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Titulo: Liga de Urgência, Trauma e Emergência  (Cópia) 02-02-2012 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Alberto Bicudo Salomao - Técnico Administrativo 

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

  

Titulo: VOLEIBOL 2012 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Erasmo Braz dos Santos - Técnico Administrativo 

Resumo: ESCOLINHA DE INICIAÇÃO DESPORTIVA NA MODALIDADE DE VOLEIBOL, 
ESTÁ ALINHADA COM A POLÍTICA DO PROGRAMA DESPORTO E LAZER QUE 
VISA PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
BEM COMO O SEU DESENVOLVIMENTO NO CAMPO BIOPSICOSSOCIAL E AO 
ESTÍMULO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR. 

  

Titulo: PROGRAMA DESPORTO E LAZER 2012 

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: PISQUILA 2012 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Erasmo Braz dos Santos - Técnico Administrativo 

Resumo: O evento esportivo tem os intuitos de:    -  oferecer as crianças e aos 
adolescentes praticantes de modalidades esportivas das mais variadas 
instuitições promotoras do esporte de Cuiabá e Várzea Grande a 
possibilidade de participação em um evento esportivo gratuito;    - 
proporcionar o desenvolvimento do futebol de campo, futsal, voleibol,  
taekwondo e xadrez junto a comunidade escolar.    - propiciar aos alunos da 
Escolinha de Iniciação Desportiva da FEF, a oportunidade de participar de 
eventos esportivos.    - ofecerecer aos acadêmicos de Educação Física a 
oportunidade de realizar na prática os procedimentos da organização de 
eventos esportivos.     

  



  

Titulo: RECREAÇÃO PARA PACIENTES ADULTOS HOSPITALIZADOS 2012 

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: Grupo de Apoio as pessoas que vivem com HIV/AIDS 

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 apoio 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 quatro 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 os portadores de HIV/AIDS consigam participar da adesão ao 
tratamento, ter compreensão, reflexão, aceitação e enfrentamento da 
doença, tendo uma vida mais ativa e produtiva. 

  

Titulo: Liga Acadêmica de Infectologia: Campanha de incentivo ao diagnóstico 
precose 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 AIDS 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: BASQUETEBOL 2012 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Austeclínio Batista Júnior - Técnico Administrativo 

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

  

Titulo: Futebol  2012 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Helenir Resende Rodrigues - Técnico Administrativo 

Resumo: A intenção do projeto é democratizar o acesso ao aprendizado do futebol 
independentemente do nível de habilidades físicas e de classe social. Propor 
conteúdos nas dimensões de procedimento (prática), conceitos e atitudes. 
Introduzir e integrar o aluno no âmbito da cultura do futebol, visando 
formar, além de desportistas, cidadãos críticos e conscientes sobre o papel 
do futebol na vida de cada um. Continua-se, neste ano, ofertando o futebol 
também para meninas na faixa etária até 11 anos. Objetiva-se assim 
oportunizar uma  convivência harmoniosa  entre os gêneros também no 
futebol. 

  

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: NATAÇÃO 2012 

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.    

  

Titulo: Monitoramento da infestação do Aedes aegypti no campus 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 2012 
a fevereiro de 2013.     

  

Titulo: Enfermeiros da Alegria: uma iniciativa academica a serviço da alegria da 
criança enferma (Cópia) 05-09-2011 

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: 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 tomada de medidas profiláticas 
e/ou tratamento do animal. Dos diagnósticos realizados serão compilados 
em um banco de dados. 

  
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 (Cópia) 07-02-2012 

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 (Cópia) 13-
02-2012 

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: PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO 
DO ANEXO PENITENCIÁRIO OSVALDO FLORENTINO LEITE-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, 
falta de orientação para a realização do exame de Papanicolaou (citologia 
oncótica), e da conscientização da importância deste exame na prevenção 
do câncer, medo, vergonha e dificuldade de acesso aos locais de coleta. 
Sendo assim, a mulher presidiária, torna-se o foco deste projeto, por ser 
considerado, segundo o Ministério da Saúde, 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 DST,câncer,facilitar 
o acesso para à realização do exame de Papanicolaou,tratamento das 
doenças sexualmente transmissíveis, de acordo com as orientações da 
abordagem sindromica do Ministério da Saúde, e dispomibilizar os métodos 
contraceptivos, buscando a diminuição da morbimortalidade do câncer de 
colo de útero e das lesões percussoras, da pratica de sexo seguro,e de um 
planejamento dos filhos.Visa, também, complementar o conhecimento do 
acadêmico de enfermagem sobre o câncer uterino,DSTs,métodos 
contraceptivos.Com enfoque na prevenção de agravos e a proporcionar o 
ensino mais dinamico e a interação com a realidade, entre universidade e 
sociedade. Discentes e docentes estarão reunidos semanalmente para 
organização,planejamento das atividades, a coleta da citologia oncótica e 
análise dos resultados dos exames,educação em saúde.  

  



  

Titulo: Anjo da guarda: atendimento anestesiológico e de eletrocardiografia em 
animais domésticos e silvestres da grande Cuiabá e estado do Mato 
Grosso (Cópia) 16-02-2010 (Cópia) 08-02-2011 (Cópia) 10-01-2012 

Unidade Geral: HOVET 

Coordenador: Luciana Dambrósio Guimarães - Docente 

Resumo: Atendimento médico veterinário nas áreas de anestesiologia e 
eletrocardiografia para animais domésticos e  silvestres e aperfeiçoamento 
de estudantes e profissionais através da aplicação do embasamento 
científico na rotina anestesiológica do HOVET - UFMT. 

  

Titulo: Observatório de Recursos Humanos em Saúde - Estação de Trabalho 
Saúde, Trabalho e Cidadania   

Unidade Geral: ISC 

Coordenador: Nina Rosa Ferreira Soares - Técnico Administrativo 

Resumo: A Estação de Trabalho: “Saúde, Trabalho e Cidadania” integra a Rede 
Nacional de Observatórios de Recursos Humanos em Saúde (Rorhes), foi 
implantada e é coordenada pelo Núcleo de Desenvolvimento em 
Saúde/ISC/UFMT, em parceria com outras instituições e profissionais da 
saúde. Tem por missão identificar, analisar e debater as demandas 
referentes à gestão do trabalho e à educação na saúde formulada por 
gestores, trabalhadores, pesquisadores e usuários do SUS.  Suas atividades 
são planejadas por períodos bianuais. O Plano Diretor 2010/2012, em 
vigência, está estruturado em dois componentes: o 1º que contempla dez 
projetos atividades relacionados à pesquisa e extensão e, o 2º que 
relaciona-se às atividades da Estação de Trabalho em si e ao gerenciamento 
do site na internet.   Entre as ações previstas nesse Plano estão, entre 
outras, oficinas de acompanhamento dos projetos, seminários e 
capacitações de pesquisadores. 

  

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 de graduação e pós-graduação, 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: FUTSAL 2012 

Unidade Geral: FEF 



Coordenador: Jaedson Coleta de Sousa - Técnico Administrativo 

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

  

Titulo: HIDROGINÁSTICA 2012 

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: XADREZ 2012 

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

Unidade Geral: FAMEV 

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 de identificação do animal, da 
propriedade e do proprietário 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. A via encaminhada ao 
Ministério caracteriza a notificação obrigatória. O exame caso dê negativo 
tem validade por 60 dias. O animal que tem o resultado laudado como 
positivo, deve ser isolado para posteriormente ser sacrificado. 

  

Titulo: Curso de Desenvolvimento Gerencial do SUS 

Unidade Geral: ISC 

Coordenador: Júlio Strubing Müller Neto - Docente 

Resumo: O Projeto do Curso de Desenvolvimento Gerencial do Sistema Único de 
Saúde (CDG-SUS) é uma iniciativa do Núcleo de Desenvolvimento em Saúde 
(NDS), que integra o Instituto de Saúde Coletiva da UFMT em parceria com 
o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso 
(COSEMS/MT), sob a coordenação compartilhada entre representantes da 
UFMT e COSEMS/MT.   O CDGSUS integra o Programa Nacional de 
Desenvolvimento Gerencial no SUS (Portaria GAB/MS 1311 de 27/05/2010) 
e foi estruturado com o objetivo de contribuir para a qualificação das 
práticas de gestão e do cuidado em saúde no município e fortalecer a 
relação entre as instituições de ensino e pesquisa e a gestão municipal do 
SUS na implementação da educação permanente. O foco na realidade e nos 
sujeitos locais orienta os debates conceituais e as escolhas metodológicas, 
incluindo um conjunto de textos e informações que possibilitam a reflexão e 
a construção coletiva do conhecimento. O curso trabalha com a 
especificidade e a singularidade de cada município.   Até dezembro de 2011  
o projeto certificou 1561 profissionais e conselheiros de saúde em 55 
cursos, atingindo municípios em todas as regiões de saúde do estado e 
conta com um grupo de tutores qualificados; material didático publicado 
pela Editora da UFMT, incluindo “Coletânea de Textos e Caderno de 
Atividade do Aluno”; o  Caderno de Indicadores do Município; o CD 
contendo Legislação do SUS e Manual do Tutor. 

  

Titulo: FESTIVAL DE PIPAS 2012 

Unidade Geral: FEF 



Coordenador: José Carlos de Lara Pinto - Técnico Administrativo 

Resumo: O evento tem as características de atividade recreativa e de lazer 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: HUJM- Ambulatório de Enfermagem em Estomias- HUJM (Cópia) 02-03-
2012 

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: Boletim Eletrônico Informativo Saúde e Cidadania 

Unidade Geral: ISC 

Coordenador: Júlio Strubing Müller Neto - Docente 

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

Unidade Geral: FAMEV 



Coordenador: Daniel Moura de Aguiar - Docente 

Resumo: As doenças infecciosas de cães e gatos são causas freqüentes de 
atendimentos e internações em hospitais veterinários. Dentre as doenças, 
as enfermidades relacionadas com diarréias, sintomas  neurológicos e 
disturbios hematológicos predominam em várias regiões do Brasil, 
sobretudo na áreas 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 ascensão 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 carácter 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: HAPKIDO 2012 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Edvaldo Eziderio Bispo - Técnico Administrativo 

Resumo: A modalidade HapKido será oferecida para a comunidade em geral (interna 
e externa da UFMT).    O Hapkido é a arte marcial coreana poderosa, 
dinâmica, inovativa e criativa de defesa pessoal, que propicia aos seus 
praticantes um leque de opções , na técnica de prevenção e segurança 
pessoal. 

