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TÍTULO: ATENÇÃO MULTIDISCIPLINAR AO PACIENTE ONCOLÓGICO - UCABEST 
(CÓPIA) 16-01-2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Gilmar Ferreira do EspÍrito Santo - Técnico Administrativo 
 

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

 

TÍTULO: VIDA': QUE NENHUMA DEFICIÊNCIA LIMITE A VIDA  
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Maria Helena Goes Campelo -  
 

RESUMO: ESTE PROJETO DE EXTENSÃO TEM COMO PROPOSTA DESENVOLVER 
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE LAZER ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
QUE SE ENCONTRAM EM REABILITAÇÃO E SUAS FAMÍLIAS, E OU 
ACOMPANHANTES, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO INTEGRAL DOM 
AQUINO CORREA (CRIDAC) EM CUIABÁ-MT. O TRABALHO 
FUNDAMENTA-SE NAS LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS EM VIGOR. AS 
ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS NO CRIDAC- CUIABÁ/MT, 
SEMANALMENTE TODAS AS QUINTAS-FEIRAS, NO PERIODO DE 
FEVEREIRO DE 2014 A NOVEMBRO DE 2015. AS AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS CONSISTEM EM ORIENTAÇÕES E SOCIALIZAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES SOBRE OS DIREITOS SOCIAIS E DE COMO TER 
ACESSO AOS MESMOS, POR MEIO DE RODAS DE CONVERSAS E 
PALESTRAS, BEM COMO AO LAZER ATRAVÉS DE PASSEIOS, JOGOS E 
DEMAIS ATIVIDADES RECREATIVAS. PARTICIPARÃO DA EXECUÇÃO 
DO PROJETO UMA DOCENTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL E 
ESTAGIÁRIAS/O DE SERVIÇO SOCIAL. ESPERA-SE COMO RESULTADO 
DESTE TRABALHO DE EXTENSÃO AMPLIAR OS CONHECIMENTOS 
SOBRE OS DIREITOS SOCIAIS E DO ACESSO DOS/AS USUÁRIOS/AS 
COM DEFICIÊNCIA; RECONHECIMENTO DOS MESMOS COMO 
SUJEITOS DIREITOS; FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE 
USUÁRIOS/AS-PROFISSIONAIS-ESTAGIÁRIOS/AS; MELHORA NA 
AUTO-ESTIMA COM REBATIMENTOS NA REABILITAÇÃO E NA VIDA 



SOCIAL; COMO TAMBÉM A EFETIVAÇÃO DE AÇÕES INTERVENTIVAS 
QUE CONTRCABESUAM À PRÁTICA PROFISSIONAL DOS/AS 
PARTICIPANTES DO PROJETO.  
 

 

TÍTULO: NATAÇÃO  2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Antonio Carlos Jaudy - Técnico Administrativo 
 

RESUMO: A modalidade de natação oferecida à comunidade interna e externa 
da UCABEST, 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.    
 

 

TÍTULO: MONITORAMENTO DA INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI NO CAMPUS DA 
UCABEST-CUIABÁ  
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

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 (Aedes aegypti e Aedes albopictus) 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 maio de 2014 a janeiro de 2015.     
 

 

TÍTULO: HANSENÍASE: DIAGNÓSTICO PRECOCE É A SOLUÇÃO 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 



UNIDADE: ICEN/CUR 
 

COORDENADOR: Liliam Carla Vieira Gimenes - Docente 
 

RESUMO: O Município de Rondonópolis-MT vem apresentando um alto índice 
de casos de hanseníase, levando a necessidade de ações educativas e 
preventivas, que possam promover o diagnóstico precoce da doença. 
Este PROJETO está sendo realizado com a parceria da Secretaria 
Municipal de Saúde de Rondonópolis através do “Mutirão de 
Hanseníase e Tuberculose” há 4 anos com discentes e docentes do 
CURSO de Enfermagem UCABEST/ICEN/CUR . Tem como objetivo 
realizar atividades de orientação sobre a prevenção da hanseníase 
nas áreas de abrangência das Unidades de Saúde do município, 
assim como educação em serviço, palestras em escolas e 
participação em mutirões prestando assistência direta aos usuários 
através da realização de teste de sensCABESilidade. O público-alvo 
são os moradores, que tenham interesse em conhecer mais sobre a 
Hanseníase ou que apresentem qualquer sinal ou sintoma que 
caracterize a Doença de Hansen, além dos alunos das escolas e 
profissionais de saúde das unidades de saúde. Desta forma, através 
de uma ação de cidadania e de extensão universitária, o 
desenvolvimento do PROJETO contrCABESuirá de forma significativa 
com o diagnóstico precoce da hanseníase e com a saúde pública do 
município. 
 

 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NA FARMÁCIA REGIONAL NO 
MUNICÍPIO DE SINOP, MT. 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Regiane de Castro Zarelli Leitzke - Docente 
 

RESUMO: A política de medicamentos instituída pelo Brasil em 1998 é 
relativamente recente, e através desta política assistencial em saúde 
foi criada a Política Nacional de Assistência farmacêutica, elaborada 
em 2004, que juntas são parte integrante da política nacional de 
saúde. Os medicamentos, insumos essenciais da política de 
medicamentos, contrCABESuem de forma significativa para melhorar 
a qualidade de vida e trazem benefícios sociais e econômicos. Muitos 
profissionais atuantes nos serviços de saúde não foram capacitados 
para atuar neste novo cenário, que interliga várias ações, diferentes 
setores e equipes profissionais. A farmácia regional é um destes 
setores, e esse PROJETO visa a prática e interação de acadêmicos de 
farmácia com a assistência farmacêutica na farmácia regional. 
Objetiva analisar o perfil do atendimento dos profissionais que 
dispensam medicamentos na farmácia regional, analisar as 
demandas não atendidas dos receituários trazidos pelos pacientes, o 



perfil da prescrição por classe farmacológica e posteriormente 
propor procedimentos operacionais padrão de dispensação de 
medicamentos na Farmácia Regional, juntamente com a proposição 
de fluxogramas de funcionamento para a farmácia. Finalmente 
oferecer capacitação em assistência farmacêutica e orientação na 
dispensação de medicamentos para os atendentes da farmácia 
regional. 
 

