTOMAS DE DEPRESSÃO PÓS-



PARTO 

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: O TRABALHO EM GRUPO: UMA ESTRATÉGIA PARA A PROMOÇÃO DA 
SAÚDE DE MULHERES QUE VIVENCIAM O PERÍODO GRAVÍDICO-
PUERPERAL (Cópia) 28-08-2010 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Ana Lucia Sartori - Docente 

Resumo: O acompanhamento pré-natal é de extrema importância para a 
manutenção da saúde da mulher e do concepto, pois permite a 
identificação precoce de agravos, e logo, a implementação de medidas 
intervencionistas. Entretanto, esse acompanhamento vem se apresentando 
tecnicista, cada vez mais distante das práticas humanizadas. A estratégia de 
trabalho em grupo permite a abordagem de temas pertinentes a população 
alvo, uma vez que compartilha de sentimentos e dúvidas comuns. Além 
disso, pode ser uma forma de aproximar discentes, docentes, serviço e 
comunidade. Assim, o presente projeto, objetiva implementar a estratégia 
de grupo de gestantes em uma unidade de saúde da família. Os encontros 
com os grupos ocorrerão quinzenalmente. Serão oferecidas palestras 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 ao final de 
cada encontro pelas participantes, e semestralmente avaliado pela equipe 
executora. 

  

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: 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: Pediatria em Rede: interatividade entre crianças hospitalizadas (Cópia) 04-

03-2011 

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: Promoção de saúde sexual e reprodutiva de mulheres atendidas na 

Estratégia de Saúde da Família de Sinop - MT 

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. O atendimento ocorrerá 
quinzenalmente, na Unidade de Saúde da Família Boa Esperança no 
município de Sinop. Será realizado um método de acolhimento, conhecido 
como sala de espera, onde serão explanados temas voltados á saúde 
integral da mulher. No segundo momento será realizada a consulta 
ginecológica, que 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. Será realizado um estudo 
que objetiva avaliar as condições de saúde das mulheres atendidas, visando 
identificar os problemas e necessidades, bem como propor e implementar 
medidas de promoção da saúde e prevenção de doenças. O projeto será 
avaliado semestralmente quanto ao êxito da condução das ações propostas, 
sob o aspecto qualitativo e quantitativo. 

  

Titulo: ORIENTAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS, PÓS-OPERATÓRIAS E DE ALTA 
HOSPITALAR A PACIENTES CIRÚRGICOS 

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 acompanhantes; 
promovendo assim, melhor estado físico e psicológico ao paciente, visando 
evitar ou minimizar complicações no período pós- operatório e dúvidas após 
a alta hospitalar. Cabe ressaltar que os executores deste projeto irão 
acompanhar diariamente estes pacientes e em parceria com a equipe de 
enfermagem da unidade de internação, crinado vínculo e favorecendo a 
qualidade da assistência de enfermagem prestada.  

  
Titulo: Terapia comunitária para familiares de crianças hospitalizadas (Cópia) 04-

03-2011 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 

Resumo: Em  2011,  a  TC  será  aplicada  1  vez  por  semana  no  HUJM,  com  as  
terapêutas  comunitárias  que participaram da formação no MISMEC-Ceará 
em 2010 e que estão agora comprometidas em realizar as  rodas de terapia 
para a certificação final. Alunos do Programa PET  Conexões UNIVERSIDADE, 
SAÚDE E CIDADANIA  e  mestrandos  de  Enfermagem  participarão  do  
projeto  como  apoio  e  também  como  pesquisadores.  No  HUJM  têm  
participado  da  TC  familiares  de  crianças  hospitalizadas,  pacientes  e 
acompanhantes de outras clínicas de internação, alunos e trabalhadores do 
hospital. 

  

Titulo: Projeto de atenção a saúde cardiovascular do adulto e do idoso: Exercício 
físico  (Cópia) 23-02-2010 (Cópia) 04-03-2011 



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: Perfil de utilização de plantas medicinais pela população de Santa 
Carmem-MT e implementação da horta medicinal. 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Pacífica Pinheiro Cavalcanti - Docente 

Resumo: O objetivo desse projeto é identificar o perfil da população que utiliza 
plantas medicinais no município de Santa Carmem-MT, promovendo seu 
uso racional na atenção primária à saúde e resgatando o conhecimento 
popular. A primeira etapa do projeto será a elaboração de um roteiro para 
entrevista a ser realizada com a população da área de cobertura da ESF de 
Santa Carmem, por seis agentes comunitários de saúde. De posse dos 
resultados das entrevistas, serão identificadas as 12 plantas mais citadas 
pela comunidade que apresentam propriedades farmacológicas 
comprovadas cientificamente ou pela tradicionalidade de uso e, a partir de 
estudos aprofundados sobre essas plantas, serão organizadas oficinas e 
palestras para a comunidade do município, bem como confeccionados 
materiais educativos, como banner e panfletos. Ao final das palestras serão 
sorteadas algumas mudas das plantas, que serão cultivadas no campus 
Sinop da UFMT por acadêmicos do curso de agronomia e supervisão de um 
docente especialista na área, juntamente com orientações de cultivo. No 
encontro de encerramento das atividades, em dezembro, será feita uma 
avaliação sobre a receptividade da população quanto ao uso das plantas 
medicinais. A partir dessa análise, será realizada a proposta aos governantes 
do município para, em parceria, implantar a horta medicinal. 

  
Titulo: Aplicação do brinquedo terapêutico  a crianças atendidas no Pronto 

Atendimento Pediátrico de Rondonópolis. 

Unidade Geral: ICEN/CUR 



Coordenador: Carla Regina de Almeida Corrêa - Docente 

Resumo: Esta atividade de extensão se propõe a desenvolver atendimento a crianças 
escolares, utilizando o brinquedo terapêutico como ferramenta para o 
cuidado, uma vez que já é comprovado através de pesquisas que o uso do 
brinquedo terapêutico pode amenizar o stress gerado pela hospitalização. 
Assim, nos propomos a utilizar o brinquedo terapêutico em encontros 
semanais com crianças  escolares hospitalizadas. 

  

Titulo: ParasitAção 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Wagner Welber Arrais da Silva - Docente 

Resumo: A educação suplementar em Parasitologia é uma das principais ações 
comunitárias que corroboram para a diminuição dos índices de parasitismo 
em uma população.  Neste projeto, pretende-se ampliar o conhecimento 
específico em alunos do ensino fundamental e médio sobre vias de 
infecção, ciclo parasitário, principais sinais e sintomas do parasitismo e 
medidas preventivas das parasitoses comuns na região. Paralelamente, este 
projeto irá proporcionar aos alunos extensionistas, além do aporte de 
conhecimentos sobre parasitologia nas comunidades, a experiência de 
discutir, planejar, executar e avaliar uma atividade de educação em saúde.  

  

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

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Domingos de Faria Junior - Docente 

Resumo: O presente projeto destina-se a continuar com a implantação, iniciada no 
ano anterior, de política de controle populacional de animais domésticos de 
pequeno porte no município, através de ação conjunta entre Universidade e 
organização não governamental destinada a proteção de animais de rua - 
APAMS, 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. Além disto, o projeto 
também possibilitará o treinamento de graduandos em Medicina 
Veterinária, cursando as disciplinas de Obstetrícia Veterinária, Técnica 
Operatória, Anestesiologia Veterinária e Clínica Cirúrgica I, 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: Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão para as Unidades de 
Internação do HUJM  

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Mara Regina Rosa Ribeiro - Docente 



Resumo: O presente projeto tem como objetivo realizar a atualização dos 
Procedimentos Operacionais Padrão da área de Enfermagem do Hospital 
Universitário Júlio Muller (HUJM) por meio da utilização da Metodologia de 
Consenso.  Será desenvolvido junto à equipe de enfermagem, composta por 
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.   Em conjunto com o 
Núcleo de Educação Permanente em Enfermagem (NEPENF), espera-se 
obter a sistematização dos procedimentos de enfermagem utilizados, de 
modo a impactar na qualidade do cuidado desenvolvido por essa equipe de 
saúde.     

  

Titulo: Projeto Cuidando da Saúde - PCS 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Paulo Ricardo Martins Nunez - Docente 

Resumo: Um dos problemas que mais tem afetado as grandes instituições são os 
distúrbios na saúde dos trabalhadores. Na maioria das vezes, ocasionadas 
devido a uma organização do trabalho que envolve tarefas repetitivas, 
pressão constante por produtividade, jornada prolongada que reprime o 
funcionamento mental do trabalhador. Esses distúrbios trazem como 
conseqüência dor e sofrimento para os trabalhadores e para os empresários 
trazem onerosas despesas com assistência medica e pagamento de seguros, 
levando aos afastamentos permanentes.  Tal situação acaba contribuindo 
ainda mais com os efeitos negativos de uma jornada de trabalho longa e 
desgastante, que sobrecarrega estruturas biológicas como ossos, 
articulações, ligamentos, músculos e tendões. São cada vez mais freqüentes 
as ocorrências de LER (Lesão por Esforço Repetitivo) e DORT (Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho). Para poupar seus funcionários 
desses incômodos que prejudicam suas atividades e sua saúde, cada vez 
mais empresas têm adotado a prática da ginástica laboral. Trata-se de uma 
série de exercícios físicos leves e de curta duração, feitos no próprio 
ambiente de trabalho, que não sobrecarregam nem cansam os funcionários.  
Obs.: A ginástica por ser de “baixa” intensidade, não promove a sudorese, 
(Transpiração excessiva), e não é necessário traje específico de ginástica, 
somente a disposição. 

  

Titulo: Monitoramento  da resistência antihelmíntica em ruminantes na região 
norte de Mato Grosso 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Artur Kanadani Campos - Docente 

Resumo: A utilização indiscriminada de fármacos antihelmínticos pode resultar em 
resistência dos principais helmintos parasitos de ruminantes aos príncipios 
ativos disponíveis. Este projeto tem como objetivo diagnosticar a resistência 
antihelmíntica em propriedades rurais da região e estabelecer medidas de 
manejo que aumentem a eficácia dos programas de controle, orientando os 
produtores acerca das medidas alternativas adaptadas aos sitemas de 
criação. 

  

Titulo: Capacitação aos atendentes das Estratégias de Saúde da Família sobre a 
dispensação de medicamentos fornecidos pelo SUS. 



Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Juliana Cristina Magnani Primão - Docente 

Resumo: Sabe-se que legalmente o processo de dispensação de medicamentos deve 
estar sob a responsabilidade do farmacêutico, porém no contexto da saúde 
pública no município de Sinop, não há disponibilidade deste profissional em 
todas as ESF, ficando esta função à cargo dos servidores de nível médio e 
técnico, em geral da equipe de enfermagem. Dessa forma, as atividades de 
educação continuada se tornam necessárias para uma melhoria na 
qualidade de assistência prestada à população. O projeto tem como 
objetivo geral, capacitar os profissionais das ESF a respeito das informações 
essenciais sobre os medicamentos oferecidos pelo SUS, a fim de que os 
mesmos estejam mais habilitados a orientar corretamente a população. 
Serão disponibilizadas 100 vagas, distribuídas em quatro etapas para 
melhores condições didáticas. Cada grupo participará de 5 encontros, às 
sextas-feiras no período vespertino. Os participantes receberão uma 
cartilha explicativa com abordagem farmacológica, contendo todas as 
informações abordadas no curso, que terá carga horária total de 20 horas, 
com emissão de certificado de participação. As atividades acontecerão em 
uma salas de aula da Universidade, os recursos metodológicos e didáticos 
que serão utilizados compreendem a cartilha, datashow, quadro branco, 
dinâmicas e discussões, que serão conduzidas por acadêmicos e 
professores.     

  

Titulo: Saúde Cardiovascular do servidor: atendimento em enfermagem  (Cópia) 
04-03-2011 

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: A Terapia Comunitária na promoção da saúde, cidadania e construção de 
redes solidárias 



Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 

Resumo: Trata-se de um projeto de extensão universitária vinculado à Faculdade de 
Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) pelo Grupo 
de Pesquisa Enfermagem Saúde e Cidadania (GPESC), cujo objetivo é 
oferecer  Terapia Comunitária (TC) para a comunidade universitária e 
externa, como uma alternativa de cuidado à saúde.  As rodas de TC serão 
conduzidas pelos oito terapeutas comunitários em formação, a qual foi 
iniciada em novembro de 2010 no Ceará  a partir do projeto 'Formação de 
terapeutas comunitários, assistência a saúde estudantil e pesquisa-ação' 
desenvolvido em 2010.  O projeto fará interface com o Programa PET 
Conexões de Saberes 'Universidade, Saúde e Cidadania' com a participação 
de alunos de enfermagem e de psicologia, programa de iniciação científica e 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem com a participação de alunos 
e docentes.  O projeto será realizado no campus da UFMT, no Hospital 
Universitário Julio Muller, no Hospital e Pronto Socorro Municipal de 
Cuiabá, no Centro especializado de odontologia para pacientes especiais 
(CEOPE) e em comunidades.       

  

Titulo: HUJM- Ambulatório de Enfermagem em Estomias- HUJM 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Sônia Ayako Tao Maruyama - Docente 

Resumo: Há aumento na população de pessoas que necessitaram ou necessitam 
realizar uma estomia, mas ainda é precária a atenção em todo o estado. O 
Ambulatório de Enfermagem em Estomias, único em nosso estado, tem o 
objetivo de minimizar os desajustes causados pela situação, buscando 
proporcionar cuidados de enfermagem que minimizem não só os problemas 
físicos mas também os problemas decorrentes dos desajustes sociais e 
culturais. Em relação as ações efetivadas no projeto, ressaltamos que elas 
são contínuas e de atendimento aos usuários realizadas por uma equipe de 
profissionais de enfermagem sendo coordenado por enfermeiro 
estomaterapeuta. Dentre as ações as atividades são: Extensão: local de 
prática para bolsistas dos programas de extensão, é campo de prática para a 
atuação profissional e de acadêmicos à comunidade; Pesquisa: Campo para 
pesquisas sendo que os resultados tem sido divulgado em eventos nacionais 
e periódicos qualis da enfermagem e, Campo de prática para alunos 
graduação e pós.  Ainda, é local de prestação de assistência as pessoas com 
estomias, e organização de reuniões aos usuários e seus familiares. Deste 
modo, entendemos a relevancia do serviço para o curso de enfermagem e 
para a comunidade.    

  

Titulo: PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ÂMBITO DA COMUNIDADE 
UNIVERSITÁRIA  UFMT. 

Unidade Geral: CABES 

Coordenador: Gisele Marques Lopes Dionísio - Técnico Administrativo 



Resumo:         Educação para a saúde, por sua vez, tem sido entendida como uma 
atividade planejada que objetiva criar condições para produzir as mudanças 
de comportamento desejadas em relação à saúde e o bem estar BIO-PSICO-
SOCIAL (Gazzienelli et al, 2005) (Candeias,1997).       O Programa Educação 
em Saúde da comunidade universitária da UFMT, desenvolverá ações 
educativas de preservação, proteção e recuperação da Saúde, com objetivo 
de ampliar a qualidade de vida.     Suas ações serão realizadas através de 
campanhas, palestras, sala de espera e oficinas, com finalidade reforçar 
práticas educativas para a prevenção de doenças e aquisição de posturas 
saudáveis.    Espera-se  seres humanos mais saudável, nos mais variados 
aspectos,  essas ações visará o bem-estar dos servidores e alunos da UFMT.    
As palestras educativas, campanhas de saúde, serão realizadas em parcerias 
com as instituições da sociedade civil bem como os departamentos e ou 
unidades da UFMT.   Estas atividades tem por objetivo ampliar os 
multiplicadores visando a melhoria da qualidade de vida da presente 
comunidade.     Este programa também contemplará a articulação do ensino 
e da pesquisa com as necessidades da comunidade universitária.  

  

Titulo: SAÚDE DO ADOLESCENTE: OFICINAS EDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO DA 
SAÚDE DO ADOLESCENTE DO COLÉGIO PISSINAT NO MUNICIPIO DE SINOP 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Francisco Moacir Pinheiro Garcia - Docente 

Resumo: O projeto denominado : Oficinas Educativas para a Promoção da saúde no 
Município  de Sinop,Escola Estadual João Pissinati Guerra é uma proposta 
de uma nova metodologia para desenvolvimento de atividades que irão 
abranger os adolescentes. O projeto tem por objetivo desenvolver oficinas 
educativas com adolescentes da Escola estadual Pissinati, para promoção da 
saúde envolvendo aspectos inerentes à Saúde do Adolescente; Avaliar o 
nível de conhecimento desses adolescentes em relação aos temas 
abordados; despertar o interesse desses para práticas preventivas de auto 
cuidado e realizar educação em saúde conscientizando-os quanto aos riscos 
aos quais eles estão expostos.   Os treinamentos capacitação dos bolsistas e 
voluntários (alunos de graduação do curso de Enfermagem  do campus de 
Sinop e professores da Instituição) serão realizados  semanalmente a partir 
de março de 2011. A ' Saúde do Adolescente ' é um projeto que abordará 
temas trabalhados de acordo com o seu público-alvo e vinculados a 
assuntos  para os adolescentes  e também, capacitação intelectual de seus 
participantes. Os temas relacionados que serão abordados pelo projeto 
serão: Aspectos psíquicos sociais   do adolescente, gravidez na adolescência 
,maturação sexual com orientação sexual,transtornos 
alimentares,obesidadee anorexia,bullyng, consumo de drogas, violência e 
trabalho na adolescência.   

  

Titulo: Infância, Brinquedo e Hospitalização 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Paola Biasoli Alves - Docente 



Resumo: O presente projeto busca legitimar o espaço da Psicologia do 
Desenvolvimento Humano em Situação de Risco Psicossocial dentro das 
propostas de internação de crianças em hospitais públicos. Através da 
execução de atividades lúdicas com as crianças, de rodas de conversa com 
seus cuidadores e com os técnicos responsáveis por seus cuidados durante 
o período de internação, busca-se a efetiva promoção de saúde de todos os 
envolvidos, a sustentabilidades de fatores de proteção do seu 
desenvolvimento e a compreensão e organização de formas saudáveis para 
se lidar com os riscos emocionais e sociais envolvidos na situação de 
internação infantil.  

  

Titulo: Minha horta: prática olerícola como estratégia de inclusão funcional pelo 
trabalho 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Marcela Martins Furlan - Docente 

Resumo: Trata-se de um projeto interdisciplinar de extensão universitária que tem 
por objetivo apoiar a inclusão social funcional de sujeitos vulneráveis por 
meio do trabalho manual. O público alvo é constituído por portadores de 
deficiências intelectuais e motoras frequentadores da APAE e portadores de 
transtornos mentais matriculados no CAPS de Sinop. A estratégia é o plantio 
e cultivo de espécies vegetais desenvolvidas nas dependências de cada um 
dos serviços referidos, a partir da criação de uma horta a ser manutenida 
pelo público-alvo sob monitoria de acadêmicos dos cursos de Enfermagem e 
Agronomia da UFMT, Campus de Sinop e sob supervisão dos docentes do 
projeto. O plantio e cultivo dependem de financiamento dos insumos pelas 
secretarias de saúde e de agricultura e dos recursos do CAPS, e as atividades 
deverão ocorrer três vezes por semana em cada serviço. Como resultados 
espera-se: aumento do tônus psíquico, da concentração e atenção, 
encorajamento ao enfrentamento e superação das limitações de 
aprendizagem e motoras, desenvolvimento de vínculos afetivos e de 
cooperação, fortalecimento do sentimento de pertença em relação ao meio 
ambiente, assimilação de conhecimentos relacionados à alimentação 
orgânica/ saudável e ampliação das possibilidades laborais e de geração de 
renda, maior adesão ao serviço e interação social.  

  

Titulo: Gerenciamento do cuidado de enfermagem a pessoas com feridas crônicas 
atendidas no Ambulatório de Feridas do HUJM 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Irene Kreutz - Docente 

Resumo: Trata-se de um projeto de gerenciamento do cuidado a pessoas com feridas 
crônicas em parceria com o HUJM, campo da ação, contando com a 
paraticipação do enfermeiro chefe do Ambulatório de Feridas do hospital. 
Além de reorganização do serviço, o projeto atenderá em média 768 
pacientes através da execução de terapia tópica em feridas; bem como 
educação em saúde aos pacientes e acompanhantes e educação no trabalho 
aos membros da equipe de enfermagem do Ambulatório. 