  

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) 
Cidade Alta,  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: Diagnóstico radiológico para cães, gatos e animais silvestres da grande 
Cuiabá (Cópia) 08-02-2010 (Cópia) 09-02-2011 (Cópia) 05-03-2012 

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: Atendimento clínico cirúrgico de pequenos animais, pets exóticos e 
animais silvestres da região de Cuiabá. (Cópia) 19-01-2012 

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: Laboratório de Patologia Clínica Veterinária do HOVET (LPCV-HOVET) 
(Cópia) 01-03-2012 

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 (Cópia) 
14-02-2012 

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: 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: PRÓ-HOMEM 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Elias Marcelino da Rocha - Docente 



Resumo: O Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde do Homem, com 
objetivo de facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços 
de saúde. A iniciativa é uma resposta à observação de que os agravos do 
gênero masculino são um problema de saúde pública. A cada três mortes de 
pessoas adultas, duas são de homens. Eles vivem, em média, sete anos 
menos do que as mulheres e têm mais doenças do coração, câncer, 
diabetes, colesterol e pressão arterial mais elevadas. Por meio dessa 
iniciativa,  o Ministério da Saúde espera  que homens na faixa etária de 20 a 
59 anos procurem o serviço de saúde ao menos uma vez por ano.   A Política 
da “Saúde do Homem”, está em processo de implantação no município de 
Barra do Garças.  Cabe, portanto, as Instituições de Ensino desenvolverem 
ações críticas, reflexivas e educativas que promovam atividades com 
homens. Na perspectiva de aproximar a população acadêmica e a 
comunidade a esta temática, tem o objetivo de envolver os alunos da 
Faculdade Cathedral à reflexões dos possíveis comportamentos que os 
colocam em risco, usando como estratégia a participação dos mesmos nas 
atividades de sensibilização. Entre as ações a serem desenvolvidas estão 
aquelas com a finalidade de uma maior interação com as diretrizes da 
Politica Nacional da Saúde do Homem,  promoção da saúde, prevenção de 
doenças, reflexões sobre machismo – algo que dificulta a adesão de muitos 
homens ao cuidado com a saúde.  

  

Titulo: INTOXICAÇÃO ALIMENTAR: cuidados no preparo e manuseio dos 
alimentos 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Débora Aparecida da Silva Santos - Docente 

Resumo: Para ter uma alimentação saudável não basta conhecer os nutrientes e o 
valor nutritivo dos alimentos. É necessário saber a melhor maneira de 
escolher, preparar, conservar e rotular todos os alimentos que vão ser 
consumidos. Os cuidados com a higiene pessoal, do ambiente e dos 
próprios alimentos também são essenciais e muito importantes para a 
nossa saúde e precisam ser usados no nosso dia-a-dia.   Existem diversos 
tipos de higiene, mas as de importância relacionadas com os alimentos são 
a higiene pessoal, ambiental e, claro, dos alimentos.   Preparar os alimentos, 
escolher alimentos tratados de forma higiênica, e cuidar quanto à 
temperatura e os requisitos para uma boa higienização das mãos durante o 
preparo evitam a contaminação e consequentemente diminuem o risco de 
toxidades por microrganismos.  O homem é o principal “meio de 
transporte” da bactéria até o alimento. Isso acontece quando não possui 
bons hábitos de higiene, seja com cuidados pessoais, do ambiente ou do 
próprio alimento.  A prevenção das intoxicações alimentares depende de 
medidas de controle que envolvem muitos fatores, desde a coleta  até a 
armazenagem e distribuição dos alimentos, o seu transporte, preparo e 
conservação, além das condições de vida, higiene e educação da população.  
Desta forma, pretendemos realizar orientações a jovens e adultos sobre o 
tema, no intuito de prevenir intoxicações alimentares, promovendo saúde e 
prevenindo possíveis agravos, melhorando, assim, a qualidade de vida e 
saúde da população do nosso município.   

  



  

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 com proposta de treinamentos voltados 
a Capacitação para formação de pessoas em serviço e 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 em especial aos enfermeiros. Os 
treinamentos serão conduzidos por docentes com participação de discentes 
do curso de graduação em enfermagem da UFMT/CUR.  

  

Titulo: Determinação dos fatores que  favorecem a incidência de obesidade e 
avaliação do risco cardíaco em estudantes da UFMT-Sinop 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Márcia Rodrigues Carvalho Oliveira - Docente 

Resumo: De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais 
da metade da população adulta brasileira está acima do peso. A obesidade 
está intimamente relacionada a um aumento na incidência de doenças 
cardiovasculares, hiperlipidemia, hipertensão arterial sistêmica, entre 
outras. Diante do exposto, será utilizado como meta uma amostragem de 
no mínimo cem estudantes de ambos os sexos abrangendo todos os cursos 
da UFMT os quais estarão cursando o primeiro semestre de graduação. A 
metodologia utilizada para avaliar ois indivíduos será inicialmente uma 
entrevista acompanhada de um questionário abordando hábitos 
alimentares, atividades físicas, hábitos tabágico e álcool, existência de 
doenças crônicas e familiar. Paralelamente será realizada avaliação do 
estado nutricional aferindo peso e altura  de cada indivíduo para cálculo do 
índice de massa corpórea (IMC). Para avaliação do risco cardíaco serão 
utilizadas as medidas da pressão arterial  e da circunferência abdominal. As 
análises bioquímicas séricas serão utilizadas como mais um indicativo do 
risco cardíaco, onde serão determinados os seguintes componentes: 
triglicerídeos, colesterol total e frações e glicemia de jejum.  Os 
procedimentos citados acima serão repetidos semestralmente com todos os 
indivíduos para que se detecte o surgimento e/ou aumento dos casos de 
obesidade e risco cardíaco entre os estudantes da UFMT-Sinop, assim como 
a detecção dos fatores que levaram ao surgimento destas patologias.  Ao 
final, será realizado teste estatístico com análise de variância (efeito do 
tempo e por meio de teste de tukey), adotando-se nivel de 0,05 de 
probabilidade para o erro tipo I.  

  

Titulo: Pró-Saúde Universitária: Conhecer para se proteger 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Lucelia Campelo de Albuquerque Moraes - Docente 



Resumo: Segundo o Ministério da Saúde, as patologias infecciosas, o uso do álcool e 
doenças crônicas representam um importante fator de morbidade, 
sobretudo, pela emergência e reemergência de doenças.    É neste contexto 
que pretende-se  executar o projeto de extensão; por meio da realização de 
palestras e oficinas periódicas,  levando ao conhecimento dos acadêmicos 
da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus do Araguaia, e da 
comunidade local de Barra do Garças, cujo objetivo é dinfundir informações 
sobre prevenção de diversas doenças, suas respectivas formas de contagio, 
os agentes etiológicos, sinais, sintomas, diagnóstico e principais formas de 
prevenção, além de oferecer campanha e informações sobre o uso abusivo 
de álcool e drogas.  Dessa maneira contribuiremos de forma significativa 
para a comunidade acadêmica e local, podendo minimizar os índices de 
doenças e uso dessas drogas.   Quando existe a informação e a mesma é 
difundida a possibildiade de prevenção é maior. O desenvolvimento de 
ações de promoção e educação em saúde será realizado pelos acadêmicos 
dos cursos da área de Saúde do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 
(ICBS) da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do 
Araguaia, estes executarão o projeto no ano de 2012, dando continuidade 
no mesmo que com muito êxito foi realizado no ano anterior. 

  

Titulo: Programa Cuidar Brincando 2012 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Rosa Lucia Rocha Ribeiro - Docente 

Resumo: O Programa Cuidar Brincando é uma ação de extensão que vem sendo 
construída desde 2004 e tem como finalidade a promoção dos direitos de 
crianças e de adolescentes hospitalizados. O seu principal cenário de 
atuação é o Hospital Universitário Júlio Müller. Contudo, também ocupa-se 
da defesa dos direitos de crianças e de adolescentes na rede hospitalar de 
Cuiabá.   Em 2012, articulará, sete (7) subprojetos 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 - Companheiros da Classe Hospitalar    É 
coordenado pelo Departamento de Enfermagem da UFMT e desenvolvido 
com a participação de estudantes de graduação e de pós-graduação, 
docentes, voluntários, servidores da UFMT e parcerias.  Neste ano de 2012, 
o Programa Cuidar Brincando terá a parceria do Instituto de Educação da 
UFMT com o projeto de apoio à Classe Hospitalar do HUJM.     

  

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 ação, já relativamente 
consolidada, 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: 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 promoção da 
saúde e prevenção de doenças do Curso de Enfermagem da UFMT – CUR se 
propõe a realizar orientações sobre Obesidade, Hipertensão Arterial, 
Diabetes Mellitus e Estresse e a prevenção destas doenças, 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: Programa de intervenção em estratégias de enfrentamento da dor em 
crianças com doença falciforme 

Unidade Geral: IE 

Coordenador: Tatiane Lebre Dias - Docente 



Resumo: A anemia falciforme é uma doença genética com maior frequência na 
população afrodescendente, que requer, além do diagnóstico precoce, o 
preparo do indivíduo acometido e de sua família para lidar com a 
enfermidade. As crises de dor se caracterizam como o sintoma clínico mais 
recorrente, constituindo o fator que ocasiona situações de stress ao sujeito 
e a seu cuidador (familiar que o auxilia e acompanha no tratamento da 
doença). Diante disso, as estratégias de coping se fazem necessárias a esta 
população, auxiliando-a no enfrentamento, de maneira eficiente, da dor 
crônica e de outros problemas provenientes do quadro clínico da doença. 
Com base nesses aspectos, a presente proposta tem como objetivo 
desenvolver um Programa de Estratégias de Enfrentamento da Dor para 
crianças com Doença Falciforme (PEED-DF) numa modalidade de ação de 
extensão voltada à psicoeducação deste público-alvo, buscando familiarizar 
e desenvolver estratégias mais eficientes de enfrentamento em relação aos 
problemas desta enfermidade. Serão atendidas uma média de 32 (trinta e 
duas) crianças que realizam tratamento periódico na unidade de saúde de 
Cuiabá/MT (Hemocentro), com diagnóstico de doença falciforme, na faixa 
etária de 8 a 12 anos de idade. O PEED-DF será desenvolvido através 
sessões individualizadas (média de sessão= 6 por criança) nas quais serão 
aplicadas atividades lúdicas que proporcionem à criança lidar de modo 
eficiente com as crises de dor e as situações adversas provocadas pela 
doença. Assim espera-se que a população atendida desenvolva 
comportamentos pró-ativos no enfrentamento da doença de modo a 
promover uma melhor qualidade de vida. 