 

TÍTULO: LONGEVIDADE SAUDÁVEL - UCABEST 
 

MODALIDADE: PROGRAMA 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Waléria Christiane Rezende Fett - Docente 
 

RESUMO: Trata-se de uma proposta multidisciplinar para melhora da 
qualidade de vida de idosos aposentados da UCABEST e comunidade 
externa. As atividades terão como objetivo desenvolver ações de 
prevenção e tratamento dos fatores de risco para saúde, 
intervenções psicossociais, educativas, culturais e de promoção da 
saúde em geral. 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, medicina fonoaudiologia, odontologia e técnicos.  Além da 
implementação do exercício físico orientado para melhorar a 
qualidade de vida pretendemos também promover oportunidades 
sociais de inserção dos idosos novamente na comunidade acadêmica. 
Este PROGRAMA além de proporcionar aos alunos a vivência pratica 
para atuar na área da gerontologia, representa uma abertura da 
UCABEST para os idosos aposentados e da comunidade cuiabana 
poderem participar de palestras e debates sobre políticas públicas 
voltadas para terceira idade.  
 

 

TÍTULO: FUTSAL 2014  
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

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. 
 

 

TÍTULO: PREVENÇÃO ÀS ZOONOSES EMERGENTES NO CAMPO 2 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Roberta Vieira de Morais Bronzoni - Docente 
 

RESUMO: Sessenta e dois por cento dos patógenos humanos são de origem 
zoonótica. Grande parte destas zoonoses são emergentes resultantes 
das alterações ambientais realizadas pelos seres-humanos. Isto 
porque estas doenças estão em equilíbrio na natureza, circulando em 
reservatórios silvestres, e qualquer fator que altere o biótopo local, 
pode modificar a sua epidemiologia. Uma série de fatores que inclui 
cultura, política, atividade ocupacional, urbanização descontrolada, 
reservas naturais e desigualdade social tornam os países em 
desenvolvimento o grupo mais afetado por estas zoonoses 
emergentes. O presente PROJETO tem o intuito disseminar 
conhecimento médico veterinário para promover a saúde dos 
moradores de comunidades rurais locais, especialmente àquelas 
constituídas por pequenos produtores que vivem ao redor de áreas 
de mata e, portanto, em áreas de risco das zoonoses emergentes. 
Espera-se que esta população entenda o que são as zoonoses, 
especialmente as transmitidas por roedores silvestres como a 
hantavirose, as transmitidas por morcegos como a Raiva e por 
bovinos como a Vaccínia Bovina, incluindo as formas de transmissão, 
sinais clínicos, prevenção e a importância do ser-humano na 
emergência destas enfermidades. 
 

 

TÍTULO: FUTEBOL  2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Garcia Ferreira da Silva - 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. Formar, além de desportistas, cidadãos 
críticos e conscientes sobre o próprio papel na sociedade. Prestar 
informações para que possam compreender e usufruir dos benefícios 
do futebol. 



 

 

TÍTULO: HIDROGINÁSTICA 2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Garcia Ferreira da Silva - Técnico Administrativo 
 

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

 

TÍTULO: CARDIO-UCABEST: PROGRAMA SAÚDE CARDIOVASCULAR DO SERVIDOR 
2013 (CÓPIA) 29-01-2014 
 

MODALIDADE: PROGRAMA 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Carlos Alexandre Fett - Docente 
 

RESUMO: Trata-se de um PROGRAMA de atenção à saúde cardiovascular dos 
servidores ativos da UCABEST (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 UCABEST, além de promover 
o trabalho em equipe e contrCABESuir para o fortalecimento das 
ações da CABES. 
 



 

TÍTULO: SAÚDE MENTAL: OS DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICBS / CUA 
 

COORDENADOR: Alisséia Guimarães Lemes - Docente 
 

RESUMO: A Política da Saúde Mental faz parte da Grade Curricular do CURSO 
de Enfermagem.   Apoiada na lei 10.216/01,busca consolidar um 
modelo de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária. 
Isso é, que garanta a livre circulação das pessoas com transtornos 
mentais pelos serviços, comunidade e cidade, e oferece cuidados com 
base nos reCURSOs que a comunidade oferece.  O objetivo deste 
PROJETO é inserir e preparar os acadêmicos do CURSO de 
enfermagem no atendimento aos pacientes, familiares e não 
usuários do serviço de saúde mental.  Diversos são os tipos de 
atenção a saúde mental, neste PROJETO daremos ênfase a atenção 
primaria destes usuários, familiares e profissionais envolvidos no 
atendimento destes pacientes.  Entre as ações a serem desenvolvidas 
estão aquelas com a finalidade de promoção da saúde e prevenção 
de doenças, bem como palestras, verificação de pressão arterial e 
distrCABESuição de preservativo masculino,  podendo levar a 
reflexões afim de estimular uma melhor qualidade de vida do público 
alvo. 
 

 

TÍTULO: ATENÇÃO GERONTOLÓGICA AOS APOSENTADOS DA UCABEST 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Waléria Christiane Rezende Fett - Docente 
 

RESUMO: Trata-se de uma proposta de implantação do PROGRAMA de 
Exercício Físico para idosos aposentados da UCABEST. 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 lCABESeração médica para prática de exercício físico. 
 