  

Titulo: SUPORTE BÁSICO  E AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA  



Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Nelice de Souza Lotufo - Docente 

Resumo: O projeto de extensão, oferecido pela Faculdade de Enfermagem- 
FAEN/UFMT, tem como objtivo instrumentalizar os profissionais de 
enfermagem do Hospital Universitário Julio Muller/ HUJM e os profissionais 
de enfermagem da Unidade de Internação e  Box de Urgência e Emergência 
da Policlinica do Planalto/SMS/PMC em SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE 
VIDA EM CARDIOLOGIA dentro das novas diretrizes do Advance Cardiologic 
Life Support - ACLS  de 2010.   Em cada curso será realizado treinamento 
teórico-prático com simulação de parada cardio-respiratória – PCR, com 
uma carga horária de 20h. Serão ministrados quatro cursos  nos meses de 
abril e  maio  do ano de 2011, na expectativa de capacitar 
aproximadamente 80 profissionais. As profªda FAEN, Ms Nelice Lotufo e  a 
Enfª. Esp.  Rosana Guarim  serão responsáveis pela cordenação e execução 
do projeto, com a participação e monitoria dos alunos do quinto semestre  
do curso de Graduação em Enfermagem. Sendo assim, o HUJM como  
Instituição Pública  Federal e a Policlinica do Planalto, como instituição  
municipal, ambas  importantes referências do Sistema Unico de Sáude, 
poderão prestar uma assistência mais qualificada à população cuiabána. 

  

Titulo: Gerenciamento do Cuidado Multiprofissional com vistas à implantação do 
Hospital Amigo da Criança 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Neuci Cunha dos Santos - Docente 

Resumo: O objetivo básico consiste na mobilização de profissionais de saúde, 
funcionários do hospital/ maternidade para mudanças em rotinas e 
condutas, visando prevenir o desmame precoce.  A Iniciativa Hospital Amigo 
da Criança (IHAC) surgiu em 1990, na Itália, quando representantes de 
vários países se reuniram para estabelecer ações que resgatassem a prática 
da amamentação, diminuindo assim as altas taxas de mortalidade infantil. 
Idealizada pela OMS e UNICEF para promover, proteger e apoiar a 
amamentação.  Foi incorporada pelo Ministério da Saúde como ação 
prioritária em 1992 e desde então, com o apoio das Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde, tem capacitado profissionais, realizado avaliações, 
reavaliações e estimulado a rede hospitalar para o credenciamento dos 
hospitais. Ao ser reconhecido com o título Hospital Amigo da Criança, estes 
estabelecimentos se tornam referência em amamentação para seu 
município, região e estado. Nestes hospitais, as mães são orientadas e 
apoiadas para o sucesso da amamentação desde o pré-natal até o 
puerpério, aumentando dessa forma os índices de aleitamento materno 
exclusivo e continuado e reduzindo a morbimortalidade materna e infantil, 
o que tem gerado grande interesse pelos gestores nessa habilitação. 

  

Titulo: Políticas de Saúde e o Farmacêutico 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Maria de Almeida Rocha Rissato - Docente 



Resumo: A partir do ano 2000 cresceu o empenho dos gestores em discutir a 
Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde. Na 1ª Conferência 
Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica realizada em 2003 as 
principais deliberações foram em relação ao acesso a medicamentos. A 
Proposta incluía também oferecer ao usuário humanização do atendimento 
de forma que garantisse seu uso correto e seguro, de modo alcançar, com 
eficiência e eficácia os objetivos do tratamento prescrito. Para atingir este 
objetivo são necessários recursos humanos capacitados. Neste contexto 
tem ocorrido uma reorientação do papel do profissional farmacêutico no 
sistema de saúde, com característica marcante sua (re)aproximação da 
farmácia, sua atuação na atenção direta ao usuário e ao trabalho em 
equipes multidisciplinar. Este curso propõe-se contribuir para formação e 
capacitação dos acadêmicos do curso de farmácia para atuar em serviços de 
saúde pública por meio de melhor compreensão das políticas, programas e 
projetos da área da saúde pública no Brasil, especialmente aquelas voltadas 
para assistência farmacêutica. O grande desafio é incluir o profissional 
farmacêutico nas ações de educação, promoção, prevenção e manutenção 
da saúde. 

  

Titulo: Tópicos em Virologia  

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Renata Dezengrini Slhessarenko - Docente 

Resumo: O curso de extensão em virologia tem como objetivo introduzir principal a 
realização da interface entre o ensino de graduação e pós-graduação da 
UFMT e outras universidades de Cuiabá e região, aprofundando os 
conhecimentos sobre as principais famílias virais que produzem doenças em 
humanos, bem como realizando a interface entre a extensão e a pesquisa 
na área. 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.  Neste curso, serão abordadas 
as características dos vírus, estrutura, patogenia nos hospedeiros, etapas do 
ciclo replicativo e 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 nas aulas 
específicas sobre as famílias virais e seus membros.  Convidados especiais, 
professores da Medicina/UFMT e outras Universidades como a UFSM, 
UNICAMP e UFG ministrarão palestras sobre suas áreas de atuação e 
pesquisa. Esse projeto conta com o apoio do Serviço de Vigilância em Saúde 
da Secretaria Estadual de Saúde, sendo em parte realizado com recursos do 
Edital de Extensão em Interface à Pesquisa-FAPEMAT.   

  

Titulo: Co-Realização ENAAL - XVII ENCONTRO NACIONAL DE ANALISTA DE 
ALIMENTOS E III CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ANALISTA DE 
ALIMENTOS 

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Thais Hernandes - Docente 



Resumo: Os Encontros Nacionais de Analista de Alimentos têm por objetivo a 
promoção de intercâmbio entre profissionais e instituições públicas e 
privadas que atuam nas diversas áreas de Análises e Controle de Qualidade 
de Alimentos e Vigilância Sanitária. Estes Encontros também têm 
contribuído para a interação dos profissionais da área visando a definição 
de diretrizes para o estabelecimento de uma política de proteção e de 
garantia da qualidade dos alimentos, além do aprimoramento dos 
profissionais da área através da difusão, discussão e atualização dos 
conhecimentos.  Para o XVII ENAAL e III Congresso Latino Americano de 
Analistas de Alimentos foi escolhido como tema central “SEGURANÇA 
ALIMENTAR, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE”, tendo em vista a 
relevância do assunto no contexto regional e nacional além da evolução dos 
temas abordados nos últimos encontros. O ENAAL já foi realizado em 
diversas capitais do país  e para essa nova edição Cuiabá foi escolhida como 
sede devido sua localização geográfica e a importância do Estado de Mato 
Grosso no cenário agroindustrial nacional.   

  

Titulo: Saúde SEX 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Elias Marcelino da Rocha - Docente 

Resumo: O estudo da sexualidade vem tornando-se cada ve mais relevante na 
educação, no entanto muitos ainda não estão preparados adequadamente 
para lidar com essas questões, pois as crenças e valores limitam o dialogo . 
Na imensa maioria das vezes, essa iniciação sexual é feita sem qualquer 
preparo, formal ou informal, que possa diminuir as probabilidades do 
advento de traumas, experiências frustrantes ou mesmo consequências 
meramente orgânicas, como as doenças sexualmente transmissíveis ou a 
gestação inesperada. A inclusão da atividade de educação da sexual para 
acadêmicos de enfermagem não só contribuirá para formação profissional 
como também pessoal de cada estudante, seja minimizando os tabus 
existentes em relação à sexualidade, como também esclarecendo as dúvidas 
ou sendo uma fonte de informações. Com orientação sobre sexualidade, 
entende-se que a partir do momento em que os acadêmicos 
compreenderem que sexualidade faz parte de cada individuo e que 
depende também da sua cultura e processo de formação como ser humano, 
os preconceitos que detém, irá minimizar e possa tornar um elemento 
importante na formação pessoal e profissional.   

  

Titulo: Capacitação em boas práticas para manipuladores de alimentos que 
atuam em Unidades de Alimentação no município de Cuiabá/MT 

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Cilce Helena de Figueiredo Preza Bertin - Docente 



Resumo: Este projeto  será desenvolvido em parceria com a Secretaria  de Saúde 
Municipal de Cuiaba/MT, através da Coordenação de Vigilância 
Sanitária,órgão responsável pela fiscalização legal de estabelecimentos 
alimentares no Estado.   O objetivo da ação será capacitar manipuladores de 
alimentos em Boas Práticas no que se refere aos procedimentos de higiene 
e processamento, fornecendo ferramentas para garantir a segurança dos 
alimentos e proteger a saúde do consumidor, além de evitar prejuízos 
econômicos decorrentes de perdas de matéria-prima e nutrientes.  Neste 
projeto, a aproximação da universidade com a sociedade deve ocorrer 
buscando a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, pois 
a aplicabilidade dos conhecimentos no contexto social exige profissionais 
com competências e habilidades para a produção dos conhecimentos 
científicos e técnicos, de forma a contribuir para autonomia dessa 
sociedade. As ações de intervenção realizadas pelos discentes em atividades 
de extensão, permitem o confronto dos conhecimentos adquiridos na 
academia, produzindo novos conhecimentos a partir da realidade em que 
está inserido.  Com este propósito, envolveremos alunos do curso de 
nutrição, nas atividades  de diagnóstico do perfil dos manipuladores que 
serão posteriormente, capacitados pela equipe de execução deste projeto.   
O resultado deste trabalho deverá ser apresentado pelos alunos em eventos 
científicos.              

  

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: Estudo das plantas medicinais cultivadas na horta medicinal do campus 
universitário de Rondonópolis / UFMT  

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Erica Pereira de Campos - Docente 



Resumo: A atividade de implantação de uma horta medicinal no Campus 
Universitário de Rondonópolis/UFMT surgiu a partir de um esforço conjunto 
de professores de diversas áreas, com interesses diversificados. As mudas 
das espécies cultivadas na horta serão obtidas com os idosos do NEATI, as 
quais serão identificadas através de literatura especializada e consulta a 
taxonomistas. Em seguida será realizado um levantamento de literatura 
para se obter as informações existentes sobre as propriedades medicinais e 
formas de uso, estas informações serão repassadas aos idosos na forma de 
palestras. 