  

Titulo: Atenção gerontológica aos aposentados da UFMT 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Waléria Christiane Rezende Fett - Docente 

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

  

Titulo: UNIVERSIDADE : RISCOS E VULNERABILIDADE DO UNIVERSITÁRIO 
ADOLESCENTE. 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Francisco Moacir Pinheiro Garcia - Docente 



Resumo: O presente projeto terá como propósito identificar o perfil, as motivações e 
as necessidades psicossociais  dos acadêmicos do Campus Universitário de 
Sinop assim como suas vulnerabilidades e riscos aos quais  estão expostos 
como:DST/AIDS  , uso de  álcool e outras drogas.Inicialmente será 
ministrado uma palestra sobre as DST/AIDS e em seguida  será feito um 
levantamento das necessidades dos mesmo com sugestões de futuros 
trabalhos que serão desenvolvidos pelos bolsistas assim como oficinas, 
palestras em horário noturno  e local a ser definido posteriormente  de 
acordo com o grupo .Esse projeto de  Extensão  terá o caráter experimental, 
(grupo piloto) e servirá de base para desenvolvimento de outros projetos ou 
mesmo um programa institucional de apoio ao acadêmico.     Os encontros 
com os bolsistas será quinzenal  para discussões de temas relevantes sobre 
acadêmicos adolescentes  e Universidades permeados por dinâmicas, livre 
exposição de material de pesquisa sobre a temática, em todas as atividades 
os calouros irão responder questionários como forma de avaliar o 
conhecimento dos mesmo e também como  avaliação  do trabalho dos 
bolsistas.Os dados resultantes desse trabalho irão nortear o 
desenvolvimento de políticas institucionais de orientação e 
acompanhamento psicossocial durante o período de formação do 
acadêmico.         

  

Titulo: SAÚDE DO TRABALHADOR:TRABALHAR SIM ADOECER NÃO, PREVENIR É A 
SOLUÇÃO 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Francisco Moacir Pinheiro Garcia - Docente 

Resumo: O projeto Saúde do Trabalhador:Trabalhar sim Adoecer não:Prvenir  é a 
solução. É uma nova proposta metodológica para desenvolvimento de 
atividades de educação técnica de trabalhadores dos Serviços Gerais do 
(PAM)  -Pronto Atendimento Municipal  e da UFMT campus de Sinop.    Os 
treinamentos serão desenvolvidos, buscando a prevenção dos acidentes  e 
doenças do trabalho. Nessa metodologia os conceitos e as tecnologias sobre 
como trabalhar os produtos químicos, material perfurocortantes, 
ergonomia, atenção  aos riscos ambientais como riscos: Químicos, Físicos e 
Biológicos.    Portanto, o desenvolvimento não será feito sem o sujeito, sem 
respeitar suas especificidades, eles serão protagonistas do seu próprio 
crescimento técnico e cultural. Nesse contexto o pretendente é trabalhar 
temas de acordo com o público-alvo de cada local, que serão vinculados à 
assuntos de importância para a sustentabilidade tanto do setor hospitalar, 
como da  Universidade, quanto para a capacitação intelectual de seus 
participantes.    Os treinamentos e capacitações serão realizados pelos 
discentes , docentes e técnicos  da UFMT de Sinop que o farão por meio de 
oficinas , panfletos e folder.    As oficinas irão abranger as seguintes 
temáticas:    - Capacitação dos profissionais de Serviços Gerais da área 
Hospitalar e da  Universidade em temas referentes a promoção da saúde no 
ambiente de Trabalho.  - Riscos Biológicos e forma de transmissão das 
doenças;  - Riscos Químicos e os cuidados ao manipular esses produtos  -
Riscos Ergonômicos no manuseio de cargas e esforços no desenvolvimento 
das atividades laborais.  -Legislação pertinentes em saúde do trabalhador;  - 
DST’S/AIDS – Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS.   

  



  

Titulo: OFICINAS EDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO ADOLESCENTE 
DO COLÉGIO PISSINATI 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 na Escola Estadual João Pissinati Guerra é uma proposta 
de uma nova metodologia para desenvolvimento de atividades que irão 
abranger os adolescentes. O projeto tem como objetivo desenvolver 
oficinas educativas com adolescentes matriculados na escola no ensino 
fundamental do 5º ao 9º ano no total de 200 alunos. Promovendo ações de  
promoção à 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. O treinamento e  capacitação dos bolsistas e 
voluntários (alunos de graduação do curso de Enfermagem da UFMT, do 
campus de Sinop, Alunos de Graduação da UNIC e professores da 
Instituição) serão realizados quinzenalmente  a partir de abril  de 2012. 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 e 
sociais do adolescente, gravidez na adolescência ,maturação sexual com 
orientação sexual,transtornos alimentares,obesidade anorexia,Bullying, 
Drogas, violência e trabalho na adolescência. 

  

Titulo: Longevidade Saúdavel: Exercício Físico 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Neusa Maria Carraro Martins - Docente 

Resumo: As atividades físicas oferecidas para os idosos, objetiva o desenvolvimento e 
a manutenção da condição física geral (físico, intelectual, social e 
emocional) do ser humano. Visando o desenvolvimento e aprimoramento 
das valências físicas: resistência aeróbia, força, equilíbrio e flexibilidade 
articular, além da sociabilização em grupo. 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 respaldo 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: Orientações 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, 
bem como no puerpério, 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: 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: 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 e da 
Estratégia de Saúde da Família Jardim Europa, 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: CARDIO-UFMT: PROGRAMA SAÚDE CARDIOVASCULAR DO SERVIDOR 
(Cópia) 17-03-2012 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Waléria Christiane Rezende Fett - 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: Programa de qualidade de vida, esporte, saúde e lazer da UFMT Campus 
de Sinop 

Unidade Geral: PROCEV 

Coordenador: Mario Mateus Sugizaki - Docente 



Resumo: A prática esportiva tem sido considerada uma importante ferramenta para a 
manutenção da saúde. Desta forma, é crescente o número de indíviduos 
que procuram as academias, clubes esportivos, praças públicas, parques no 
intuíto da prática de atividade física. Considerando a importancia da prática 
de atividade física como uma aliada a melhora de qualidade de vida das 
pessoas, esse programa tem como metas proporcinar aos acadêmicos e 
servidores da Universidade Federal de Mato Grosso - Campus de Sinop, a 
oportunidade de participarem de projetos esportivos de futsal, handebol, 
basquetebol, voleibol, judô e muia tai. Além dessas ações também é foco 
desse programa, em parceria com a secretaria de Municipal de Esportes a 
particiçação de acadêmicos como monitores nas escolinhas esportivas e 
também atuando nas praças públicas com avaliações físicas e 
cardiorespiratórias para a comunidade em geral.   

  

Titulo: Programa Etno-Fitos em Poconé, Mato Grosso, Brasil 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Domingos Tabajara de Oliveira Martins - Docente 

Resumo: A Fitoterapia como prática complementar e integrada à medicina  
convencional vem ganhando um grande impulso nas últimas duas  décadas, 
a despeito do crescimento da indústria  químico-farmacêutica de síntese. 
Esse projeto norteia as Políticas  de Práticas Integrativas e Complementares 
do SUS e Nacional de  Plantas Medicinais e Fitoterápicos e no Programa 
Nacional de  Plantas Medicinais e Fitoterápicos. O objetivo deste Programa 
será implantar a Farmácia Viva em Poconé, Mato Grosso, Brasil.  A 
Implantação da Farmácia Viva nos modelos I, II e III, utilizando plantas  
citadas na pesquisa etnobotânica citadas pelos informantes do Distrito 
Nossa Senhora Aparecida do Chumbo e plantas da relação da RENISUS e da 
ANVISA. Também será realizado um grande levantamento bibliográfico de 
aproximadamente 400 plantas medicinais a serem incluídas no livro de 
plantas medicinais utilizados no pantanal mato grossense. Esse programa 
contribuirá com políticas públicas e programas governamentais, ao 
favorecer a geração de conhecimento para o desenvolvimento da cadeia 
produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos. 

  

Titulo: Desvelando a Educação em Saúde a partir dos movimentos sociais em 
saúde de Cuiabá - MT 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Neudson Johnson Martinho - Docente 



Resumo: A Educação em Saúde deve pautar-se em práticas dialógicas, participativas, 
nas quais vários saberes sejam integrados, possibilitando aos sujeitos 
envolvidos nesse processo de educar/educando, maior participação 
responsável e autônoma frente à saúde pessoal e coletiva no cotidiano de 
vida (REIS, 2006).    Esta educação política é mais do que uma atividade, pois 
é uma atitude que visa à qualidade de vida (BARROSO, VIEIRA, VARELA, 
2003). Nesta perspectiva o conceito de saúde se amplia, saindo da redução 
à ausência de doenças, passando a ser considerada uma construção sócio-
educativa, tendo em vista que se corporifica entre sujeitos sociais que se 
empoderam no processo de luta por qualidade de vida.  Essa construção 
social e ampliada da saúde toma corpo nos movimentos sociais, onde o 
cidadão reivindica mudanças sociais que lhe são de direito, com base nas 
demandas individuais e da coletividade, onde a educação ocupa lugar 
central na acepção coletiva de cidadania, sendo esse movimento de luta em 
si próprio, um movimento educativo (GOHN, 1992). Com base nesses 
pressupostos, o desenvolvimento deste projeto visa a partir do 
conhecimentos e ações integrativas e complementares em saúde, e dentre 
estas a homeopatia popular desenvolvida em Cuiabá-MT, desvelar novas 
táticas de educação em saúde em um processo de intercambiamento entre 
o saber técnico e o saber popular, o que poderá contribuir para 
desvelamento de novas estratégias de ensino-aprendizagem no âmbito da 
educação em saúde nas diversas dimensões do saber/fazer humano. O 
mesmo abrangerá os profissionais das unidades básicas de saúde da família 
do Coxipó, famílias e comunidade. 