 

TÍTULO: LUTAR 
 

MODALIDADE: PROGRAMA 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Carlos Alexandre Fett - Docente 
 

RESUMO: A área profissional relacionada a academias de lutas ainda carece de 
aperfeiçoamento quanto a sua atuação técnica e segurança de 
trabalho. Assim, ainda é carente no mercado de trabalho profissional 
devidamente treinado em protocolos de exercício físico para as 
diferentes condições exigidas pelas lutas. Neste PROJETO, o 
acadêmico receberá treinamento e CURSOs acerca de assuntos de 
avaliação física, montagens de PROGRAMAs de atividades físicas, 
orientação nutricional, atendendo a públicos infanto juvenil até o 
atleta de alto rendimento e vivenciará consequentemente as 
possíveis áreas de atuação profissional em academias, 
desenvolvimento de PROJETOs para a área de lutas e PROJETOs de 
pesquisa em lutas. O aluno participará de atividades práticas, 
ministrando aulas sob supervisão de profissional formado e também 
participará de reuniões semanais onde serão discutidos os aspectos 
teóricos dos PROGRAMAs. Estas reuniões serão multidisciplinares 
com profissionais das áreas de Educação Física, Nutrição, 
Fisioterapia e Medicina. Este PROJETO visa melhor preparar o futuro 
profissional para o mercado de trabalho, ensinando-o quanto aos 
fundamentos do trabalho em equipe multidisciplinar, bem como 
expô-lo as técnicas atuais e avançadas de intervenção na área em 
questão. É um PROJETO que visa a integração do esporte, economia 
social e ambiental. Ainda, visa oferecer um trabalho diferenciado à 
população, quanto a orientação da iniciação em lutas como meio de 
inclusão e desenvolvimento Humano até a assessoria de futuros e 
atuais atletas de alto rendimento da nossa região.       
 

 

TÍTULO: LONGEVIDADE SAÚDAVEL: EXERCÍCIO FÍSICO 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 



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 flexCABESilidade 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 prática da atividade 
física com os idosos, representa uma abertura da UCABEST para os 
idosos da comunidade cuiabana. 
 

 

TÍTULO: PROMOÇÃO A SAÚDE: UMA ABORDAGEM HOLISTICA  
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICBS / CUA 
 

COORDENADOR: Maraisa Delmut Borges - Docente 
 

RESUMO: Esta proposta visa promover a saude holisticamente conforme as 
necessidades identificadas nas cinco instituições a saber:   Nesse 
sentido, as atividades serão realizadas da seguinte forma:    1- 
Primeiro contato com as instituições para identificar as necessidades 
relacionadas à promoção a saude    2- Preparo das atividades que 
serão desenvolvidas a partir das necessidades identificadas sob a 
orientação das professoras envolvidas no PROJETO,    3- 
Desenvolvimento das atividades nas instituições.    4- Avaliação das 
atividades desenvolvidas junto ao publico alvo. 
 

 

TÍTULO: VIVA BEM CAMINHONEIRO  
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: 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 UCABEST, 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 
sensCABESilização. 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 distrCABESuição 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.    
 

 

TÍTULO: PRÓ-HOMEM   
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: 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 do Instituto Federal de Mato Grosso à 
reflexões dos possíveis comportamentos que os colocam em risco, 
usando como estratégia a participação dos mesmos nas atividades 
de sensCABESilização. 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.  
 

 

TÍTULO: ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL: NO ESPORTE E NA SAÚDE.  
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Christianne de Faria Coelho - Docente 
 

RESUMO: A presente proposta visa capacitar alunos de graduação e pós 
graduação de diferentes áreas da UCABEST por meio da CABES à 
comunidade interna e externa da universidade Dentre as ações 
ambulatoriais proposta pelo presente PROJETO destacam-se o  
atendimento físico, nutricional, psicológico  e clínico, o diagnóstico, a  
intervenção e o acompanhamento de atletas, pessoas saudáveis e 
pacientes praticantes de exercício físico. A proposta conta com a 
participação conjunta de docentes e discentes de áreas distintas que 
permitirá a valorização do trabalho em equipe. Os resultados obtidos 
com as ações do PROJETO poderão gerar conhecimento e inovação 
para as áreas do treinamento físico, nutrição, medicina e psicologia 
esportiva e outras correlacionadas. Os dados levantados serão 
utilizados para a elaboração de artigos e textos científicos que vão 
fortalecer a pesquisa cientifica na área da saúde e do esporte. 
 

 

TÍTULO: PRÁTICAS CLÍNICAS E PENSAMENTO PSICANALÍTICO: A PSICOLOGIA NA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: IE 
 

COORDENADOR: Vera Lucia Blum - Docente 
 

RESUMO: Mediante convênio realizado entre a UCABEST e a Defensoria Pública 
do Estado de Mato Grosso, acadêmicos do CURSO de Psicologia vêm 
colaborando com os diversos Núcleos e Coordenadorias com a CABES 
psicológicos àqueles que procuram ajuda junto à Defensoria Pública. 
A CABES vem se realizando junto ao Balcão da Cidadania, dispositivo 
criado para agilizar o atendimento de causas de menor 
complexidade na área do Direito de Família. As atividades se voltam 
para a escuta das demandas psicológicas dos usuários que procuram 
a Defensoria, no momento da entrevista inicial junto ao estagiário 
de Direito e/ou Defensores. Essa proposta de atividade parte da 
constatação de que as pessoas ao procurarem a Defensoria 
experimentam algum dano no que julgam (acertadamente ou não) 



serem seus direitos e a ela recorrem a fim de tê-los garantidos. Por 
trás desse pedido encontram-se conflitos de interesses, os quais, por 
sua vez sinalizam certo enfraquecimento emocional de quem pede 
ajuda ao Estado. O atendimento psicológico tem por objetivo acolher 
pedidos que não se restringem necessária e exclusivamente à 
possCABESilidade de ajuizamento de ações. Espera-se que, ao ser 
subjetivada, a situação de opressão em que o indivíduo se encontra 
venha a se transformar e este possa alcançar para sua vida soluções 
alternativas ao processo judicial. A especificidade da escuta clínica 
da Psicologia tem sido reconhecida e demandada também pelos 
operadores do direito, que solicitam acompanhamento para os 
acordos que consideram permeados por questões quais extrapolam o 
campo supostamente objetivo do Direito. 
 

 

TÍTULO: PROGRAMA DESPORTO E LAZER 2014 
 

MODALIDADE: PROGRAMA 
 

UNIDADE: CABES 
 

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 2014 
ENGLOBAM FUTEBOL, FUTSAL, GINÁSTICA ARTÍSTICA, NATAÇÃO, 
HIDROGINÁSTICA E LUTAS KOREANAS (TAEKWONDO E HAPKIDO).  
 