  

Titulo: Programa de Atendimento ao Funcionário do Hospital Santo Antonio 
(Cópia) 28-02-2011 (Cópia) 04-04-2011 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Cláudia Jaqueline Martinez Munhoz - Docente 

Resumo: Terapias Complementares são técnicas que visam a assistência de saúde do 
indivíduo, considerando-o como um todo - corpo/mente/espírito - e não 
como um conjunto de órgãos ou partes isoladas, diferentemente da 
assistência alopática ou medicina ocidental, cujo objetivo é a cura da 
doença pela intervenção direta no órgão ou parte doente.  A doença é 
sempre uma pausa, uma interrupção nos padrões de hábitos que  vivemos 
durante muitos anos. Ela pode despertar ou não, em algumas pessoas, a 
necessidade de compreender mais profundamente quem elas são e o que é 
mais importante para elas, pode levar outras a viverem mais 
conscientemente, valorizando mais as coisas habituais, como por exemplo, 
as emoções que as influenciam.  Temos participação ativa no processo 
saúde-doença e especialmente no de cura e, por muitas vezes, tentamos 
separar o corpo de nossas emoções, buscando explicação de nossos males 
em causas externas. As enfermidades não provêm somente do meio 
exterior; muitas vezes, elas se originam em nossa própria estrutura física, da 
nossa condições de vida, saúde e trabalho,  Baseado neste enunciado é que 
propomos um Programa de Atendimento ao Funcionário do Hospital Santo 
Antonio Gratuito com assistência  de técnicas de Massagem, Acupuntura e 
Lian Gong, conforme cronograma  da proposta.   

  

Titulo: Temas da Cultura Corporal 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Neil Franco Pereira de Almeida - Docente 



Resumo: O Projeto “Temas da Cultura Corporal: ginástica” se direciona a discentes do 
curso de Educação Física da UFMT, egressos e discentes de instituições 
privadas de Educação Superior da região do Médio Araguaia.   Desenvolvido 
na forma de curso de extensão, o projeto se realizará em quatro módulos, 
focalizando respectivamente as seguintes temáticas: anatomia e fisiologia 
da postura, alongamento e flexibilidade, ginástica laboral, jump e mat 
pilates. Seu objetivo é de oferecer a esses sujeitos a oportunidade de 
vivenciarem em seus processos de formação acadêmica e/ou continuada o 
contato com temas da Cultura Corporal, mais especificamente dentro do 
universo da ginástica, que lhes possibilitem a ampliação de seus 
conhecimentos teóricos e práticos para a atuação no campo profissional.   
Esta proposta, possibilita, também, a interatividade entre aluno/as em 
processo de formação com profissionais já atuantes na área da Educação 
Física, assim como o contato com alunos/as de instituições externas à 
UFMT/CUA.    

  

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: Cezar Augusto da Silva Flores - 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, 
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 de Sinop. As reuniões do grupo acontecerão 
mensalmente no período diurno ou noturno na sala de reuniões do SAE, 
com duração em torno de duas 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 PVHI consiga participar da adesão ao tratamento, ter 
compreensão, reflexão, aceitação e enfrentamento da doença, tendo uma 
vida mais ativa e produtiva.  

  

Titulo: PROGRAMA DESPORTO E LAZER 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Evando Carlos Moreira - Docente 



Resumo: O presente Programa foi criado em 2007 com o intuito de vincular os 
projetos de extensão da FEF/UFMT que eram apresentados e realizados de 
formas isoladas. Com 30 anos de atividades prestadas a comunidade esses 
projetos careciam de uma sistematização para atender a demanda imposta 
pela sociedade, bem como buscar resultados profícuos em relação a 
qualidade de vida, ao bem estar social, e ainda facilitar o acesso da 
comunidade em em estado de vulnerabilidade social a programas 
desportivos, de atividades físicas, recreacionais e de exercícios físicos, 
promovendo assim, a inclusão social.  O maior beneficiado pelo Programa é 
a comunidade que tem voz ativa no mesmo, ao opiniar sobre as atividades 
desenvolvidas, a forma de acesso, a gratuidade, a discussão dos resultados 
obtidos e o pedido da melhora da intraestrutura. Os objetivos do programa 
além de reunir todos os projetos da FEF em um único programa visam 
também: a melhora da qualidade de vida dos seus participantes; a inclusão 
social através do esporte e de atividades que visem a melhora da saúde; a 
socialização; o afastamento da criança e do adolescente dos riscos sociais; a 
valorização da educação escolar através de reforço escolar e por fim o 
combate ao sedentarismo.  

  

Titulo: Enfermeiros da Alegria: uma iniciativa academica a serviço 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: Prevenindo Infecção em serviço de saúde: academicos contaminados com 
essa ideia 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Alan Nogueira da Cunha - Docente 



Resumo: A infecção dentro do hospital trás muitas complicações ao paciente, alem 
de aumentar na maioria das vezes o tempo e gastos durante a internação, 
muito das vezes por simples procedimentos técnicos básicos que se deixa 
de realizar, esses muito das vezes não tem adesão nas capacitações 
realizadas pela instituição, portanto a importância de elaborar estratégias 
para inseri-los em uma educação permanente com isso reduziria as 
infecções hospitalares   O presente projeto será executado em forma de 
atividades diárias, desenvolvidas semanalmente, com a participação de 
acadêmicos da Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT, e alunos da 
FASIP ambos orientados pelos professores e orientador. O objetivo da 
proposta será implantar condutas especificas de prevenção de infecção em 
serviço de saúde de modo a conscientizar e instruir os profissionais de 
saúde do PAM acerca de procedimentos e rotinas corretas, objetivando 
evitar complicações maiores no quadro clinico do paciente que pode 
acarretar comprometimento do quadro, prolongando o tempo de 
permanência do mesmo na internação hospitalar, melhorando a qualidade 
de internação dos pacientes que ali se encontram. E desse modo integrando 
o ensino acadêmico junto à pesquisa e extensão.    

  

Titulo: Educar para Salvar Vidas: uma abordagem às novas diretrizes para RCP  
(Cópia) 08-04-2011 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Suellen Rodrigues de Oliveira Maier - Docente 

Resumo: O processo de ensino tem se tornado uma ferramenta complexa ao 
enfermeiro recém graduado, visto que em algumas situações de sua 
vivência o mesmo de defronta com a idéia de transmitir conhecimentos à 
outras pessoas dentro da educação formal.  Na busca de sanar ou pelo 
menos amenizar essas difciuldades foi que obejtivamos oportunizar um 
grupo de acadêmicos o desenvolvimento das prática docente informando 
aos próprios colegas quanto as diretrizes da American Heart Association 
(AHA) 2010 para a Reanimação Cardiopulmonar (RCP), a principio com a 
formação de um grupo de estudos (encontros semanais) para o 
fortalecimento teórico e na fase das oficinas a transmissão desse 
conhecimento aos colegas interessados na temática em questão. 

  

Titulo: Programa Cuidar Brincando 2011 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 



Resumo: O Programa Cuidar Brincando articulará, em 2011, sete (7) 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  7 - Classe hospitalar    É coordenado pelo 
Departamento de Enfermagem da UFMT e desenvolvido com a participação 
de acadêmicos, docentes, voluntários, servidores da UFMT e parcerias.  
Neste ano de 2011, o programa Cuidar Brincando terá a parceria do 
Instituto de Educação da UFMT com o projeto de apoio à Classe Hospitalar 
do HUJM.     

  

Titulo: Estimativa da população de animais domésticos e identificação das 
afecções ocorridas no município de Sinop -  MT no ano de 2011 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: LÍvia Cristina Lira de SÁ Barreto - Docente 

Resumo: O objetivo é dimensionar a população de animais de companhia do 
município de Sinop e identificar as principais afecções desses animais no 
ano de 2011. Para tanto, alunos do Curso de Medicina Veterinária da 
UFMT/Sinop, matriculados na disciplina de Metodologia da Pesquisa, 
realizarão um censo, através de visitas domiciliares, que abordará questões 
previamente elaboradas, que serão supervisionadas pela equipe de 
professores pesquisadores. Será utilizada uma amostragem de 10% das 
residências respeitando as localidades e a concentração populacional. Em 
seqüência, os dados serão analisados estatisticamente com o objetivo de 
compreender o universo de trabalho e traçar estratégias de saúde pública 
para o município. Vale salientar que esse projeto propiciará o início de 
programas que visam à saúde animal, além de gerar dados técnicos para 
projetos de pesquisa aplicada e condições de implantação do Hospital 
Veterinário da UFMT/Sinop.  

  

Titulo: Liga Acadêmica de Educação em Saúde 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Alexandre Paulo Machado - 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: Capacitação Breve dos Profissionais de Saúde das ESFs de Aragarças – 
Primeiros Socorros  

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Queli Lisiane Castro Pereira - Docente 



Resumo:           A disciplina 'Administração Não Hospitalar' do Curso de Enfermagem 
da UFMT, tem como atividade, entre outras, o levantamento das principais 
dificuldades encontradas nas  ESF durante o estágio da disciplina. a 
elaboração e execução de um Plano de Ação para resolver ou mesmo 
minimizar o problema identificado. A partir de uma rápida pesquisa, 
descobrimos que a falta de qualificação era o problema mais preocupante 
para os profissionais da Unidade de Saúde em questão. Dessa maneira, 
optamos por fornecer um Curso de Extensão que estivesse ao alcance de 
nossas aptidões e que, ao mesmo tempo, suprisse as necessidades 
educacionais desses profissionais.  Elaboramos, assim, um plano de ensino 
que abrangesse a maioria das situações em que um Agente de Saúde 
pudesse se deparar no seu dia-a-dia. Que englobasse, teoria e prática, 
começando pelas intervenções mais simples e culminando com a visão de 
pessoas que vivem no seu dia-a-dia a prática do socorro a vítimas dos mais 
diversos tipos de acidentes, que são os Bombeiros e os atendentes do 
SAMU.   

  

Titulo: Tópicos Avançados em Anatomia do Aparelho do Movimento 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Flávio Silva Tampelini - Docente 

Resumo: O presente curso de tem por objetivo aprimorar e aprofundar os 
conhecimentos anatômicos dos alunos do curso de Medicina da UFMT, com 
um enfoque aplicado no novo Projeto Político Pedagógico do curso, ou seja, 
anatomia humana com enfoque clínico e aplicado a vida profissional. 