  

Titulo: AME AMA - Ambulatório Especializado no Atendimento à Menina e à 
Adolescente  

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 após o parto. 

  

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

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Renata M. Knupp Medeiros - Docente 

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

  



  

Titulo: Aplicação do Brinquedo Terapêutico a Crianças com Necessidades 
Especiais  

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Carla Regina de Almeida Corrêa - Docente 

Resumo: Esta atividade de extensão se propõe a desenvolver atendimento a crianças 
pré-escolares e escolares institucionalizadas com necessidades especiais, 
utilizando o brinquedo terapêutico como ferramenta para o cuidado, uma 
vez que o uso do brinquedo terapêutico pode amenizar o stress gerado 
pelos conflitos da criança com necessidade especial, visto que esse público 
apresenta somatização de tensões. Assim, nos propomos a utilizar o 
brinquedo terapêutico em encontros semanais com crianças pré-escolares e 
escolares institucionalizadas e com necessidades especiais. 

  

Titulo: ATENDIMENTO CLÍNICO DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE SINOP - MT 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Adriana Alonso Novais - Docente 

Resumo: O presente projeto destina-se a promover o atendimento clinico dos 
animais domésticos (cães e gatos) da região de Sinop, através das aulas 
práticas de clínica médica dos animais de companhia, no sentido de auxiliar 
no controle de zoonoses, controle de doenças parasitárias e infecto-
contagiosas, medidas de prevenção e tratamento de doenças, bem como 
melhorar a qualidade de vida dos animais e seus proprietários, fornecendo 
orientação sobre a criação e os cuidados com os animais domésticos de 
pequeno porte. Além disso, possibilitar o treinamento dos discentes da 
disciplina de clínica dos animais de companhia, do curso de medicina 
veterinária. 

  

Titulo: Ações educativas, formação profissional e assistência de enfermagem 
como possibilidade de promoção de saúde no município de 
Rondonópolis/MT 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Jânia Cristiane de Souza Oliveira - Docente 



Resumo: Com o movimento da Reforma Sanitária e as discussões nas Conferências 
Nacionais de Saúde VIII e IX, os conceitos de saúde, doença e educação se 
modificaram. A consolidação da proposta pela Constituição Federal de 1988 
apresentou uma alteração singular e profunda dos serviços de saúde e a 
participação popular. A educação em saúde começou a ser vista como uma 
ferramenta para a transformação social, sendo imperativo que esteja 
articulada às lutas sociais e ser assumida pela equipe, com o objetivo de 
reorientar as práticas de saúde e as relações que se estabelecem entre o 
dia-a-dia e o saber em saúde (ALVES E AERTS, 2011).  A partir da 
implantação do SUS, o trabalho educativo necessitou de reestruturação 
para contribuir com a qualidade de vida da população, sendo considerado 
como ferramenta ímpar para a transformação social (CHIESA e WESTPHAL, 
1995).  Por sua vez, na Estratégia de Saúde da Família, a promoção da saúde 
assume um novo caráter, uma vez que o eixo norteador é o fortalecimento 
da capacidade de escolha dos sujeitos. Para tanto, as informações em saúde 
são trabalhadas de forma simples, clara, contextualizada, para que as 
pessoas possam tomar as decisões mais saudáveis para sua vida (CHIESA e 
WESTPHAL, 1995).  Desta forma, esperamos contribuir com a qualidade de 
vida das crianças, seus familiares além dos funcionários das EMEI’s do 
município de Rondonópolis/MT, através das educações em saúde, formação 
profissional e assistência de enfermagem. Além disso, o presente projeto 
instiga no aluno a visão e co-responsabilização social.   

  

Titulo: Projeto: SAÚDE NO CAMPUS   

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: Consulta de enfermagem: uma ferramenta de promoção da saúde sexual e 
ginecológica. 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 



Coordenador: Pacífica Pinheiro Cavalcanti - Docente 

Resumo: Esta ação de extensão será direcionada à assistência de enfermagem na 
atenção primária das mulheres, principais usuárias dos serviços de saúde. 
Ele aborda temas como o câncer de mama e cérvico-uterino, doenças 
sexualmente transmissíveis (DST), sexualidade e qualidade de vida, fatores 
que representam graves problemas de saúde pública. 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 realizada uma 
investigação 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 pelas participantes após cada atendimento 
e em reuniões com a equipe de execução nos dias de atividade, quanto ao 
êxito da condução das ações propostas. 

  

Titulo: Educação em saúde como estratégia para o cuidado à Gestante, à 
puérpera e ao recém-nascido 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Pacífica Pinheiro Cavalcanti - Docente 

Resumo: A qualidade da assistência de saúde oferecida a mulher durante o período 
gravídico e puerperal é primordial para o desenvolvimento de uma gestação 
saudável e sem intercorrências, com vistas à garantia da segurança 
gestante, futura puérpera e do recém-nascido. A vivência em um grupo de 
gestantes proporcionara troca de conhecimentos com o fornecimento de 
informações que trarão mais qualidade de vida a população atendida e a 
formação de bons profissionais implicando num processo que ultrapasse a 
acumulação de saberes. Assim, este projeto, objetiva implementar grupos 
de gestantes, compostos pelas gestantes e até puérperas atendidas na 
Unidade de Saúde da Família Dr. Carlos Sholtão. Os convites para os 
encontros serão elaborados pela equipe de execução e entregues durante 
as consultas de pré-natal e pelos agentes comunitários de saúde. O grupo 
ocorrerá mensalmente na unidade de saúde. Serão oferecidas palestras e 
dinâmicas para facilitar a interação com o público. Os temas abordados 
serão o desenvolvimento fetal, as alterações do corpo da gestante, 
planejamento familiar, importância do pré-natal, alimentação equilibrada, 
relação sexual na gravidez, atividade física, cuidados com as mamas e 
importância da amamentação, tipos de parto, sinais do parto, o que levar ao 
hospital no momento do parto, vínculo entre pais e filho, cuidados com o 
recém-nascido e a puérpera. Ao fim de cada reunião as participantes 
deixaram suas dúvidas em uma caixa, sem identificação, para serem 
atendidas pela equipe de execução. O projeto será avaliado ao final de cada 
encontro pelas participantes, e semestralmente avaliado pela equipe 
executora.   

  



  

Titulo: Projeto Felizidade 2012 

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: Saúde Cardiovascular do servidor: atendimento em enfermagem  (Cópia) 
04-03-2011 (Cópia) 22-03-2012 

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: 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 realizará cerca de 250 
atendimentos a 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 campo 
da ação. 

  

Titulo: Projeto Sementinha: nascer saudável 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Queli Lisiane Castro Pereira - Docente 

Resumo: Unir-se ao esforço coletivo dos profissionais da Estratégia da Sáude da 
Família, do municipio de Pontal do Araguaia, com objetivo de: estimular e 
conscientizar as gestantes sobre a importância do pré-natal; aumentar a 
adesão ao programa de pré-natal; acompanhar a operacionalização da 
assistência pré-natal às gestantes, parturientes, puérperas e RN cadastradas 
no programa (SISPRENATAL); proporcionar ao acadêmico de enfermagem a 
vivenciar a assistência integral à saúde da mulher através do atendimento à 
gestante, à parturiente, à puérpera, organizar e produzir atividades na 
assistencia domiciliar e em grupos de gestantes ao nível de assistência 
primária. 

  

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

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Ana Lucia Sartori - Docente 



Resumo: O 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 semanalmente por meio de palestras com 
momentos de reflexão sobre os conhecimentos das mulheres e os novos 
conhecimentos oferecidos, 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: Atendimento Ambulatorial e Educação Nutricional dos servidores 
participantes do Programa CARDIO-UFMT (Cópia) 01-03-2012 

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Naoel Hassan Feres - 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: Saúde na Escola: Educação, Saúde e Inclusão 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Carlos Kusano Bucalen Ferrari - Docente 



Resumo: Introdução e significado: Com a crescente epidemia de obesidade em nosso 
país, é de fundamental importância conhecer a composição corporal 
associada à saúde, o risco nutricional e cardiovascular, bem como 
determinantes da saúde em populações de escolares jovens. Objetivos: 
Avaliação da qualidade e do estilo de vida (sono, hábitos alimentares, 
conhecimentos de hipertensão, de diabetes, prática de atividade física, etc) 
em jovens escolares; Determinação antropométrica relacionada à saúde. 
Após o diagnóstico de saúde, serão promovidas intervenções educativas e 
de saúde (oficinas, palestras, aulas, dinâmicas de grupo) para promover a 
saúde e o estilo de vida saudável dos jovens escolares, tais como a prática 
de atividades físicas, de lazer, recreação e a melhoria da qualidade de vida; 
Melhorar a formação discente por meio da experiência prática do contato 
com o público, a iniciação cientifica e extensionista  e a avaliação em saúde, 
bases para uma sólida formação profissional;    Metodologia: 1)População- 
Estudantes da úlitma série do ensino fundamental e médio do médio 
Araguaia, incluindo os municípios de Aragarças, Pontal do Araguaia, Barra 
do Garças e Araguaiana; 2) Materiais e Métodos- avaliação da composição 
corporal por bioimpedância elétrica; avaliação antropométrica (peso, 
estatura, IMC, circunferência da cintura e do quadril). Aplicação de 
questionários sobre saúde e estilo de vida validados cientificamente nos 
escolares. Contribuição do projeto para o desenvolvimento social e 
científico: melhoria do entendimento sobre os determinantes de saúde em 
escolares da região, ajudando na prevenção de doenças crônicas do adulto 
como obesidade, hipertensão, diabetes e síndrome metabólica. 

  

Titulo: 4ª Semana de Enfermagem - Campus Universitário do Araguaia 

Unidade Geral: ICBS / CUA 

Coordenador: Michele Cristiene Nachtigall Barboza - Docente 

Resumo: A 4ª Semana de Enfermagem do Campus Universitário do Araguaia visa a 
integração dos diversos profissionais da área da  enfermagem e da saúde 
em geral e, ao mesmo tempo, fornecer informações técnico-científicas por 
meio de palestras, mini-cursos e uma mesa redonda, a fim de proporcionar 
novas oportunidades de aprendizado. 