 

TÍTULO: SAÚDE 100% 
 

MODALIDADE: PROGRAMA 
 

UNIDADE: PROCEV 
 

COORDENADOR: Mario Mateus Sugizaki - Docente 
 

RESUMO: O PROGRAMA saude100% é uma ação vinculada à coordenação de 
Esportes do campus de Sinop e Pró Reitoria de Extensão Cultura e 
Vivência  em parceria com as secretarias municipais de Esporte, 
Saúde e Educação. Ao longo dos quatro anos de existência esse 
PROGRAMA foi se modificando. Inicialmente era denominado Saúde 
na Praça o qual fazia a avaliação da pressão arterial e orientações 
para frequentadores das academias de ginástica nas praças públicas 
de Sinop. Posteriormente, envolveu as escolinhas esportivas da 
secretaria de esporte e os praticantes de ginástica popular. A partir 
de 2013, o direcionamento das ações foi para as Doenças Crônicas 



não Transmissíveis vinculadas ao ministério da saúde pelo 
PROGRAMA de Educação pelo Trabalho (PET saúde).  Atualmente, o 
PROGRAMA saude 100% envolve três grandes temáticas voltadas à: 
avaliação e acompanhamento dos fatores de risco cardiovascular, 
atenção farmacêutica e avaliação do perfil nutricional de escolares.   
 

 

TÍTULO: JORNADA DA SAÚDE  
 

MODALIDADE: EVENTO 
 

UNIDADE: CABES 
 

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 II 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: DEPENDÊNCIA QUÍMICA, 
HIPERTENSÃO E DIABETES E SAÚDE DOS AFRODESCENDENTES.  
 

 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DOS RISCOS BIOLÓGICOS E COMPORTAMENTAIS QUE 
AFETAM A SAÚDE CARDIOVASCULAR DE ADOLESCENTES 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICBS / CUA 
 

COORDENADOR: Victor Vitorino Lima - Docente 
 

RESUMO: No Brasil, calcula-se que 15% das crianças brasileiras sejam obesas e 
portanto a obesidade infantil já esta sendo considerado um 
importante problema de saúde publica, gerando preocupações ao 
sistema de saúde, pela sua crescente incidência. Essa preocupação se 
deve a condição clínica de extrema gravidade e as implicações 
metabólicas, sociais, psicológicas, causadas pelo excesso de peso, 
que prejudica em muito a qualidade de vida e a longevidade destes 



indivíduos. Além dos aspectos fisiológicos, pessoas obesas, 
principalmente crianças e adolescentes, frequentemente, 
apresentam baixa autoestima, afetando o desempenho escolar e os 
relacionamentos. A tentativa de identificar, dentre os indivíduos 
assintomáticos, o subgrupo que apresenta maior risco de 
desenvolver doenças cardiovasculares (DCVs) no futuro representa 
uma etapa fundamental em qualquer estratégia voltada para a 
diminuição das taxas de EVENTOs cardiovasculares. A classificação 
dos fatores de risco em função de sua natureza, distinguidos e 
agrupados em natureza biológica (níveis de lipoproteínas 
plasmáticas, pressão arterial, gordura corporal) e os de natureza 
comportamental e/ou estilo de vida (atividade física, consumo de 
energia, tabaco, álcool), tem sido frequentemente utilizada na 
investigação do advento das DCVs. Diante dessa realidade nosso 
objetivo é identificar adolescentes que apresentam algum dos 
fatores de riscos, assintomáticos, relacionados ao surgimento de 
doenças cardiovasculares. O estudo será realizado nos alunos 
matriculados no Instituto Federal do Mato Grosso, localizado na 
cidade de Barra do Garças. O adolescente envolvidos neste trabalho 
se beneficiariam de testes para detecção precoce de DCVs, afim de 
viabilizar medidas preventivas ou terapêuticas, capazes de reduzir a 
morbimortalidade dessa população.  
 

 

TÍTULO: TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA: REUNIÃO CIENTÍFICA DO NÚCLEO 
DE APTIDÃO FÍSICA, INFORMÁTICA, METABOLISMO, ESPORTE E SAÚDE – 
NAFIMES/CABES.  
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Fabricio Cesar de Paula Ravagnani - Docente 
 

RESUMO: Implantar um PROGRAMA de atividades didático-pedagógicas com a 
participação de alunos da pós-graduação, professores do NAFIMES e 
convidados com o intuito de treinar, discutir e disseminar os vários 
conhecimentos da área da educação física, bem como, desenvolver o 
aspecto interdisciplinar, envolvendo diversos CURSOs da área da 
saúde, através da apresentação e discussão de artigos científicos 
relacionados às áreas afins, bem como, realizar apresentações com 
professores do próprio núcleo e convidados como fator 
preponderante na formação dos acadêmicos, tornando-se esta 
atividade, parte curricular da pós-graduação. 
 

 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS CRÔNICAS EM ADULTOS  
 

MODALIDADE: PROJETO 



 

UNIDADE: ICBS / CUA 
 

COORDENADOR: Maria Fernanda Spegiorin Salla Brune - Docente 
 

RESUMO: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por 
uma parcela significativa e crescente na carga de doenças no Brasil. 
Sendo assim, o monitoramento da prevalência dos fatores de risco 
para DCNT constitui-se em uma das ações mais importantes da 
vigilância em saúde pública. O presente trabalho objetiva avaliar a 
ocorrência de DCNT em adultos nos municípios de Pontal do 
Araguaia/MT e Torixoréu/MT, especificamente em relação ao risco 
cardíaco e diabetes mellitus. Os exames bioquímicos serão realizados 
no Laboratório de Análises Clínicas da UCABEST/CUA, incluindo 
dosagens séricas de triglicerídeos, colesterol total, colesterol HDL, 
glicose e insulina. Os pacientes analisados receberão o retorno com 
os resultados de seus exames, além de orientações a respeito da 
prevenção e controle de hipertensão e diabetes. Ainda, os dados 
coletados serão tabelados e analisados estatisticamente, e estes 
resultados retornarão à população como forma de conscientização 
no controle das DCNT.   
 