  

Titulo: Grupo de Estudos em Enfermagem Pediátrica 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Leila Regina de Oliveira - Docente 

Resumo: O presente projeto de extensão visa o trabalho em grupo para estudos 
relacionados a assistência de enfermagem pediátrica. Estaremos reunidos, 
equipe de execução e público-alvo para estudos e discussões sobre assuntos 
referentes à enfermagem pediátrica no decorrer do projeto. Assuntos estes 
que serão escolhidos pelo público-alvo já no primeiro encontro do grupo.  
Utilizaremos assuntos relacionados a pesquisa como forma de entrar em 
contato com o ainda não-conhecido, estabelecendo relações com o 
conhecimento pré-existente e realizando desta forma a incorporação do 
novo. Oferecerndo desta forma ao acadêmico de enfermagem maiores 
conhecimentos quanto aos assuntos relacionados a assistência de 
enfermagem à criança e ao adolescente, além de promover discussões 
acerca dos trabalhos públicados também no âmbito da enfermagem 
pediátrica, trazendo a este futuro profissional exemplos reais (de 
publicações), fazendo ainda com que exerça sua função de forma segura tão 
logo na sua recém-formação.  Finalmente, incentivaremos o acadêmico de 
enfermagem na realizações de pesquisas e contribuindo para a formação do 
acadêmico e futuro profissional-pesquisador. 

  

Titulo: Saúde na Praça 

Unidade Geral: Pró-Reitoria - Campus Sinop 



Coordenador: Mario Mateus Sugizaki - Docente 

Resumo: A definição de saúde possui implicações legais, sociais e econômicas dos 
estados de saúde e doença. Segundo a Constituição da Organização Mundial 
da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, 
e não apenas a ausência de doenças.  A atividade física tem um papel 
importante para a promoção da  saúde e pode ser aplicado de modo eficaz 
junto à população compondo com o cuidado em saúde.  A cidade de Sinop 
possui 3 academias públicas 'Academia da Terceira Idade' localizadas em 
praças públicas formadas por vários equipamentos de ginástica destinados a 
alongar, fortalecer e desenvolver a musculatura.  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 os usuários  dentro 
das suas capacidades e limitações físicas.  As ações de extensão a serem 
desenvolvidas: educação para a saude, avaliação e acompanhamento do 
estado físico funcional geral. 

  

Titulo: Começando cedo. 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Alexandre Paulo Machado - Docente 

Resumo: O projeto visa levar amor e alegria aos pacientes do Hospital Universitário 
Júlio Muller, além de modificar o ambiente hospitalar, deixando-o mais 
agradável. Visa, ainda, humanizar os acadêmicos do curso de medicina, 
incentivando-os a promover experiências que trazem conforto e esperança 
aos pacientes. 

  

Titulo: LIGA ACADEMICA DE UROLOGIA 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Jose Alberto Alves - Docente 

Resumo: ALIGA ACADÊMICA DE UROLOGIA (LAU) CONSTITUÍDA POR ESTUDANTES DE 
GRADUAÇÃO DE MEDICINA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO ORIENTADOS PELOS 
PROFESSORES DO DEPARTAMENTO DE CLÍNICA CIRÚRGICA, SERVIÇO DE 
UROLOGIA, COORDENADO PELO PROF. Ms. JOSÉ ALBERTO ALVES, TEM POR 
OBJETIVO ESTIMULAR O ESTUDO E APROFUNDAR O CONHECIMENTO NA 
ÁREA DE UROLOGIA  ALÉM DE PROMOVER PROJETOS DE EDUCAÇÃO 
SOCIAL, MOSTRANDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL E A 
COMUNIDADE DE MODO GERAL ATRAVÉS DE PALESTRAS EM ESCOLAS, 
IGREJAS, ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS, AGREMIAÇÕES, ETC., DE FORMA 
PRÁTICA, COMO OCORRE O FUNCIONAMENTO DO CORPO HUMANO, COMO 
CERTAS PATOLOGIAS AFETAM O ORGANISMO E, DESTA FEITA ENSINA-LOS 
COMO PREVENIR  CERTAS DOENÇAS COMO DST, COLICA RENAL (PEDRA 
NOS RINS) INFECÇÃO URINÁRIA, CÂNCER PRÓSTATA, RINS, BEXIGA, PÊNIS, 
ETC.   

  



  

Titulo: AÇÃO GLOBAL NACIONAL:ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL/CONSUMO 
CONSCIENTE 

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Carlos Rodolfo Horn - Docente 

Resumo: Trata-se do Evento Ação Global em que a Faculdade de Nutrição da UFMT 
atuará como parceira ofertando as seguintes atividades: avaliação 
nutricional, orientação nutricional qualitativa e orientações sobre rotulagem 
nutricional. Com esta atividade a população atendida será esclarecida sobre 
a sua situação nutricional e quais os cuidados necessários para uma 
alimentação saudável e combate a obesidade e doenças crônicas, como 
hipertensão e diabetes. Com relação à rotulagem nutricional o público será 
orientado sobre a interpretação dos valores nutricionais e como fazer 
escolhas alimentares saudáveis.  

  

Titulo: O cuidado à pessoa em sofrimento psíquico: uma abordagem psicossocial 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Larissa de Almeida Rézio - Docente 

Resumo: A atenção à saúde mental passou por importantes modificações desde a 
década de 80, com a reformulação do modelo assistencial que prioriza um 
cuidado centrado no indivíduo, família e comunidade, como estabelece o 
Ministério da Saúde. Para a efetivação da Reforma Psiquiátrica, é necessário 
que haja efetivação das dimensões jurídico-política, sociocultural, técnico-
assistencial e teórico-conceitual, desta forma, a capacitação/ atualização de 
acadêmicos e profissionais de serviços de saúde mental contempla as 
dimensões teórico-conceitual e técnico-assistencial, qualificando, portanto, 
o cuidado ao usuário em sofrimento psíquico. Nesse sentido, o evento 
proposto, vinculado ao Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde- 
Saúde Mental, Crack, Álcool e outras drogas, buscará por meio de palestras 
e discussões de casos, pautar o cuidado no modelo de atenção psicossocial. 

  

Titulo: III Congresso de Educação Médica da Região Centro Oeste - COEMCO 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Bianca Borsatto Galera - Docente 

Resumo: O III Congresso de Educação Médica do Centro Oeste  (COEMCO) será 
realizado em Cuiabá, MT nas dependências da UFMT no período de 25 a 27 
de agosto de 2011. Este evento reunirá conferencistas de diversos Estados 
brasileiros, com experiência em ensino médico e temas afins, além de 
representantes de entidades governamentais e de outras instuituições de 
ensino médico. Será estruturado em conferências, mesas-redondas e 
apresentação de trabalhos em exposição de pôsters, publicados em Anais. A 
programação prevê a troca de experiências e o debate sobre o ensino 
médico de excelência, com enfoque nos modelos educacionais aplicados 
nas Universidades, os currículos das Instituições Médicas da região Centro-
Oeste e na troca de experiências entre as IES participantes, promovendo 
reflexões críticas que promovam a melhoria nos cursos, como reforma e 
integralização curricular, ampliação dos cenários de prática médica, com 
ênfase em atenção primária à saúde, dentre outros. Anteriormente o 



COEMCO foi realizado em Goiânia, em 2007 e 2008, tendo como instituições 
organizadoras a Associação Brasileira de Ensino Médico (ABEM), 
Universidade Federal de Goiás (UFG) e PUC de Goiânia. Este evento é de 
suma importância para a realidade do ensino médico e suas 
transformações. 

  

Titulo: DOE SANGUE. DOE VIDA. 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Elias Marcelino da Rocha - Docente 

Resumo: O Município de Barra do Garças tem um numero de doadores de sangue 
abaixo da média nacional. O projeto visa sensibilizar os Universitários e os 
membros da igreja Assembléia de Deus (Madureira), afim de que esses 
possam colaborar com a  doação de sangue que é um ato de cidadania e 
solidariedade que pode salvar vidas, pois para o sangue ainda não há 
substituto. O projeto de extensão tem por  objetivo  aumentar o numero de 
doadores de sangue, principalmente na população jovem, sensibilizando e 
conscientizando à salvar vida de outros seres humanos que necessitam de 
transfusão. Partindo da premissa que o sangue é um produto essencial para 
a sobrevivência da espécie humana, considerando ainda que, este seja 
utilizado em diversas situações do contexto hospitalar, pronto socorro, 
Unidade de Terapia Intensiva e nas Urgências e Emergências. O projeto 
voltado para a busca de doadores, tem a possibilidade de despertar o 
interesse dos universitários e dos membros da igreja Assembléia de Deus. 

  

Titulo: VIVA BEM CAMINHONEIRO 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Elias Marcelino da Rocha - Docente 

Resumo: A Política da  “Saúde do Homem”,  não faz parte da Grade Curricular do 
Curso de Enfermagem. No entanto o Ministério da Saúde lançou em 2008, a 
Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem. Cabe, portanto, as 
Instituições de Ensino desenvolver ações críticas, reflexiva e educativa que 
promova atividades com homens. Afim de aproximar da população 
masculina o  Projeto Viva Bem Caminhoneiro da UFMT, tem o objetivo de 
envolver os caminhoneiros que trafegam pela BR 158 e 070 à reflexões dos 
possíveis comportamentos que os colocam em riscos, usando como 
estratégia a participação dos mesmos nas atividades de sensibilização. 
Pesquisas direcionadas aos caminhoneiros de estrada têm demonstrado 
vulnerabilidade desses profissionais no envolvimento em situações de risco, 
para DSTs/HIV, sedentarismo, obesidade, uso de drogas ilícitas, entre 
outras. Entre as ações a serem desenvolvidas estão aquelas com a 
finalidade de promoção da saúde e prevenção de doenças,  bem como  
verificação de pressão arterial, teste para mensurar nível de glicose e 
distribuição de preservativo masculino, podendo levar a reflexões afim de 
estimular uma melhor qualidade de vida. Várias pesquisas poderão ocorrer 
ao longo do desenvolvimento das ações, afim da produção cientifica e 
compartilhar os resultados para um melhor crescimento da ciência.    