  

Titulo:  Sorologia para titulação da raiva em docentes e discentes do curso de 
medicina veterinária e servidores do HOVET  

Unidade Geral: FAMEV 

Coordenador: Darci Lara Perecin Nociti - Docente 



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

  

Titulo: Monitoramento da resistência anti-helmíntica 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: SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA COM ÊNFASE NO PLANEJAMENTO 
FAMILIAR NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BOA ESPERANCA 
SINOP-MT 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Maria das Graças de Mendonça Silva Calicchio - Docente 



Resumo: O planejamento familiar, no Brasil, é um assunto de nosso cotidiano, 
regulamentada pela Lei 9.263 de 12 janeiro, que consiste em uma rede de 
ações, que busca garantir o direito da saúde sexual e reprodutivo das 
mulheres. Sendo assim percebe-se a necessidade de uma educação em alto 
potencial para discutir o saber e o fazer na área da saúde.  As ações a serem 
desenvolvidas têm como objetivo conscientizar a população da UBS da 
importância de fazer uso do melhor método contraceptivo de sua 
adequação e acessibilidade, facilitar o acesso para realização do exame 
papanicolau, *  tratamento das doenças sexualmente transmissíveis de 
acordo com as orientações  da abordagem sindromica do MS e 
disponibilizarmos métodos contraceptivos buscando a diminuição das 
cesáreas pré-agendadas, para realização da esterilização e evitar 
arrependimentos posteriores, estimular a pratica de sexo seguro e de um 
planejamento dos filhos refletindo na redução dos problemas familiares 
sócio-economico-cultural. Visa também complementar o conhecimento do 
acadêmico de enfermagem sobre a saúde sexual e reprodutiva, de homem e 
mulheres da UBS boa esperança. Com enfoque de proporcionar o ensino 
mais dinâmico e a interação com a realidade, entre universidade e 
sociedade. Discentes e docentes estarão reunidos semanalmente para 
organização, planejamento das atividades de promoção e educação em 
saúde. 

  

Titulo:  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: Educação em Saúde e Prevenção de Câncer de Colo do Útero em duas 
Unidades Básicas de Saúde no município de Sinop-MT. 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Airton Lima - Técnico Administrativo 



Resumo: Verificar a incidência de crianças de creches públicas de regiões periféricas 
no município de Sinop, Mato Grosso acometidas por parasitoses intestinais. 
O objetivo do projeto é de inserir os alunos a atuar na comunidade com 
educação em saúde, atuando junto às famílias na prevenção, educação e 
promoção da saúde. O projeto contará com discentes dos cursos de 
Enfermagem e Farmácia da UFMT/Sinop, Técnicos, Docente e Profissional 
da rede municipal de saúde e 1 acadêmico de Biologia da UNIC/Sinop. Será 
realizado exames parasitológico de fezes amostras de crianças de 3 a 5 
anos. As amostras de fezes serão recolhidas em creches e encaminhados ao 
Laboratório da universidade, onde serão submetidas ao método de 
Hoffman (NEVES, MELO e LINARDI, 2005). O contato dos discentes com a 
comunidade, com as amostras de material biológico, seus respectivos 
resultados laboratoriais, mostrará aos alunos os agravos à saúde através do 
perfil epidemiológico. Mostrará também a necessidade de trabalhar com a 
comunidade a relação de saúde-doença-prevenção. 

  

Titulo: Saúde e Prevenção nas Escolas 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Francisco Moacir Pinheiro Garcia - Docente 

Resumo: O projeto de extensão irá contribuir com a implantação do Programa Saúde 
na Escola proposto pelo Ministério da Saúde. É uma proposta de uma nova 
metodologia para desenvolvimento de atividades que irão abranger os 
adolescentes. O projeto tem como objetivo desenvolver oficinas educativas 
com adolescentes matriculados nas escolas municipais de Sinop, no ensino 
fundamental. Promoverá ações de promoção à saúde envolvendo aspectos 
inerentes à saúde do escolar; 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. O 
treinamento e capacitação dos bolsistas e voluntários (alunos de graduação 
do curso de Enfermagem da UFMT, do campus de Sinop, Alunos de 
Graduação da UNIC e professores da Instituição) serão realizados 
quinzenalmente a partir de maio de 2012. 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 e sociais do adolescente, 
gravidez na adolescência ,maturação sexual com orientação 
sexual,transtornos alimentares,obesidade anorexia,Bullying, Drogas, 
violência e trabalho na adolescência. 

  

Titulo: Jornal 'Anamnese' (Cópia) 24-03-2012 (Cópia) 03-04-2012 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Alexandre Paulo Machado - Docente 



Resumo: O jornal ‘Anamnese’, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
Mato Grosso (FCM/UFMT), tem o objetivo de ser um veículo, de 
participação democrática e cientificamente aceito, com o qual pensamentos 
possam ser livremente expostos, debatidos e promovidos. Dessa forma este 
servirá à comunidade acadêmica da própria FM, integrando-a, podendo 
também ser veiculado em outras faculdades, institutos, universidades e na 
sociedade em geral. Essa proposta viabiliza a relação do diálogo flexível, em 
particular dos docentes e discentes como sujeitos do ato de aprender e 
ensinar usando mensagens impressas. O jornal também estimula o habito 
da leitura e aguça a curiosidade humana. As seções do jornal serão divididas 
em: Ciência, Notícias, Cultura, Opinião, Entrevista e Faculdade. Na parte de 
'Ciência' serão divulgados artigos relacionados a ciência, notícias, matérias 
científicas, resumos e pesquisas, inclusive da universidade. Na parte de 
'Notícias' serão publicadas matérias sobre saúde, eventos, congressos, 
novidades na área médica e científica, assuntos relacionados à Faculdade de 
Medicina e à universidade. Em 'Opinião' serão publicados artigos, crônicas e 
textos opinativos sobre diversos temas, de docentes e discentes. Na seção 
'Cultura' serão abordados temas relativos a música, cinema, artes, entre 
outros temas pertinentes. Na parte 'Faculdade' serão expostos diversos 
informativos da FM de interesse dos alunos e profissionais. Os textos 
necessitarão, obrigatoriamente, ser de autoria de quem os enviar.    

  

Titulo: Direitos Sociais das Mulheres com Câncer de Mama  

Unidade Geral: ICHS 

Coordenador: Maria Helena Goes Campelo - Docente 

Resumo: ESTE PROJETO DE EXTENSÃO TEM COMO PROPOSTA DESENVOLVER AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS ÀS MULHERES COM CÂNCER DE MAMA, QUE 
PARTICIPAM DO GRUPO AMA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO INTEGRAL 
DOM AQUINO CORREA EM CUIABÁ-MT. O GRUPO AMA TEM COMO 
OBJETIVO A REABILITAÇÃO DE MULHERES ACOMETIDAS PELO CÂNCER DE 
AMA E QUE FORAM SUBMETIDAS À CIRURGIA PARCIAL OU TOTAL DA 
MAMA, BEM COMO A LINFADENECTOMIA (RETIRADA DOS LINFONODOS 
AXILARES), ALÉM DE PREVENIR E RECUPERAR A AMPLITUDE DE 
MOVIMENTO DO MEMBRO SUPERIOR, COMO TAMBÉM DOS CASOS DE 
LINFEDEMA, VISANDO A FUNCIONALIDADE E A MELHORA DA QUALIDADE 
DE VIDA DAS MESMAS. O TRABALHO FUNDAMENTA-SE NAS LEGISLAÇÕES 
BRASILEIRAS EM VIGOR, NA SBOC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ONCOLOGIA 
CLÍNICA E EM MARIA CECÍLIA MAZZRIOL VOLPE QUE ABORDA A SAÚDE 
COMO DIREITO DE TODOS. AS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS NO CRIDAC- 
CUIABÁ/MT, MENSALMENTE EM DOIS DIAS DA SEMANA, NO PERIODO DE 
ABRIL A NOVEMBRO DE 2012. AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS CONSISTEM EM 
ORIENTAÇÕES E SOCIALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS DIREITOS 
SOCIAIS E COMO TER ACESSO AOS MESMOS, POR MEIO DE PALESTRAS E 
DINÂMICAS. PARTICIPARÃO DA EXECUÇÃO O PROJETO UMA DOCENTE DO 
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL E TRÊS ESTAGIÁRIAS DE SERVIÇO SOCIAL. 
ESPERA-SE COMO RESULTADO DESTE TRABALHO DE EXTENSÃO AMPLIAR OS 
CONHECIMENTOS DOS DIREITOS SOCIAIS PELAS DISCENTES E AS MULHERES 
COM CÂNCER DE MAMA, COMO TAMBÉM PROMOVA A CONSTRUÇÃO DE 
UMA CONSCIÊNCIA MAIS CRÍTICA E ESTIMULE AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 
ENTRE OS PARTICIPANTES DO PROJETO.      

  



  

Titulo: Orientações de manuseio adequado do lixo para prevenção de dengue  

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Sidnei Anastácio Sampaio - Docente 

Resumo: A proposta é apontar a necessidade de ter uma boa Educação Ambiental, 
para que desenvolvam o hábito do manuseio adequado do lixo, coleta 
seletiva, durante sua vida, adquirindo hábitos saudáveis, na tentativa de 
sensibilizá-los da importância destes costumes para a redução dos focos de 
dengue e de outras enfermidades relacionadas a estas.  Com procedimentos 
e práticas treinadas dentro e fora da escola, é plausível estabelecer 
conhecimentos básicos sobre o lixo e a importância deste nas metodologias 
contra a dengue, alertando os alunos sobre os riscos e causas que pode 
trazer a falta do mesmo, com o acarretamento de um acréscimo nas 
ocorrências de dengue. Cabe ressaltar que a educação em saúde nas escolas 
pelos discentes do curso de enfermagem colabora diretamente com a 
promoção da saúde e prevenção de doenças, melhorando, assim, a 
qualidade de vida da população.   