 

TÍTULO: SAÚDE DO MIGRANTE HAITIANO EM CUIABÁ, MATO GROSSO. 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ISC 
 

COORDENADOR: Ana Paula Muraro - Docente 
 

RESUMO: Este PROJETO de extensão universitária refere-se à saúde do 
imigrante haitiano com destino ao estado de Mato Grosso, mais 
especificamente a cidade de Cuiabá. O objetivo é construir 
coletivamente um conjunto de ações articuladas no sentido de 
promover a saúde e a autodeterminação dos imigrantes haitianos 
em Cuiabá. O papel das Universidades é crucial para se compreender 
o fenômeno migratório e inserir esses novos habitantes no Brasil e 
nas políticas públicas de saúde e assistência social existentes. O 
Instituto de Saúde Coletiva, da UCABEST, por meio de seu corpo 
docente e discente promoverá ações na área de saúde, nos seguintes 
eixos: Análise da situação de saúde e do fluxo migratório; 
Mapeamento e articulação da rede de cuidados em saúde; Incentivo 
a Cidadania, a Promoção e a Educação em Saúde; e Divulgação e 
disseminação de informações e conhecimentos para a população 
envolvida. 
 

 

 



TÍTULO: MÃE: UM SER MULHER 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICBS / CUA 
 

COORDENADOR: Patrícia Fernandes Massmann - Docente 
 

RESUMO: O ciclo gravídico-puerperal traz uma série de transformações de 
natureza física e psíquica na mulher que merecem atenção e esforços 
de todos os que prestam assistência a sua saúde com o intuito de 
promover uma atenção pré-natal e puerperal qualificada e 
humanizada. O objetivo deste PROJETO é inserir e preparar os 
acadêmicos do CURSO de enfermagem para o acolhimento e 
acompanhamento de gestantes, puérperas e familiares. Unir-se ao 
esforço coletivo dos profissionais da Estratégia da Saúde da Família, 
do município 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 
vivencia  da assistência integral à saúde da mulher através do 
atendimento à gestante, à parturiente, à puérpera, organizar e 
produzir atividades na assistência domiciliar e em grupos de 
gestantes ao nível de assistência primária.  Espera-se estimular, em 
todos os atores da ação, reflexões a cerca do acolhimento da mulher 
desde o início da gravidez, assegurando, ao fim da gestação, o 
nascimento de uma criança saudável, assim como no pós-parto a 
garantia do bem-estar materno e neonatal.   
 

 

TÍTULO: VI JOGOS INTERCURSOS DA UCABEST CAMPUS DE SINOP (CÓPIA) 17-05-2013 
(CÓPIA) 17-02-2014 
 

MODALIDADE: EVENTO 
 

UNIDADE: PROCEV 
 

COORDENADOR: Mario Mateus Sugizaki - Docente 
 

RESUMO: Os Jogos interCURSOs são realizados anualmente pela Coordenação 
de Esportes da UCABEST Campus de Sinop com o auxílio da Pró 
Reitoria de Cultura, Vivencia e Extensão e com a parceria da 
Secretaria de Esportes Lazer e Juventude. Esse é o quinto ano de 
realização. 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.  
 



 

TÍTULO: TESTE RÁPIDO PARA O DIAGNOSTICO PRECOCE DO HIV/AIDS: 
TRABALHANDO A TEMÁTICA DAS DST NO MUNICÍPIO DE SINOP/MT 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Cezar Augusto da Silva Flores - Docente 
 

RESUMO: A implantação de medidas que subsidiem o combate das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs), como o PROGRAMA Nacional de 
Teste Rápido (PNTR), para Sífilis, Hepatites Virais do grupo B e C e 
Vírus da Imunodeficiência Humana HIV. Atualmente, realizado em 
parceria com as Unidades de Serviço de Atendimento Especializado 
em Infectologia – SAE, em diversos municípios do Brasil. Busca a 
ampliação do diagnóstico, e a facilitação do acesso ao tratamento, 
visando à prevenção dos agravos causados pelas DSTs, assim como, 
nos portadores do HIV a diminuição do processo de evolução da 
doença para à Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS). Todas 
estas medidas de facilitação do PNTR visam à interrupção do ciclo de 
transmissão, através dos portadores assintomáticos. O presente visa 
levar informações aos moradores de bairros do município de Sinop - 
Mato Grosso, e orientar sobre a importância do diagnostico precoce 
para uma vida sexual segura e saudável, utilizando o PNTR. Será 
executado por estudantes de graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal de Mato Grosso – UCABEST, Campus 
Universitário de Sinop, com o apoio do Serviço de Atendimento 
Especializado em Infectologia – SAE conjuntamente com a equipe de 
trabalho da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro a ser definido 
pelas equipes. Utilizaram-se reCURSOs didáticos como panfletos, 
cartilhas educativas, agregados, como a facilitação do teste-rápido 
para HIV, Sífilis e Hepatites virais. Dessa forma pretendemos 
desenvolver um trabalho de prevenção às DSTs colaborando com a 
saúde da comunidade. 
 

 

TÍTULO: CAMINHADA ORIENTADA - BUSCANDO VITALIDADE E SAÚDE  
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: SEGE / CUA 
 

COORDENADOR: Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo 
 

RESUMO: As mudanças  psicológicas, fisiológicas e sociais que ocorrem com o 
processo de envelhecimento, influenciam decisivamente no 
comportamento da pessoa idosa.   O PROJETO Caminhada orientada 
- buscando saúde e vitalidade  tem como objetivo princiapal 



promover por meio da atividade física, realizada de forma gradativa 
e  baixo impacto,   a melhoria da qualidade de vida do idoso 
envolvido na ação. Oferecendo a esse público os requisitos básicos 
para a conquista de uma vida intensa, estimulando hábitos 
saudáveis, possCABESilitando uma maior aproximação social  e, ao 
mesmo tempo, respeitando as individualidades de cada um.    
 