  

Titulo: Implementação do Programa Antitabagismo em Sinop – MT: a 
contribuição da Universidade Federal de Mato Grosso 



Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Marcela Martins Furlan - Docente 

Resumo: Projeto de extensão do Curso de Enfermagem do Instituto de Ciências da 
Saúde (ICS) que consiste na implementação do Programa Antitabagismo do 
Ministério da Saúde em uma unidade de Estratégia de Saúde da Família de 
Sinop-MT. A atividade consiste na formação, coordenação e 
acompanhamento de grupos de dependentes químicos do tabaco por um 
acadêmico do Curso de Enfermagem, sob supervisão e orientação docente. 
As atividades grupais serão desenvolvidas na unidade de saúde da família 
eleita por sua localização central de fácil acesso à população, 
semanalmente, com duração de uma hora e meia e serão mediadas pelo 
acadêmico bolsista, treinado previamente pelo coordenador do projeto, 
com base no programa do Ministério da Saúde. Serão disponibilizados 
recursos pela Secretaria Municipal de Saúde (antidepressivos, adesivos e 
gomas de nicotina, manuais e outros). A atividade representa o trabalho e 
responsabilização da universidade no desenvolvimento e aplicação de 
estratégias para o combate e prevenção da dependência química. 

  

Titulo: Seminário de Integração Ensino-Serviço: a interdisciplinaridade como foco 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Sebastião Junior Henrique Duarte - Docente 

Resumo: Trata-se de um evento que congregará os Projetos PETSAÚDE e a Residência 
Multiprofisional do Hospital Universitário Julio Muller, na perspectiva da 
interdisciplinaridade e as contribuições a organização da Atenção Primária à 
saúde, especialmente nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. 

  

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: Graciela da Silva Miguéis - 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 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: Perfil dos medicamentos utilizados pela população de Sinop/MT 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Denia Mendes de Sousa Valladao - Docente 



Resumo: O projeto de extensão visa verificar a utilização e aceitação de 
medicamentos homeopáticos, fitoterápicos e alopáticos pela população do 
Município de Sinop/MT, já que a Homeopatia e Fitoterapia foram 
recentemente inseridos nos Programas de Saúde do Governo Federal. 
Ainda, o projeto tem como meta avaliar como a população adquire esses 
medicamentos. 

  

Titulo: EFEITOS DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDÍACA SOBRE OS 
FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM USUÁRIOS DE DIGOXINA, 
ANLODIPINO E NIFEDIPINO ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA DE SINOP/ MT 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Mario Mateus Sugizaki - Docente 

Resumo: As doenças cardíacas são consideradas uma das principais causas de morte 
no Brasil e no mundo. Desta forma, a estratificação do risco cardiovascular 
de um paciente além de avaliar o risco de eventos cardiovasculares, é 
fundamental para uma mudança de conduta terapêutica. A implementação 
da conduta terapêutica, por sua vez, deve ser traduzida de maneira clínica 
por redução de eventos cardiovasculares maiores. É importante ampliar o 
conhecimento sobre os fatores de risco cardiovascular em áreas menos 
desenvolvidas e com características sócio-culturais diversas como no Estado 
do Mato Grosso. O objetivo deste estudo será estimar a prevalência de 
fatores de risco  mutáveis simultâneos na população fortemente 
miscigenada da cidade de Sinop, Região Norte do Mato Grosso, e o impacto 
desses fatores em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Família 
usuários de digitálicos e/ ou bloqueadores de canais de cálcio.      

  

Titulo: Oficina: Estratégia Nacional para Promoção da Alimentação 
Complementar Saudável 

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Amélia Dreyer Machado - Docente 

Resumo: O consumo alimentar na infância está intimamente associado ao perfil de 
saúde e nutrição, em especial entre as crianças menores de dois anos de 
idade. Práticas alimentares inadequadas nos dois primeiros anos de vida, 
particularmente nas populações menos favorecidas, estão associadas ao 
aumento da morbidade, representada pelas doenças infecciosas,  
desnutrição, carências específicas de micronutrientes, tais como ferro, zinco 
e vitamina A e excesso de peso.  A introdução da alimentação 
complementar é uma etapa crítica na vida da criança. Assim, a alimentação 
adequada até os dois anos de idade é essencial para promover o 
crescimento e desenvolvimento saudáveis. A partir dos seis meses a 
complementação do leite materno é recomendada para suprir as 
necessidades energéticas e nutricionais da criança.  A Estratégia Nacional 
para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) pretende fortalecer as 
ações de apoio e promoção à alimentação complementar saudável no 
Sistema Único de Saúde, assim como incentivar a orientação alimentar 
como atividade de rotina nos serviços de saúde.   

  



  

Titulo: Implantação do Centro de Equoterapia da UFMT (CEU) (Cópia) 13-06-2011 

Unidade Geral: FAMEV 

Coordenador: Lisiane Pereira de Jesus - Docente 

Resumo: A equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo a 
partir de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e 
equitação, buscando o desenvolvimento biopsicosocial de pessoas 
portadoras de deficiência e/ou com necessidades especiais. O presente 
trabalho objetiva promover a  implantação de um Centro de Equoterapia 
para atender crianças portadoras de deficiência, moradores dos municípios 
de Cuiabá e arredores. O presente projeto de implantação ocorrerá no 
período de agosto de 2011 a agosto de 2012. Através do presente projeto 
far-se-à a solicitação junto a Instituição proponente de local para 
construção do Centro bem como a captação de recursos financeiros junto a 
outras entidades visando viabilizar a construção  das instalações necessárias 
para colocar o Programa de Equoterapia em andamento. Além disto o 
Projeto visa obter a doação dos animais e seleção de acadêmicos e demais 
participantes do Programa. Pretende-se que no período de um ano já haja 
condições para iniciar as demais atividades vinculadas ao programa no qual 
este projeto se encontra vinculado, bem como seja viável vincular outros 
projetos ao programa que só podem ser colocados em andamento uma vez 
que o programa esteja efetivamente em andamento 

  

Titulo: Projeto de Implantação da SAE no Pronto Atendimento Infantil de 
Rondonópolis-MT 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Jacqueline Pimenta Navarro - Docente 

Resumo: Trata-se de um projeto de extensão que visa implantar a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem a clientela atendida no Pronto Atendimento 
Infantil Municipal de Rondonópolis-MT. As etapas da implantação envolvem 
a criação do instrumento de coleta de dados de acordo com o perfil da 
clientela atendida, oficinas de trabalho com a equipe da instituição do 
serviço de saúde, aplicação do instrumento e validação do mesmo nos 
atendimentos diários, assim contribuindo para o fortalecimento do exercício 
profissional e garantindo um atendimento de qualidade respeitando o 
direito das crianças e suas famílias. 

  

Titulo: LIGA ACADÊMICA DE CARDIOLOGIA DA MEDICINA-UFMT 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Jarbas Ferrari Junior - Docente 



Resumo: A Liga Acadêmica de Cardiologia da UFMT visa o aperfeiçoamento da 
formação acadêmica do graduando em Medicina da FM/UFMT dando 
ênfase na área de Cardiologia. Visa também a adequação e difusão desses 
conhecimentos para a comunidade por meio de palestras e atividades 
práticas semanais; atendimento clínico à população, realização de projetos 
de orientação e campanhas informativas em ação conjunta ao 
NAFIMES/LAMIFES – FEF/UFMT, Polícia Comunitária e outras faculdades da 
área da saúde. 

  

Titulo: CURSO DE EXTENSÃO EM INTERFACE À PESQUISA EM IMUNOLOGIA 
MÉDICA E APLICADA 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Renata Dezengrini Slhessarenko - Docente 

Resumo: A proposta do curso de extensão em imunologia médica - básica e aplicada - 
e imunodiagnóstico é oferecer aos alunos de Graduação e Pós-Graduação 
da UFMT e outras instituições de ensino de Cuiabá, já parceiras em outras 
atividades, bem como a profissionais da área da saúde e diagnóstico 
laboratorial do MT-Laboratório e outros vinculados à Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS-MT), atualização e promoção do intercâmbio de 
conhecimento e experiências, consolidando as parcerias pré-estabelecidas. 
Esta proposta visa suprir as necessidades dos cursos de Graduação da UFMT 
e as atuais carências de cursos de especialização nesta área em nosso 
Estado.  As parcerias com órgãos privados e estaduais têm promovido a 
integração das áreas de conhecimento em ensino-pesquisa-extensão, 
permitindo o desenvolvimento conjunto de estudos que poderão promover 
a melhoria e o contínuo aprimoramento dos profissionais da área da saúde 
em nosso Estado, bem como dos serviços prestados à comunidade.  No 
primeiro módulo, serão ministradas palestras sobre tópicos atuais básicos e 
aplicados da imunologia, como células-tronco, resposta imune inata e 
adaptativa, sistema complemento, imunodeficiências, tolerância, 
autoimunidade, hipersensibilidades, evasão viral da resposta imune, dentre 
outros. O segundo módulo constará de aulas teórico-práticas de técnicas de 
imunodiagnóstico, como ELISA, IFA, western blot, teste cutâneo. 

  

Titulo: HIDROGINÁSTICA 2011  

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Garcia Ferreira da Silva - Técnico Administrativo 

Resumo: A INTENÇÃO DO PROJETO É TRABALHAR COM AS COMUNIDADES INTERNA E 
EXTERNA DA UFMT DA CIDADE DE CUIABÁ, FOCANDO OS JOVENS, ADULTOS 
E IDOSOS NUM PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE, BEM COMO 
DOS ASPECTOS SOCIAL E CULTURAL. 

  

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: Pesquisa Bibliográfica para Elaboração de Referencial Teórico 

Unidade Geral: ISC 

Coordenador: Gisela Soares Brunken - Docente 

Resumo: Na revisão da literatura, diversas opiniões científicas, a favor ou contra as 
hipóteses de estudo, são confrontadas. É elaborado um quadro teórico 
onde as principais contribuições conceituais que os autores fizeram sobre o 
tema são recolhidas e analisadas, fornecendo a estruturação conceitual que 
sustentará o desenvolvimento do estudo. Assim, é apresentada a 
fundamentação teórica que o pesquisador adotou para tratar o tema e o 
problema da pesquisa.  Dentre os objetivos da elaboração da revisão da 
literatura destacam-se a determinação do “estado da arte” onde o 
pesquisador demonstra através da literatura já publicada, o que sabe sobre 
o tema, quais as lacunas existentes e onde se encontram os principais 
entraves teóricos ou metodológicos; e a revisão teórica onde o problema é 
inserido dentro de um quadro de referência teórica para explicá-lo.   
Portanto, faz-se necessário colaborar com o público alvo na realização da 
revisão da literatura de seus trabalhos proporcionando melhor 
embasamento teórico e consequentemente facilitando o processo de aceite 
dos artigos em revistas de qualidade. 