  

Titulo: INTRODUÇÃO À BIOESTATÍSTICA I EM SPSS 

Unidade Geral: ICET 

Coordenador: Mariano Martinez Espinosa - Docente 

Resumo: No curso se estudarão as técnicas descritivas de análises dados, as principais 
distribuições de probabilidade discretas e contínuas e se introduzem as 
técnicas de correlação e regressão linear simples. No entanto, pela grande 
quantidade de dados que quase sempre é analisada na área de saúde é 
necessária a utilização de um programa estatístico para o processamento da 
informação. Assim, esta capacitação estatística se complementará com o 
uso do programa estatístico SPSS (Statistical Package of Social Science). O 
programa SPSS é um programa estatístico de aplicação de uma importância 
significante para as áreas de saúde coletiva, Medicina, Ciências Sociais, 
Engenharia e outras áreas.  Para tal propósito, este curso teórico-prático, 
estará dividido em 4 temas, nos quais se apresentam os elementos básicos 
do SPSS, as principais análises descritivas no SPSS, as principais distribuições 
de probabilidades no SPSS e se introduzem as técnicas de correlação e 
regressão linear simples no SPSS. Cabe destacar que, cada tema será 
complementado com a utilização de bases de dados reais na área de estudo 
de cada estudante ou professor com o propósito de fixar a utilização do 
programa SPSS.   

  

Titulo: DETECÇÃO DE JOVENS TALENTOS DESPORTIVOS DA ESCOLINHA DE 
INICIAÇÃO DESPORTIVA DA FEF-UFMT 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Fabricio Azevedo Voltarelli - Docente 



Resumo: O Projeto DETECÇÃO DE JOVENS TALENTOS DESPORTIVOS DA ESCOLINHA 
DE INICIAÇÃO DESPORTIVA DA FEF-UFMT, visa detectar através de uma 
bateria de testes junto às crianças e aos adolescentes  frequentadores da 
Escolinha de Iniciação Desportiva da FEF/UFMT (que faz parte do PPC do 
curso de Educação Física) em diversas modalidades esportivas e que podem 
desenvolver potencialidade para esporte de rendimento. A Escolinha não 
tem objetivo de treinamento, uma vez que sua intenção é promover o 
esporte na vida da criança/adolescente, mas ao longo dos anos, se 
destacaram atletas nas modalidades de atletismo, futsal e mais 
recentemente natação com o campeão mundial e panamericano dos Jogos 
de Guadalajara Felipe Lima. O intuito da pesquisa é detectar esses jovens 
talentos e indicá-los para os centro desportivos de alto rendimento, para 
que os mesmos possam receber os estímulos necessários para seus 
desenvolvimentos. Para alcançar essa meta o projeto contará com o 
envolvimento das áreas de Medicina, Enfermagem, Educação Física e 
Estatística. Com esse objetivo esse projeto pretende contribuir para o 
desenvolvimento do esporte brasileiro, já que o Brasil será palco de 
competições importantes como: Copa do Mundo e Jogos Olímpicos; e ao 
mesmo tempo promover a pesquisa, o ensino e a extensão. 

  

Titulo: PROGRAMA DESPORTO E LAZER  

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Evando Carlos Moreira - Docente 

Resumo: O Programa Desporto e Lazer visa atender a sociedade no sentido da 
melhora da qualidade de vida e facilitar o acesso da comunidade em em 
estado de vulnerabilidade social a programas de esportes e de lazer, 
promovendo assim, a inclusão social e o direito do esporte que é garantido 
por lei.  A comunidade tem voz ativa no mesmo, através de pesquisa de 
opinião. Os objetivos do programa são: melhora da qualidade de vida dos 
seus participantes; inclusão social através do esporte e do lazer; 
socialização; afastamento da criança e do adolescente dos riscos sociais e 
combate ao sedentarismo. O Programa foi escolhido em 2012 pelo 
INSTITUTO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA-
IIDAC, pela REDE JUVENIL PELO ESPORTE-REJUPE e pelo UNICEF como 
parceiro institucional para realizar o I ENCONTRO DA REDE DE 
ADOLESCENTES E JOVENS PELO ESPORTE SEGURO E INCLUSIVO DE MATO 
GROSSO, devido a grande importância das atividades com as crianças e 
adolescentes. O PROGRAMA DESPORTO E LAZER FOI AINDA, 
CONTEMPLADO PELO EDITAL N. 04 - PROEXT EM 2011 E OS RECURSOS 
ESTÃO SENDO APLICADOS EM 2012. VOLTAMOS A APRESENTAR A 
PROPOSTA PARA QUE EM 2013 NOSSAS ATIVIDADES POSSAM SEGUIR NO 
INTUITO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE COM QUALIDADE SOCIAL. 

  

Titulo: Capacitação em boas práticas para manipuladores de alimentos que 
atuam em Unidades de Alimentação e Nutrição (Cópia) 02-04-2012 

Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Cilce Helena de Figueiredo Preza Bertin - Docente 



Resumo: Este projeto  será desenvolvido com o objetivo de 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 treinamento dos manipuladores de 
alimentos após serem capacitados pela equipe de execução deste projeto.   
O resultado deste trabalho deverá ser apresentado pelos alunos em eventos 
científicos.              

  

Titulo: Diagnóstico Molecular Avançado 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Alexandre Paulo Machado - Docente 

Resumo: A proposta do curso de extensão em Diagnóstico Molecular Avançado visa 
oferecer aos docentes, técnicos e alunos de Graduação e Pós-Graduação da 
UFMT, conhecimento avançado na área de diagnóstico molecular. Esta 
proposta visa suprir as necessidades dos cursos de Graduação e Pós-
graduação da UFMT e as atuais carências de cursos de especialização nesta 
área em nosso Estado. Também servirá de capacitação aos docentes e 
técnicos da UFMT. Outro ponto interessante é que servirá como um curso 
molde para muitos outros a serem desenvolvidos nesta instituição. 

  

Titulo: GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM SAÚDE INTERDISCIPLINAR (Cópia) 11-
04-2012 

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: OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA EM POCONÉ 

Unidade Geral: FM 



Coordenador: Domingos Tabajara de Oliveira Martins - Docente 

Resumo: Essa oficina de Implantação da Farmácia Viva em Poconé é parte do 
Programa Etno-fitos implantado em Poconé como parte do cumprimento da 
4º eixo do Programa que é implantar a Farmácia Viva. Porém já ofertamos 
10 Cursos no município de Poconé, Mato Grosso, ministrados através de 
aulas teóricas, práticas laboratoriais e de campo, tendo como base a 
RENISUS. Esses envolveram  temas relevantes para o Desenvolvimento da 
Rede Sustentável de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e constituem o 2º 
eixos do Projeto de Pesquisa “Levantamento Etnofarmacológico de Plantas 
Medicinais no Distrito Nossa Senhora Aparecida do Chumbo, Poconé, Mato 
Grosso, Brasil” que se baseiam-se nas Políticas de Práticas Integrativas e 
Complementares no SUS, na Política Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos e no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 
Objetivam capacitar e treinar pessoas, em trabalho integrado e 
interdisciplinar e implantar uma Farmácia Viva (Horto, Horta, Viveiro e 
Oficina de Manipulação) no referido Município, utilizando resultados de 
pesquisa do levantamento etnofarmacológico (1º eixo). Espera-se 
principalmente com essa oficina a concretização do Oficina Farmacêutica 
para disponibilizar a população poconeana plantas medicinais em forma de 
chá e medicamentos fitoterápicos contribuindo assim com o fortalecimento 
da cadeia produtiva do setor plantas medicinais e fitoterápicos. 

  

Titulo: Grupo de Apoio ao Portador de Hanseníase - CRAS Pedregal 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Reinaldo Gaspar da Mota - Docente 

Resumo: O presente projeto visa organizar atividades em grupo no Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) do Bairro Pedregal voltadas ao apoio 
psicológico, troca de informações e educação em saúde, especialmente 
sobre a temática da Hanseníase.   Para tanto, primeiramente serão 
aplicados questionário para conhecer melhor essas pessoas e suas 
realidades sociais. Em seguida, serão realizadas reuniões semanais com a 
presença dos portadores da doença, os quais poderão utilizar esse 
momento para relatar experiências, expor vulnerabilidades e enumerar os 
problemas enfrentados devido à condição de portador de hanseníase. 
Também serão apresentadas palestras durante as reuniões com o intuito de 
informar melhor a população atendida sobre a doença em questão, 
procurando, dessa forma, esclarecer suas principais dúvidas e temores.   
Espera-se que, após o desenvolvimento de tais atividades, os portadores de 
hanseníase participantes do projeto estejam mais conscientes de sua 
condição e possam lidar melhor com possíveis limitações resultantes da 
doença. Assim, ao final do projeto, os benefícios obtidos serão estendidos 
não só ao público-alvo (pelos motivos explicitados anteriormente), mas 
também aos acadêmicos envolvidos na sua execução, visto que o 
conhecimento e vivência de uma realidade distinta fornecerão vasto 
conteúdo para a produção de material científico.   

  

Titulo: Projeto de atenção a saúde cardiovascular do adulto e do idoso: Exercício 
físico 2012 

Unidade Geral: FEF 

Coordenador: Roberto Jaime dos Santos - 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: 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 (Cópia) 18-03-2012 

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: Semana Interativa de Informática em Saúde 

Unidade Geral: ICET / CUA 

Coordenador: Rafael Alberto Vital Pinto - Docente 



Resumo: As palestras fazem parte do programa de seminários ministrados em 
sessões mensais pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) e 
transmitidos por webconferência interativa para os sócios e regionais. As 
mesmas estarão disponíveis para o evento, em parceria com a Edumed e 
SBIS (http://sbis.virtual.org.br/course/view.php?id=20).    O seminário vai 
ter a seguinte programação:    e-Saúde: Conceitos, Aplicações e Estratégias  
Guilherme Sydow Hummel (Coordenador do Projeto iLUPAS, SBIS)    
Telessaúde na Atenção Primária: Aplicações e Estratégias de Sucesso  
Profa.Dra. Magdala de Araújo Novaes (NUTES/UFPE e vice-presidente da 
SBIS)    Modelagem de Registros Eletrônicos em Saúde Baseados em 
Arquitetura Multinível   Profa.Dra. Luciana Trincai Cavalini (Universidade 
Federal Fluminense)    O Prontuário Eletrônico Orientado ao Problema: 
Estrutura, Funcionamento e Implementação  Prof.Dr. Renato M.E. Sabbatini 
(UNICAMP, Instituto Edumed e Diretor de Educação e Capacitação 
Profissional da SBIS)    Sistemas de Registro Eletrônico Pessoal de Saúde: 
Caracteristicas, Aplicações e Perspectivas   Prof.Dr. Hervaldo Sampaio 
Carvalho (Faculdade de Medicina da UNB)    Diagnóstico Auxiliado por 
Computador em Imagens Médicas  Eduardo Alvarez Ribeiro (USP Ribeirão 
Preto e Instituto Edumed)     Modelando a Usabilidade de Sistemas Clínicos: 
Os Fatores do Sucesso  Dr. Luciano Romero Soares de Lima (Rede Sarah, 
Belo Horizonte, MG)    Desenvolvimento de Sistemas Distribuidos em 
Medicina  Prof. Ramon Moreno (Pesquisador de TI do InCor)    Mesa 
Redonda  Mediador:  Prof.Dr. Renato M.E. Sabbatini (Diretor de Educação, 
SBIS)       