 

TÍTULO: CURSO DE EXTENSÃO EM EPI INFO 7 E INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE DADOS 
(CÓPIA) 14-03-2014 
 

MODALIDADE: CURSO 
 

UNIDADE: ISC 
 

COORDENADOR: Rita Adriana Gomes de Souza - Docente 
 

RESUMO:     Trata-se de um CURSO de iniciação ao Software Epi Info 7 onde 
será abordado, por meio de aulas práticas no laboratório de 
informática, os passos e cuidados na construção e gerenciamento de 
banco de dados, além da introdução a análise de dados 
epidemiológicos.       Epi Info é um PROGRAMA integrado 
desenvolvido pelo CDC (Centers for Disease Control and Prevention, 
em português, Centro para o Controle e Prevenção de Doenças), de 
livre distrCABESuição para Microsoft Windows, para uso por 
profissionais da Saúde Pública, mas se aplica também à pesquisa 
biomédica em geral. Reúne aplicações de banco de dados (criação, 
entrada e processamento), análise estatística, geração de tabelas e 
gráficos e possCABESilita ainda algumas tarefas de PROGRAMAção. É 
usado também para criar e analisar questionários de protocolos de 
pesquisa.      Este CURSO destina-se a alunos de graduação e pós-
graduação da área da saúde, assim como profissionais de saúde que 
queiram aprender a utilizar este software. 
 

 

TÍTULO: PRO SAÚDE UNIVERSITÁRIA: CONHECER PARA SE PROTEGER  
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: PROCEV 
 

COORDENADOR: Lucelia Campelo de Albuquerque Moraes - Docente 
 

RESUMO: O PROJETO de extensão Pró-Saúde Universitária atua na promoção e 
educação em saúde realizando ações no âmbito universitário e na 
comunidade. Em seu quarto ano de atuação já assistiu mais de mil e 
oitocentas pessoas. São realizadas ações como palestras, oficinas e 
debates com a participação ativa dos acadêmicos e comunidade 
local do município de Barra do Garcas.   No ano de 2014 o PROJETO 



pretende renovar suas ações por meio da organização de um 
simpósio de caráter multidisciplinar, abordando outras áreas do 
conhecimento, além de unificar suas ações com o calendário da 
Secretaria Municipal de Saúde, a fim de participar de todas as 
campanhas de prevenção em saúde junto a comunidade. Além do 
simpósio na Universidade, o Pró-Saúde pretende realizar palestras 
afim de debater temas que não foram abordados ainda como: 
Consequências da Automedicação; Atividade Física X Anabolizantes e 
Afins; Doação de Sangue e Medula Óssea; Tabagismo; Orientação 
Vocacional; Stress e suas consequências; Cuidados com a Saúde do 
Idoso.    
 

 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO DE DOENÇAS DE ANIMAIS DE 
COMPANHIA E SELVAGENS NA REGIÃO NORTE DE MATO GROSSO 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: 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. 
 

 

TÍTULO: LUTAR 
 

MODALIDADE: PROGRAMA 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Carlos Alexandre Fett - Docente 
 

RESUMO: A área profissional relacionada a academias de lutas ainda carece de 
aperfeiçoamento quanto a sua atuação técnica e segurança de 
trabalho. Assim, ainda é carente no mercado de trabalho profissional 
devidamente treinado em protocolos de exercício físico para as 



diferentes condições exigidas pelas lutas. Neste PROJETO, o 
acadêmico receberá treinamento e CURSOs acerca de assuntos de 
avaliação física, montagens de PROGRAMAs de atividades físicas, 
orientação nutricional, atendendo a públicos infanto juvenil até o 
atleta de alto rendimento e vivenciará consequentemente as 
possíveis áreas de atuação profissional em academias, 
desenvolvimento de PROJETOs para a área de lutas e PROJETOs de 
pesquisa em lutas. O aluno participará de atividades práticas, 
ministrando aulas sob supervisão de profissional formado e também 
participará de reuniões semanais onde serão discutidos os aspectos 
teóricos dos PROGRAMAs. Estas reuniões serão multidisciplinares 
com profissionais das áreas de Educação Física, Nutrição, 
Fisioterapia e Medicina. Este PROJETO visa melhor preparar o futuro 
profissional para o mercado de trabalho, ensinando-o quanto aos 
fundamentos do trabalho em equipe multidisciplinar, bem como 
expô-lo as técnicas atuais e avançadas de intervenção na área em 
questão. É um PROJETO que visa a integração do esporte, economia 
social e ambiental. Ainda, visa oferecer um trabalho diferenciado à 
população, quanto a orientação da iniciação em lutas como meio de 
inclusão e desenvolvimento Humano até a assessoria de futuros e 
atuais atletas de alto rendimento da nossa região.       
 

 

TÍTULO: INTERVENÇÕES CLÍNICAS E PSICOPEDAGÓGICAS COM CRIANÇAS NA 
PERSPECTIVA ANALÍTICO-COMPROTAMENTAL 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES/CUR 
 

COORDENADOR: Juliana Cristina Donadone - Docente 
 

RESUMO: Essa proposta visa atender crianças encaminhadas de diferentes 
instituições (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, CAPSi, escolas) e por 
demanda espontânea que apresentem queixas psicológicas e/ou 
psicopedagógicas. A intervenção inclui atendimentos  
psicoterapêuticos semanais no Centro de Práticas em Psicologia da 
UCABEST - CUR (CePraPsi) com a criança e sua família e também 
acompanhamento psicopedagógico nas escolas. Trata-se de um 
trabalho integrado e multidisciplinar que compreende a criança 
como um indivíduo autônomo e multideterminado. 
 

 

TÍTULO: OFICINA DA GESTANTE: MAMÃE CEGONHA 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 



COORDENADOR: Janete Tamami Tomiyoshi - Docente 
 

RESUMO: Tem como objetivo promover um trabalho integrado entre 
UCABEST/rede de serviço de saúde (PSF Santa Isabel III) e 
comunidade da área de abrangencia do serviço escolhido com 
objetivo principal de promover a saude das gestantes, e 
contrCABESuir na redução da morte materna. A construção da 
proposta foi fundamentada na metodologia da problematização 
para desencadear nos alunos dos diferentes CURSOs da saúde uma 
reflexão crítica sobre os problemas da comunidade e analisá-los na 
perspectiva da multidisciplinaridade, integrando os diferentes 
olhares, em especial dos serviços de saúde e da comunidade. A 
equipe identificou que um dos fatores que eleva o risco de morte 
materna está relacionado ao elevado índice de cesárea e que há 
necessidade de qualificar a assistencia pré natal implantada nas 
Unidades Básicas de saúde para que as gestantes passam a ter maior 
conhecimento da fisiologia da gestação e do parto, além da 
necessidade de ampliar as ações de saúde, com abordagem 
multiprofissional e novas formas de gestar e parir. Foi proposto uma 
oficina para gestantes, com o objetivo de formar um grupo educativo 
com temas relacionadas a fase gestacional, parto, maternidade, 
amamentação as mudanças na dinâmica famíliar e cuidados com RN 
e temas de interesse.      
 