  

Titulo: Organização do Referencial Teórico para Redação da Discussão dos Dados 

Unidade Geral: ISC 

Coordenador: Gisela Soares Brunken - Docente 

Resumo: Uma revisão da literatura estruturada fundamenta os achados e mostrar a 
relação entre os fatos observados.   Muitos artigos são rejeitados por causa 
de uma discussão incompleta, mesmo que os dados do artigo possam ser 
tanto válidos como interessantes. Outros artigos, frequentemente deixam 
que o verdadeiro significado dos dados fique completamente obscuro com a 
interpretação presente na discussão novamente resultando em rejeição. 
Muitas discussões são muito longas ou prolixas levando a certa confusão e 
conclusão vaga ao seu final.  A presente oficina pretende auxiliar o 
pesquisador no desenvolvimento da habilidade de “fazer brilhar um feixe de 
luz sobre uma parte da verdade”, referente ao seu objeto.   

  

Titulo: Nutrição para qualidade de vida 

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Letícia Guimarães Perdomo - Docente 



Resumo: Na semana de comemoração do dia do Nutricionista a Faculdade de 
Nutrição, em homenagem aos Nutricionistas, realizará a VII SEMANA DA 
NUTRIÇÃO trazendo como tema Nutrição para qualidade de vida. A escolha 
do tema do Evento se baseou na Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição (PNAN) que tem como uma de suas diretrizes a promoção de 
práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que também se insere na 
Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). A PNPS intensifica as 
recomendações da Estratégia Global para Promoção da Alimentação 
Saudável, Atividade Física e Saúde, que tem como meta a promoção à saúde 
mediante ações sustentáveis, juntamente com modos de vida saudáveis e 
com a participação dos profissionais de saúde e de outras áreas afins.  A 
realização do evento reforça o papel social da Universidade no fomento 
destas 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 importância do nutricionista 
na melhora da qualidade  de vida e do perfil epidemiológico da população.   
É proposto concomitantemente com o evento a realização do II Encontro de 
Estudantes de Nutrição de Mato Grosso.   

  

Titulo: Curso de Capacitação em Enfermagem em Nefrologia pediátrica 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 

Resumo: Trazer atualização para os Profissionais de Enfermagem do HUJM, que 
atuam no campo da Nefrologia Pediátrica.  Com 20 horas, o curso foi 
organizado com a participação de alunos de graduação em enfermagem, 
uma mestranda de Enfermagem e duas docentes da FAEN.       

  

Titulo: Educação e Saúde nas escolas de Sinop-MT 

Unidade Geral: ICNHS/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, palestras e orientações .  
Informações sobre  a fisiologia do aparelho reprodutor humano, o uso  de   
métodos contraceptivos e prevenção de DSTs serão discutidas com os 
adolescentes .   As atividades serão desenvolvidas nas escolas públicas do 
município de Sinop e/ou em salas de aula do Campus da UFMT-Sinop .   A 
equipe executora será composta por estudantes de graduação em 
Enfermagem  e Licenciatura em Ciências 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: A Terapia Comunitária na promoção da saúde, cidadania e construção de 
redes solidárias (Cópia) 16-08-2011 

Unidade Geral: FAEN 



Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 

Resumo: Trata-se de um projeto de extensão universitária vinculado à Faculdade de 
Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) pelo Grupo 
de Pesquisa Enfermagem Saúde e Cidadania (GPESC), cujo objetivo é 
oferecer  Terapia Comunitária (TC) para a comunidade universitária e 
externa, como uma alternativa de cuidado à saúde.  As rodas de TC serão 
conduzidas pelos oito terapeutas comunitários em formação, a qual foi 
iniciada em novembro de 2010 no Ceará  a partir do projeto 'Formação de 
terapeutas comunitários, assistência a saúde estudantil e pesquisa-ação' 
desenvolvido em 2010.  O projeto fará interface com o Programa PET 
Conexões de Saberes 'Universidade, Saúde e Cidadania' com a participação 
de alunos de enfermagem e de psicologia, programa de iniciação científica e 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem com a participação de alunos 
e docentes.  O projeto será realizado no campus da UFMT, no Hospital 
Universitário Julio Muller, no Hospital e Pronto Socorro Municipal de 
Cuiabá, no Centro especializado de odontologia para pacientes especiais 
(CEOPE) e em comunidades.       

  

Titulo: Sexualidade na Escola: atividades educativas com adolescentes 

Unidade Geral: ISC 

Coordenador: Neuza Cristina Gomes da Costa - Docente 

Resumo: Considera-se a  escola um espaço que permite o debate de idéias, a 
construção do conhecimento e o desenvolvimento e crescimento do 
indivíduo. Dentre suas preocupações, a formação do cidadão. O tema 
sexualidade ainda é permeado por mitos e tabus que dificultam sua 
compreensão e leva a banalização. Tema pouco trabalhado devido a escassa 
formação e preparação dos professores não somente da educação, mas 
também da saúde para lidar com o adolescente. Evidencia-se elevados 
números de gravidez na adolescência, infecção pelo vírus da AIDS, bullying 
em relação a 'menina atirada' ou ao homossexual. Situações que podem ser 
minimizadas com ações educativas voltadas para estes jovens. Neste 
contexto, este projeto possui como objetivo elaborar uma proposta de 
educação sexual preventiva na escola, destinada a adolescentes, de 13 e 14 
anos. A metodologia utilizada será em forma de oficinas, debates e 
dinâmicas a fim de contemplar os temas sobre sexualidade, puberdade,  
corporeidade, métodos contraceptivos, doenças sexualmente 
transmissíveis, ciclos sexuais e reprodutivos, orientação sexual. Espera-se 
resultados positivos na implementação das ações, divulgação da experiência 
e sua maior utilização nos espaços escolares e de saúde  a fim de contribuir 
para formação de cidadãos reflexivos e que respeitem a diversidade.   

  

Titulo: LIGA ACADÊMICA DE INFECTOLOGIA: CAMPANHA DE INCENTIVO AO 
DIAGNÓSTICO PRECOCE DE HIV/AIDS 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Cezar Augusto da Silva Flores - Docente 



Resumo: A proposta visa aumentar o conhecimento da população sobre a 
necessidade de se realizar o exame de HIV/AIDS, a importância da 
prevenção e o planejamento de uma vida sexual segura e saudável, 
utilizando técnicas de prevenção. A equipe executora é composta por 
estudantes de graduação em Enfermagem da UFMT Campus Universitário 
de Sinop, os quais são responsáveis pela organização e desenvolvimento das 
visitas a domicílio, com apoio da Pastoral da Saúde e do Serviço de 
Atendimento Especializado em Infectologia – SAE. São utilizados recursos 
didáticos como panfletos, cartilhas educativas fornecidos pelo Ministério da 
Saúde, Pastoral da Saúde e Secretaria de Saúde do Município de Sinop-MT. 
Em virtude dos fatos mencionados o serviço de prevenção ao HIV e 
assistência aos soropositivos: a equipe assume este serviço e, sem 
preconceitos, acolhe, acompanha e defende os direitos daqueles e daquelas 
que foram infectados pela Aids. Atenta às necessidades das pessoas que 
vivem com HIV, trabalhar na prevenção e contribuir com a sociedade na 
contenção da epidemia, envolvendo todos os cristãos na luta contra as 
Doenças Sexualmente Transmissíveis. Assim espera-se o diagnóstico 
precoce de pessoas assintomáticas interrompendo o ciclo de infecção, além 
de melhorar a qualidade de vida dos portadores de HIV. 

  

Titulo: GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM SAÚDE INTERDISCIPLINAR 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Pacífica Pinheiro Cavalcanti - Docente 

Resumo: O projeto tem como objetivo oportunizar momentos de discussão de artigos 
científicos com base nas linhas de pesquisa do Grupo de Estudos e Pesquisa 
em Saúde Interdisciplinar, as quais destaca-se: Atenção à saúde da pessoa 
portadora de deficiência; Farmacologia Clínica/ Pesquisa Clínica; Saúde da 
Mulher; Saúde do adulto; Vigilância epidemiológica de agravos 
transmissíveis e não transmissíveis. Os encontros acontecerão em uma 
frequência quinzenal nas dependências da Universidade Federal de Mato 
Grosso. Em cada encontro haverá a apresentação de um artigo científico 
com temática voltada às linhas de pesquisa do grupo. Os participantes serão 
acadêmicos e docentes do Curso de Graduação em Enfermagem vinculados 
ao grupo de pesquisa. 

  

Titulo: I Simpósio Mato-Grossense de Infecção Hospitalar 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Alexandre Paulo Machado - Docente 



Resumo: Ultimamente, as infecções nosocomiais têm causado preocupações por 
todo mundo. Um dos fatores principais envolve a dispersão de patógenos 
multirresistentes, o que agrava-se com o desconhecimento quanto aos 
métodos adequados de controle das infecções hospitalares, uso 
indiscriminado de antimicrobianos e falta de investimentos em saúde, 
inclusive no desenvolvimento de novas drogas. O evento será realizado no 
Hotel Fazenda Mato Grosso e visa  capacitar, aproximadamente, 1000 
participantes entre estudantes (de graduação e pós- graduação), 
professores e profissionais da área da saúde e biológicas quanto ao  uso 
racional de antibióticos; características, prevenção e controle das infecções 
hospitalares; germicidas;  sensibilidade e resistência microbiana aos 
antibióticos. O evento será realizado em parceria com várias universidades 
brasileiras, hospitais, Anvisa, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de 
Saúde e empresas privadas. O evento é coordenado pelo Programa de 
Educação Tutorial da Faculdade de Medicina (PET-Medicina) da 
Universidade Federal de Mato Grosso.  