  

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: Curso de extensão em arboviroses 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Renata Dezengrini Slhessarenko - Docente 



Resumo: O curso de extensão em zoonoses virais tem como principal objetivo 
instrumentalizar e ampliar os conhecimentos dos alunos de iniciação 
científica, candidatos a Mestrado, alunos de Pós-Graduação envolvidos em 
atividades do Laboratório de Virologia da Faculdade de Medicina da UFMT 
em Virologia básica, virologia molecular e epidemiologia molecular das 
principais arboviroses que cursam com doença febril aguda confundível com 
dengue, integrando o eixo ensino-pesquisa-extensão.    Dentre estas 
doenças, serão estudadas as infecções virais transmitidas por mosquitos 
(arboviroses dos grupos A, B e C): Dengue, Febre Amarela, Encefalite de 
Saint Louis, Febre do Nilo Ocidental, Febre do Mayaro, Febre do Oropouche, 
Encefalites equinas Leste, Oeste e Venezuelana.   Estes agentes são alvo de 
projetos de pesquisa de alunos de iniciação científica, candidatos a 
Mestrado, alunos de Pós-Graduação (mestrandos) e professores na área de 
saúde; onde estão em andamento investigações com amostras humanas e 
de vetores do Estado de Mato Grosso. Devido ao ecossistema tropical do 
Estado, com condições ambientais favoráveis para a manutenção dos 
vetores e microorganismos causadores dessas infecções, é de fundamental 
importância conhecer a situação epidemiológica do MT para tais doenças 
febris agudas, afim de, propiciar melhor conhecimento da área endemica o 
que acarretará melhorias nas estratégias de combate às arboviroses.   
Portanto, serão discutidos capítulos de livros e artigos científicos, serão 
realizados seminários, aulas teórico-práticas sobre todas as atividades 
desenvolvidas; coletas de campo, bem como, planejamento de 
experimentos sobre essas doenças semanalmente no laboratório entre 
maio e dezembro de 2012, com carga horária semanal de 6 horas. 

  

Titulo: CENTRO DE REFERÊNCIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – 
UFMT: FORMAÇÃO PERMANENTE AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS 
REDES ATENÇÃO À SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM USUÁRIOS DE 
CRACK, OUTRAS DROGAS E SEUS FAMILIARES 

Unidade Geral: ISC 

Coordenador: Delma Perpetua Oliveira de Souza - Técnico Administrativo 

Resumo: 1. Capacitação de 60 médicos em curso de 120 horas para realizarem 
atendimento de usuários de álcool e outras drogas nos Programas de Saúde 
da Família, Núcleo de Saúde da Família;   2. Atualização, em curso de 
sessenta horas, 60 profissionais atuantes em Hospitais Gerais com 
conhecimentos de ponta sobre os vários aspectos da dependência para 
atuar na identificação de diagnóstico e procedimentos de assistência 
emergencial e continuada;  3. Atualização, em curso de sessenta horas, 120 
agentes (duas turmas de 60 cada uma) comunitários/saúde, redutores de 
danos, agentes sociais e profissionais preparados para aplicar Intervenção 
Breve e aconselhamento motivacional;  4. Capacitação, em curso de 60 
horas, 60 profissionais das Redes SUS e SUAS com conhecimentos atuais 
sobre gerenciamento de casos e reinserção social de usuários de crack e 
outras drogas  5 - Consolidação na UFMT de um Centro de Referência de 
Formação de Profissionais que atuam nas Redes Atenção à Saúde e de 
Assistência Social com Usuários de Crack, outras Drogas e seus familiares;   

  

Titulo: IV Encontro sobre Síndrome Metabólica: Abordagem Multidisciplinar 

Unidade Geral: FANUT 



Coordenador: Márcia Queiroz Latorraca - Docente 

Resumo: O “IV Encontro sobre Síndrome Metabólica: Abordagem Multidisciplinar” 
acontecerá no SESC-Pantanal, Poconé-MT. É um evento dirigido a alunos e 
pesquisadores das áreas básicas, clínica e epidemiológica, e a profissionais 
da área de saúde interessados nos principais avanços do conhecimento 
sobre o tema e das perspectivas terapêuticas. Serão proferidas conferências 
por pesquisadores de renome nacional e internacional e sessões de 
pôsteres. As Conferências ocorrerão nos período matutino e terão duração 
de 30 minutos com mais 10 minutos para debates com os participantes. As 
sessões de pôsteres ocorrerão no período vespertino e serão selecionados 
pela Comissão Científica trabalhos completos e projetos de pesquisa. Serão 
aceitos trabalhos de alunos pertencentes aos Programas de Pós-Graduação 
e de Iniciação Científica da UFMT e das demais Instituições participantes, 
bem como de profissionais de saúde.  Os pôsteres serão visitados por uma 
equipe de pesquisadores que discutirá os resultados.  

  

Titulo: VIII Semana de Nutrição-Avanços em nutrição:da dietética à 
nutrigenômica 

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 VIII SEMANA DA 
NUTRIÇÃO trazendo como tema Avanços em Nutrição: da dietética à 
nutrigenômica. Nas últimas três décadas, a historicidade do processo de 
emergência e consolidação do campo da Nutrição no Brasil foi objeto de 
distintas investigações. Na literatura observa-se um consenso em afirmar 
que, no cenário mundial, a emergência deste campo do saber científico foi 
um fenômeno característico do início do século XX. Nos dias atuais, 
conforme alguns estudos sobre essa temática, a Nutrição estaria 
vivenciando a fase pós-genômica, constituindo-se uma ciência 
multidisciplinar, caracterizada pela integração de três dimensões: biológica, 
social e ambiental.  Diante do exposto, este projeto busca a inserção dos 
alunos e professores em diversas áreas de atuação do nutricionista – food 
service, gastronomia, saúde coletiva e nutrição clínica - possibilitando 
aprendizado teórico e prático a respeito das inovações nas áreas 
proeminentes da Nutrição. A realização do evento também 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 IV Encontro de Estudantes de Nutrição de Mato 
Grosso.      

  

Titulo: WORKSHOP DE METÓDOS QUANTITATIVOS EM ETNOBOTÂNICA 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Domingos Tabajara de Oliveira Martins - Docente 



Resumo: Esse 1º Workshop de Etnobotânica Quantitativa realizado em Cuiabá é 
parte do Programa Etno-fitos programa que tem como objetivo de 
contribuir com o fortalecimento da Rede de Desenvolvimento Sustentável 
de Plantas Medicinais, contemplando no 2º eixo do Programa que é a oferta 
de cursos de plantas medicinais que contribuem para a formação de 
multiplicadores. Já realizamos desde 2010, 24 Cursos de extensão, 1 Oficina 
de Implantação de Farmácia viva (3º eixo), em Cuiabá e Poconé, Mato 
Grosso, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, ministrados através de aulas 
teóricas, práticas laboratoriais e de campo, tendo como base a RENISUS e a 
lista de plantas medicinais da ANVISA. Fomos convidados a participar de 
vários Eventos Científicos da área. O Programa Etno-Fitos, baseiam-se nas 
Políticas de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, na Política 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e no Programa Nacional de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos e Implantação da Farmácia Viva, com o 
objetivo de capacitar e treinar pessoas, em trabalho integrado e 
interdisciplinar e implantar uma Farmácia Viva (Horto, Horta, Viveiro e 
Oficina de Manipulação), utilizando resultados de pesquisa do 
levantamento etnofarmacológico (1º eixo). Espera-se principalmente com 
esse Workshop despertar competências e habilidades no campo da 
pesquisa etnobotânica importante ferramenta para seleção das plantas 
medicinais utilizadas pela população, contribuindo assim para o aumento do 
aprendizado sobre a evolução e conceitos em etnobotânica utilizando 
métodos quali e quantitativos para análises de dados em etnobotânica e 
assim com o fortalecimento da cadeia produtiva do setor plantas medicinais 
e fitoterápicos. 

  

Titulo: Vivendo com mais saúde na Terceira Idade 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Michele Salles da Silva - Docente 

Resumo: No ano letivo 2009 foi ofertado ao NEATI o Projeto de Extensão: 
“Promovendo o Bem Estar na Melhor Idade” por docentes do Curso de 
Enfermagem com participação de acadêmicos do curso de enfermagem, e 
uma das finalidades foi aproximá-los para o cuidado ao idoso, tornando a 
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, um instrumento básico e eficaz ao serviço dos 
indivíduos e da comunidade, porque acreditamos que EDUCAR também é 
CUIDAR e nós, professores, temos o dever de atuar, na comunidade. 
Pensando na continuidade do projeto precursor, este foi reformulado e 
denominado atualmente como “Vivendo com mais saúde na Terceira 
Idade”, tem como objetivos  em 2012 favorecer a interação dos alunos de 
enfermagem com a Terceira Idade, vendo o idoso como um ser humano 
ativo e contribuir para enriquecer a bagagem de conhecimentos sobre a 
saúde e outros temas, que os idosos tenham sobre eles mesmos.   