 

TÍTULO: INICIAÇÃO ESPORTIVA E TREINAMENTO TÁTICO - CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 
 

MODALIDADE: CURSO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Austeclínio Batista Júnior - Técnico Administrativo 
 

RESUMO: O CURSO será realizado para a atualização dos técnicos que atuam 
na Escolinha de Iniciação Desportiva da CABES/UCABEST.     Busca 
atualizar as metodologias contemporâneas acerca do aprendizado 
do esporte para crianças e adolescentes. 
 

 

TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA PARA O ADULTO E IDOSO 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICBS / CUA 
 

COORDENADOR: Jacqueline da Silva Nunes Pereira - Docente 
 

RESUMO: O PROJETO tem como objetivo o desenvolvimento de atividades de 
extensão com o adulto e o idoso, na promoção de atividades físicas, 



de lazer, culturais, esportivas e recreativas. Espera-se que aconteça 
uma mudança efetiva na prática corporal com os adultos e idosos. É 
necessário repensar os valores, os estigmas que envolvem o 
“envelhecer”, estimulando essa população a participar de grupos de 
convivência. Assim objetivar-se-á desenvolver atividades que 
proporcionem um estilo de vida mais ativo, uma melhor qualidade 
de vida bem como uma forma de prevenção de doenças 
biopsicossociais. Espera-se, com esse PROJETO, conscientizar, de 
forma ampla, a importância da atividade física e incentivar a prática 
saudável de exercícios físicos de forma regular e diversificada, 
contrCABESuindo assim para a melhoria da qualidade de vida, para o 
bem-estar e um convívio saudável dessas pessoas. 
 

 

TÍTULO: CONTROLE DE NATALIDADE DE CÃES E GATOS NO MUNICÍPIO DE SINOP - 
MT (CÓPIA) 21-03-2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: 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 de Sinop, MT, 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 da reprodução de animais de rua 
evitando, desta maneira, o aumento do número de animais 
abandonados no município e a eutanásia indiscriminada de animais. 
Além disto, o PROJETO também possCABESilita o treinamento de 
acadêmicos do CURSO de Medicina Veterinária, cursando as 
disciplinas de Obstetrícia Veterinária, Técnica Operatória, 
Anestesiologia Veterinária e Clínica Cirúrgica I, através da 
esterilização cirúrgica de cães e gatos de proprietários de baixa 
renda, ONGs, funcionários e alunos do CURSO de Medicina 
Veterinária, mediante supervisão docente. 
 

 

TÍTULO: ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL DOS 
SERVIDORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA CARDIO-UCABEST 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Loanda Maria Gomes Cheim - Docente 



 

RESUMO: Este PROJETO faz parte do PROGRAMA CARDIO:UCABEST 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 servidores 
ativos da UCABEST (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. 
 

 

TÍTULO: AME AMA - AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO À MENINA 
E À ADOLESCENTE 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Zuleide Aparecida Félix Cabral - Docente 
 

RESUMO: Este PROJETO atende meninas e adolescentes, seus parceiros e/ou 
familiares da rede pública por procura espontânea ou através de 
encaminhamento dos serviços de saúde do Estado, desde 1992. São 
realizados os atendimentos ginecológico geral e endócrino, 
acompanhamento pré-natal e seguimento pós-natal. As pacientes e 
seus acompanhantes participam dos grupos informativos específicos 
(sala de espera). A psicóloga e a assistente social também realizam 
os atendimentos individuais de acordo com a necessidade. O objetivo 
é dar suporte médico, psicológico e social às adolescentes durante e 
após a gestação, visando ainda diminuir as recidivas de uma nova 
gestação. 
 

 

TÍTULO: AMIGOS DA CRECHE: CUIDAR, EDUCAR E BRINCAR 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICBS / CUA 



 

COORDENADOR: Pamela Roberta de Oliveira - Docente 
 

RESUMO: As primeiras instituições brasileiras voltadas para o atendimento de 
crianças entre zero e dois anos de idade datam do século XIX e 
tinham como objetivo cuidar dos filhos de mães solteiras. 
Posteriormente, como conseqüência da pressão dos trabalhadores 
urbanos surgiu às creches, com o objetivo de atender à necessidade 
de mães que trabalhavam nas indústrias. Atualmente o direito à 
creche é amparado pela Constituição Brasileira (1988), pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente (1990) e Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (1996). “Amigos da Creche” é um PROJETO de extensão 
universitária Coordenado por uma Professora do CURSO de 
Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso (UCABEST). O 
PROJETO se propõe a realizar ações que valorizem o processo 
educativo em saúde nas instituições de educação infantil municipais 
e filantrópicas de Barra do Garças/MT, por meio de estratégias 
lúdicas que valorizam o brincar como ato educativo. Para 
desenvolvimento das atividades utilizar-se-á dinâmicas lúdicas, 
técnicas e jogos pedagógicos, como, brinquedos, músicas, desenho 
livre, cartazes, vídeos educativos e teatro de fantoches, entre outras. 
As ações do PROJETO serão avaliadas mensalmente pelos membros 
do PROJETO de extensão e colaboradores das creches. Espera-se com 
estas ações prevenir doenças e promover à saúde nas crianças, assim 
como, a saúde da família e do ambiente que a criança vive, seja na 
comunidade ou no lar e desse modo obter melhores resultados sobre 
o desenvolvimento e crescimento do ser humano. 
 

 

TÍTULO: A DIVERSIDADE CULTURAL NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A 
CULTURA AFRO- BRASILEIRA COMO FOCO 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICBS / CUA 
 

COORDENADOR: Jacqueline da Silva Nunes Pereira - Docente 
 

RESUMO: O presente PROJETO tem como objetivo apontar a importância da 
cultura  afro-brasileiro dentro do conteúdo curricular da educação 
física em consonância a Lei nº. 10.639-03 – Ensino de História e 
Cultura afro-brasileira e Africana. Tem como proposta desenvolver 
aulas práticas, sobre a cultura brasileira,  danças afro brasileiras , 
jogos populares e   lutas, com o objetivo de valorizar e resgatar a 
cultura popular brasileira. O PROJETO é de suma importância para a 
sociedade uma vez que as crianças selecionadas são de baixa renda e 
vulnerabilidade social. Tem como foco desenvolver no aluno o senso 
crítico e a valorização da identidade cultural.  
 