  

Titulo: FESTIVAL DE PIPAS 2011  

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: Projeto Maquete/Lillipet: Os CAPS e a rede de atenção à saúde em Cuiabá 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Vera Lucia Blum - Docente 

Resumo: Esta ação consiste na construção de três maquetes sintetizadas da cidade 
de Cuiabá com foco na representação lúdica de equipamentos que formam 
a rede de atenção psicossocial à saúde. Nela constarão os equipamentos da 
rede de saúde pública propriamente dita, e equipamentos da rede de 
ensino, esporte, lazer e cultura. Será desenvolvida junto com as equipes 
multiprofissionais dos CAPS e com seus usuários, como um projeto 
vinculado ao Programa de Ensino pelo Trabalho para a Saúde – PET/Saúde 
Mental. Seus principais objetivos são dar visibilidade à rede psicossocial de 
atenção à saúde em Cuiabá, identificando na concretude da representação 
seus pontos fortes e fracos, além de se propor como uma atividade 
terapêutica para os usuários dos CAPS, ao darem forma, na maquete, à 
história da cidade onde vivem e a suas próprias vivências. Espera-se, como 
resultados: favorecer a compreensão do funcionamento da rede de saúde 
em Cuiabá, para profissionais da área, estudantes que estão se preparando 
para nela ingressar, usuários, gestores, e demais cidadãos;  ser instrumento 
de reivindicação política, no que se refere à estrutura básica para o 
funcionamento da rede e  favorecer o laço social dos usuários dos CAPS em 
relação aos recursos territoriais da rede de saúde. 

  



  

Titulo: VIII SEMANA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Letícia Guimarães Perdomo - Docente 

Resumo: O Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, foi criado pela Organização 
das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) em 1945. Tem 
como principal objetivo a luta contra a fome, e todo ano um tema 
estratégico é trabalhado por atores sociais envolvidos na melhoria das 
condições de vida dos grupos sociais vulneráveis.    No mês de outubro, em 
comemoração O Dia Mundial da Alimentação, a Faculdade de Nutrição em 
parceria com outras instituições propõe o projeto de extensão“VIII SEMANA 
ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL”, onde  ações serão desenvolvidas 
por docentes e discentes em vários locais e com diferentes grupos sociais, 
com intuito de contribuir para a melhoria da qualidade nutricional da 
alimentação        

  

Titulo: Orientação Nutricional na Campanha Outubro Rosa MTMAMMA 

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Fabiane Aparecida Canaan Rezende - Docente 

Resumo: Esta atividade, Caminhada 'Amigos do Peito', acontecerá no Parque Mãe 
Bonifácia, no  dia 12 de outubro, às 08 horas da manhã e tem como 
objetivo, chamar a atenção para ações para detecção e tratamento do 
câncer de mama, como também de  estimular a prática de exercícios para a 
melhoria da qualidade de vida. Neste contexto os estudantes do Curso de 
Nutrição farão avaliação e orientação nutricional do público participante 
sobre alimentação saudável.      

  

Titulo: MicroEnsina 2011: Treinamento Especializado em Diagnóstico 
Microbiológico Veterinário  

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Pamila Nayana Ferreira Ramos - Técnico Administrativo 

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 Saúde Coletiva 

Unidade Geral: ISC 

Coordenador: Reginaldo Silva de Araujo - Docente 



Resumo: O Instituto de Saúde Coletiva foi criado em 1992 por docentes atuantes nos 
Departamentos de Enfermagem, Medicina e Nutrição da UFMT. Já no ano 
seguinte (1993) foi criado o Programa de Pós-Graduação em Saúde e 
Ambiente constituído pelos cursos de mestrado e doutorado. Esse Stricto 
sensu vigorou no período de 1993-2002, sendo substituído em seguida pelo 
Programa de Mestrado em Saúde Coletiva. Além desse, o ISC/UFMT conta 
também com uma forte atuação na pós Graduação Lato Sensu através de 
cursos de especialização, abordando distintas temáticas do campo da saúde 
coletiva, voltadas principalmente para os profissionais do Sistema Único de 
Saúde.  Na graduação, o ISC/UFMT além de atuar nos cursos em saúde, 
recentemente (primeiro semestre de 2010) passou a ofertar vagas em um 
Curso de Graduação em Saúde Coletiva. Nesse, propõem-se a formar 
profissionais (bacharel) responsáveis por organizar ações de vigilância 
ambiental, sanitária e epidemiológica, sendo o ator estratégico para realizar 
a melhoria da gestão das políticas e ações de saúde, que possibilite a 
efetivação dos princípios e diretrizes do SUS.  O evento propõem-se a 
oportunizar a reflexão e troca de conhecimentos sobre pesquisas e 
experiências realizadas nesse Instituto ou em outros espaços.   

  

Titulo: III Mostra Científica do Curso de Gradução em Enfermagem UFMT - Roo 'A 
assistência de enfermagem diante às diferentes faces da violência' (Cópia) 
05-10-2011 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Jacqueline Pimenta Navarro - Docente 

Resumo: Trata-se da III Mostra Científica do Curso de Graduação em Enfermagem da 
UFMT campus Rondonópolis, com o tema central 'A Assistência de 
Enfermagem diante às diferentes faces da Violência', caracterizada pela 
criação de espaços que propiciem o conhecimento dos estudos realizados, 
das metodologias de pesquisa utilizadas, e de reflexão sobre os aspectos 
técnico-científicos que envolvem também a comunidade em geral.  Este 
será o momento propicio para dar visibilidade às ações de Enfermagem no 
município de Rondonópolis, conhecimento sobre os trabalhos realizados na 
área da saúde e a discussão sobre um tema considerado um grave problema 
de saúde pública atualmente, a violência, que será tratada em todos os 
âmbitos através de palestras por profissionais atuantes nesta área e 
discussão sobre o papel do profissional de Enfermagem neste contexto.  
Além da realização de conferências sobre esse tema abrangente e 
pertinente, terá também a apresentação de estudos de pesquisa e 
extensão, que fomente discussões e debates de ideias, com troca de 
experiência entre universidade, serviço e comunidade, contribuindo para a 
construção de novas práticas, que levem a conscientização de direitos e 
deveres como cidadãos.     

  

Titulo: Diversidade e Formação Profissional 

Unidade Geral: ICHS/CUR 

Coordenador: Sílvia Matsuoka de Oliveira - Docente 



Resumo: O curso de extensão Diversidade e Formação Profissional visa criar um 
momento de discussão e debates acerca das diferenças (culturais, étnicas, 
raciais, dos deficientes visuais) que permeiam a formação identitária dos 
profissionais da educação e da saúde. Propõe uma reflexão  exotópica das 
nossas relações com o outro.  

  

Titulo: Conexão Criativa: o despertar da criatividade através da terapia expressiva 
centrada na pessoa 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Ana Rafaela Pecora - Docente 

Resumo: Conexão criativa: o despertar da criatividade através da terapia expressiva 
centrada na pessoa, é um evento que se subdivide em dois momentos: (1) 
uma conferência, com 04h/a de duração, aberta a um público de 222 
pessoas, e (2) um curso com 16h/a, incluindo a conferência inicial, ofertado 
para 22 participantes. Ambos os momentos são destinados a estudantes e 
profissionais de psicologia e de áreas afins, interessados na Abordagem 
Centrada na Pessoa (ACP), uma das principais vertentes da Psicologia 
Humanista, fundamentada nos trabalhos de Carl Rogers. A Terapia 
Expressiva Centrada na Pessoa, proposta por Natalie Roger, psicóloga e filha 
de Rogers, inclui a utilização de recursos expressivos, desde o movimento, 
dança, som, desenho, fantasia dirigida, pintura e escrita livre. O curso será 
facilitado pela Psicóloga, Psicoterapeuta e Professora Doutora Márcia Alves 
Tassinari, sócia-fundadora do Centro de Psicologia da Pessoa, Professora, 
Supervisora Clínica e Coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada da 
Universidade Estácio de Sá – RJ (Campus Norte Shopping). Márcia 
promoveu, ainda, a vinda de Natalie Rogers ao Brasil, em 1989, quando 
organizou e participou do Treinamento em Terapia Expressiva Centrada na 
Pessoa. Os seguintes conteúdos serão abordados: fundamentos da ACP; 
processo grupal; ensino centrado no aluno; ludoterapia; técnicas 
expressivas. 

  

Titulo: Jornada de Pediatria 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Natasha Slhessarenko - Docente 

Resumo: A Jornada de Pediatria contará com palestras e discussões sobre temas 
básicos e fundamentais em Pediatria, tais como pneumonia, sopros 
cardíacos, obesidade, desidratação, afecções dermatológicas comuns na 
infância, hipertensão arterial. Os professores convidados são, na maioria, 
docentes da Universidade Federal de Mato Grosso, especialistas e 
pesquisadores dos temas abordados. 

  

Titulo: Grupo de Mulheres 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Vera Lucia Blum - Docente 



Resumo: Esta ação consiste na construção de um grupo específico para as mulheres 
usuárias do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS AD Cuiabá, que lá estão 
para tratamento da dependência de álcool e outras drogas. Visando à 
contribuir com o tratamento ambulatorial, as atividades do Grupo de 
Mulheres, assim denominado, consiste em um espaço para reflexão e 
autoconhecimento, enfatizando o fazer/falar e o refletir por meio de 
oficinas e de temas disparadores propostos pelas coordenadoras.  Esta 
atividade será desenvolvida com as estagiárias do Programa de Ensino pelo 
Trabalho para a Saúde – PET/Saúde Mental e com a equipe multiprofissional 
do CAPS-ad de Cuiabá. O Principal objetivo é oferecer um tratamento que 
possibilite à mulher tratar de assuntos específicos e condizentes com as 
suas necessidades e promova, desta maneira, a sua permanência no 
tratamento. Espera-se, como resultados: maior adesão de mulheres 
dependentes de álcool e outras drogas neste serviço e a possibilidade de ele 
servir como referência de tratamento para a mulher dependente de álcool e 
outras drogas.     

  

Titulo: NATAÇÃO 2011 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Antonio Carlos Jaudy - Técnico Administrativo 

Resumo: A modalidade de natação oferecida à comunidade interna e externa da 
UFMT, possui o caráter de 'escolinha de natação' e portanto visa o 
aprendizado dos estilos do nado numa perspectiva da cultura corporal 
educacional de movimento, levando o aprendiz (aluno) à apropriação de 
aspectos globais e específicos dos movimentos envolvidos nos mesmos e 
sobretudo a aquisição de melhor qualidade de vida.    

 