  

Titulo: DST’s E HIV/AIDS: PROJETO DE PREVENÇÃO EM ALUNOS DO EJA 
(EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS)  

Unidade Geral: PROCEV 

Coordenador: Laura de Carvalho - Docente 



Resumo: Este projeto de Curso de Extensão Universitária visa desenvolver uma 
proposta de educação sexual preventiva com jovens e adultos, por meio da 
realização de palestras e oficinas com estudantes das Escolas Estaduais no 
município de Rondonópolis que contemplam o EJA (Educação para Jovens e 
Adultos) no período noturno, visto que as mudanças de comportamento 
experimentadas pelos jovens nas últimas décadas revelam maior 
repercussão relacionada aos padrões que envolvem a atividade sexual. 
Logo, verificou-se um aumento no índice de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST’s) entre esses jovens e, diversos fatores podem ter 
contribuído para a disseminação da doença. Nesse sentido, verificou-se a 
necessidade de escolher o tema, para instruir e alertar essa população, visto 
que estes estão começando as suas atividades sexuais, e se forem 
informados sobre os cuidados necessários nessa fase, acredita-se que 
muitos problemas serão evitados. Para isso, o projeto prevê cinco temas 
sobre as DSTs para serem abordados, quais sejam: Condiloma Acuminado, 
Gonorréia, Herpes, Sífilis, Hepatite B e HIV/AIDS, considerando que na 
revisão de literatura, foram as mais evidentes. A execução do projeto será 
por meio da realização de oficinas: “quebra- gelo” para melhor interação 
entre os participantes e as organizadoras; “concordo x discordo”, 
apresentação dos conceitos para facilitar a discussão da temática; e a 
técnica “usando camisinha” que envolverá diretamente os alunos. Para 
finalizar, será aplicado um questionário, para avaliação das técnicas 
utilizadas na execução do projeto. Espera-se que esses jovens sejam 
disseminadores da informação, propiciando assim a multiplicação desta 
idéia, que é a educação sexual preventiva. 

  

Titulo: Boas práticas higiênicas e profiláticas no controle de doenças de animais 
recolhidos pela APAMS 

Unidade Geral: ICS/Campus Sinop 

Coordenador: Rodolfo Cassimiro de Araujo Berber - Docente 

Resumo: Trata-se de mutirões de cuidados sanitários dos animais alojados na APAMS 
e que serão destinados a adoção. A campanha é realizada por voluntários 
do curso de medicina veterinária que se dedicam semanalmente a essa 
atividade de boas práticas e higienização dos animais.  

  

Titulo: Métodos de Diagnóstico Aplicados à Saúde: PCR 

Unidade Geral: CODEX 

Coordenador: Roberta Vieira de Morais Bronzoni - Docente 

Resumo: O diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas é muitas vezes realizado 
por métodos convencionais de isolamento microbiano, sorologia e/ou 
biologia molecular. A presente proposta tem o objetivo de fornecer cursos 
teórico-práticos sobre a aplicação de moleculares usados na rotina de 
laboratórios clínicos. O curso terá uma apresentação teórica para 
conhecimento e/ou atualização, bem como, atividades práticas laboratoriais 
para desenvolvimento das metodologias abordadas. O público alvo inclui 
alunos e profissionais da área de saúde humana e veterinária que atuam em 
áreas de pesquisa, ensino e/ou em laboratórios clínicos. 

  

Titulo: IX Semana Estadual da Alimentação Saudável 



Unidade Geral: FANUT 

Coordenador: Thainá Benites Teles Afonso - Docente 

Resumo: Na semana de comemoração do dia da Alimentação Saudável a Secretaria 
de Estado de Saúde de Mato Grosso - Área Técnica de Alimentação e 
Nutrição (ATAN), em parceria com a Faculdade de Nutrição da UFMT, e 
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT), Secretaria 
Municipal de Educação de Cuiabá (SME/ Cuiabá), Secretaria Estadual de 
Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT) e a Faculdade de Nutrição da 
Universidade de Cuiabá (UNIC), realizarão a IX SEMANA ESTADUAL DA 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, tendo por tema Cooperativas agrícolas 
alimentam o mundo. Pois praticamente uma em cada sete pessoas sofre de 
desnutrição, mas o mundo tem os meios para eliminar a fome e promover o 
desenvolvimento sustentável. Há um amplo acordo de que os pequenos 
agricultores fornecerão grande parte dos produtos necessários para 
alimentar mais de nove bilhões de habitantes em 2050. Uma das medidas 
necessárias para obter a segurança alimentar é apoiar as cooperativas, 
organizações de produtores e outras instituições rurais, investindo nelas. 
Várias histórias de sucesso mostram que as instituições rurais, como  
cooperativas, contribuem para a segurança alimentar ajudando os 
pequenos agricultores a obter acesso às informações, ferramentas e 
serviços de que necessitam. Diante do exposto, tal projeto busca ampliar o 
conhecimento dos alunos e professores a cerca do que é uma cooperativa 
agrícola e sua importância na nutrição da humanidade. A realização do 
então, contribui para a formação de profissionais de saúde comprometidos 
com a importância do nutricionista na melhora da qualidade de vida e do 
perfil epidemiológico da população.   

  

Titulo: IV JOGOS INTERCURSOS DA UFMT CAMPUS DE SINOP 

Unidade Geral: PROCEV 

Coordenador: Mario Mateus Sugizaki - Docente 

Resumo: Os Jogos intercursos são realizados anualmente pela Coordenação de 
Esportes da UFMT Campus de Sinop com o auxílio da Pró Reitoria de 
Cultura, Vivencia e Extensão e com a parceria da Secretaria Municipal de 
Esportes. O objetivo desse evento é proporcionar aos acadêmicos uma 
interação entre os cursos, estímulo a prática esportiva e ao lazer e ocupação 
de tempo livre com atividades recreativas, esportivas saudáveis.  

  

Titulo: JORNADA ACADÊMICA DE MEDICINA 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Alexandre Paulo Machado - Docente 



Resumo: O PET MEDICINA VISA ARTICULAR SUAS ATIVIDADES EM TEMAS 
CORRELATOS  À SAÚDE, INCLUINDO EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E 
SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO GERADOS NA UNIVERSIDADE, TENDO 
EM VISTA, A PRIORI, A INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS GRADUANDOS EM 
MEDICINA E DA SOCIEDADE COM FINALIDADES DE POTENCIALIZAR AÇÕES 
PROMOTORAS DE MELHORIAS NA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA HUMANA. 
PARTINDO DESSA PREMISSA, PRETENDE-SE ORGANIZAR A “A JORNADA 
ACADÊMICA DA MEDICINA”. SERÁ REALIZADA NO INÍCO DO MÊS DE 
NOVEMBRO, NAS DEPENDENCIAS FÍSICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO. O PUBLICO ALVO QUE SE ESPERA ATINGIR NESTE EVENTO 
SÃO GRADUANDOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE, ESPECIAMENTE 
MEDICINA E ENFERMAGEM.  O EVENTO CONTARÁ COM PALESTRAS, MINI-
CURSOS E OFICINAS. OS SEGUINTES TEMAS SERÃO ABORDADOS DURANTE 
O EVENTO: DERMATOLOGIA, SONO E TERAPIA COM CÉLULAS TRONCO-
EMBRIONÁRIAS.  

  

Titulo: Gestantes Movi-mente-se: práticas de promoção da saúde junto as 
adolescentes grávidas 

Unidade Geral: FAEN 

Coordenador: Janete Tamami Tomiyoshi - Docente 

Resumo: Trata-se de uma proposta de extensão e de pesquisa, com vista a 
desenvolver um programa de educação em saúde integrado com um 
programa de atividade física junto as gestantes primigestas com idade entre 
14-19 anos (adolescentes) de baixo risco que fazem acompanhamento pré-
natal na ESF da rede SUS, mais especificamente nas ESF dos bairros Jd. 
Leblon, Pedregal, Carumbé, Bela Vista, Pedra 90, Osmar Cabral, Renascer e 
outros em torno da UFMT. Os temas a serem desenvolvidos no programa de 
educação em saúde serão voltados para a promoção da saúde da gestante e 
prevenção de doenças, preparo da gestante para o momento do parto, 
amamentação e outros de relevância para a promoção da gravidez 
saudável. Ao final do programa, pretende-se avaliar os resultados/impactos 
do programa sobre a saúde da gestante e do concepto. É uma proposta que 
se alinha com as diretrizes do Projeto Rede Cegonha, pois visa contribuir 
com a redução das altas taxas de morbi-mortalidade materna e neonatal, a 
partir da qualificação da assistência obstétrica com o desenvolvimento de 
novas práticas assistenciais à gestante adolescente no ciclo grávido-
puerperal.  

  

Titulo: II Semana de Saúde Coletiva 

Unidade Geral: ISC 

Coordenador: Alba Regina Silva Medeiros - Docente 



Resumo: O Instituto de Saúde Coletiva comemorará 20 anos de existência neste ano. 
Foi pioneiro na capacitação de especialistas em Saúde Pública para atuarem 
nos Serviços de Saúde e na formação de mestres em Saúde e Ambiente e 
hoje atua na formação de Mestres em Saúde Coletiva e especialistas nas 
áreas de gestão dos Serviços de Saúde. Mais recentemente, no primeiro 
semestre de 2010, passou a ofertar um curso de graduação em Saúde 
Coletiva com o propósito de formar bacharéis gestores em saúde. Pretende-
se, assim, formar atores estratégicos para a melhoria da gestão das políticas 
e ações de saúde e possibilitar a efetivação dos princípios e diretrizes do 
SUS.   Realizar a “II Semana de Saúde Coletiva” constitui um esforço de 
docentes, discentes e técnicos administrativos em criar no âmbito regional 
um encontro de caráter acadêmico-científico que oportunize reflexões e 
debates sobre pesquisas e experiências realizadas a partir da produção dos 
cursos de pós-graduação e graduação dessa Instituição, bem como, 
produzidas em outros espaços de forma mais sistematizada.   

  

Titulo: I Jornada de Genética e Câncer 

Unidade Geral: FM 

Coordenador: Bianca Borsatto Galera - Docente 

Resumo: A I Jornada de Genética e Câncer é um evento promovido pelas Ligas de 
Genética Médica e de Oncologia da Faculdade de Medicina que reunirá 
conferencistas de instituições de ensino superior de Cuiaba, com 
experiência no tema de Genética e Câncer. O evento será realizado nos dias 
22 e 23 de fevereiro de 2013, com conferências e mesas redondas. A 
programação prevê a troca e experiências entre os profissionais e com os 
discentes, além de pautar o que há de mais recente na literatura científica 
sobre o assunto. O evento visa ampliar e atualizar o conhecimento de 
profissionais e estudantes da area da saúde. 

  

Titulo: Orientações sobre aleitamento materno e cuidados com o recém-nascido 
às puérperas. (Cópia) 20-12-2012 

Unidade Geral: ICEN/CUR 

Coordenador: Renata M. Knupp Medeiros - 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.  

 