 



TÍTULO: PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA - DANÇA E MÚSICA - CONVÊNIO 
SEDUC/UCABEST 2014 
 

MODALIDADE: PROGRAMA 
 

UNIDADE: PROAD 
 

COORDENADOR: Kenia Lara Bastos - Técnico Administrativo 
 

RESUMO: Atualmente, podemos constatar um alto índice de busca pela 
qualidade de vida. Nas empresas, comunidades, centros de 
convivência entre  outros sempre ouvimos sobre PROJETOs que 
viabilizam qualidade de vida aos indivíduos. São muitos os indivíduos 
que estão expostos as consequências de uma vida sem qualidade.    
Caracteriza-se como estresse ocupacional e institucional com 
predileção para profissionais que mantêm uma relação constante e 
direta com outras pessoas, principalmente quando esta atividade é 
considerada de ajuda (professores, enfermeiros, médicos, etc). 
Apresenta sintomas bem definidos e com possCABESilidades de 
tratamento.     Assim, é indispensável favorecer a implantação de 
estratégias adaptativas para a realidade dos servidores da SEDUC, 
servidores da UCABEST e acadêmicos, visando reverter o quadro 
desfavorável que se encontram por estarem expostos a riscos pela 
falta de qualidade de vida.    Os PROJETOs vinculados a este 
PROGRAMA visam promover a vivência de novas possCABESilidades 
de expressão e manifestações criativas nas linguagens artísticas por 
maio da Dança do Ventre, Dança de Salão, Violão e Técnica Vocal. 
Manifestação artística como forma de conhecimento que envolve a 
intuição, a emoção, a imaginação e a capacidade de comunicação, 
assim como o uso da memória, da interpretação, da análise, da 
síntese e da avaliação crítica. Oferecer oportunidade aos 
participantes de prática regular de atividades voltadas para sua 
qualidade de vida.   
 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA - ATIVIDADES FÍSICAS - CONVÊNIO 
SEDUC/UCABEST 
 

MODALIDADE: PROGRAMA 
 

UNIDADE: PROAD 
 

COORDENADOR: Kenia Lara Bastos - Técnico Administrativo 
 

RESUMO: Atualmente, podemos constatar um alto índice de busca pela 
qualidade de vida. Nas empresas, comunidades, centros de 
convivência entre  outros sempre ouvimos sobre PROJETOs que 
viabilizam qualidade de vida aos indivíduos. São muitos os indivíduos 
que estão expostos as consequências de uma vida sem qualidade.    
Caracteriza-se como estresse ocupacional e institucional com 



predileção para profissionais que mantêm uma relação constante e 
direta com outras pessoas, principalmente quando esta atividade é 
considerada de ajuda (professores, enfermeiros, médicos, etc). 
Apresenta sintomas bem definidos e com possCABESilidades de 
tratamento.     Assim, é indispensável favorecer a implantação de 
estratégias adaptativas para a realidade dos servidores da SEDUC, 
servidores da UCABEST e acadêmicos, visando reverter o quadro 
desfavorável que se encontram por estarem expostos a riscos pela 
falta de qualidade de vida.    Os PROJETOs vinculados a este 
PROGRAMA visam promover a vivência de novas possCABESilidades 
de atividades físicas por meio da Hidroginástica, Musculação, 
Ginástica e yoga. Visa oferecer oportunidade aos participantes de 
prática regular de atividades voltadas para sua qualidade de vida.   
 

 

TÍTULO: RECREAÇÃO PARA PACIENTES ADULTOS HOSPITALIZADOS 2013 (CÓPIA) 24-
03-2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

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 no decorrer da semana, bem como 
contrCABESuir para a (re)criação do ambiente hospitalar, tornando-o 
mais alegre e descontraído para o pacientes. No tocante aos 
acadêmicos (bolsistas) será um campo novo de atuação onde eles 
poderão aplicar em sua prática os conhecimentos teóricos adquiridos 
na formação relativos a educação, saúde e lazer/recreação. 
 

 

TÍTULO: Análise da Atenção Farmacêutica na Farmácia Regional do SUS, 
município de Sinop/MT 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Rafaela Grassi Zampieron - Docente 
 

RESUMO: Para a análise da assistência farmacêutica no município de Sinop, 
visando Farmácia Regional, é imprescindível um olhar amplo no 
desempenho desde sua origem até destino final do processo, a 
atenção farmacêutica especializada e monitorada.  O Centro 
Regional de Saúde, o qual inclui a Farmácia Regional, foi inaugurado 
em 2013 com objetivo de atender oito bairros da cidade de Sinop.   



Ainda é apenas uma das cinco farmácias regionais que se pretende 
montar na cidade. A secretaria de saúde pretende reduzir em pelo 
menos 80% as perdas com a dispensa de medicamentos além de 
aumentar o número de coletas que hoje marcam uma quantidade de 
200 podendo aumentar para até 600 exames.  Uma das 
características básicas do processo de dispensação é a orientação do 
farmacêutico quanto a posologia, cuidados com medicamento, 
interações medicamentosas, esquemas posologicos para garantir 
adesão ao tratamento entre outras atividades de suma importância 
que podem levar a implantação da Atenção Farmacêutica com 
Seguimento farmacoterapêutico para casos que exijam maior 
cuidado.  Desta forma o PROJETO visa prestar a população que 
frequenta a Farmácia Regional esta orientação inicial da Atenção 
Farmacêutica. Com esta orientação pode-se evitar desperdícios de 
medicamentos, que o ocorrem na casa do usuário bem como garantir 
adesão ao tratamento. 
 

 

TÍTULO: PROJETO SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Rosangela Guerino Masochini - Docente 
 

RESUMO: A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção 
básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e 
municipais como estratégia de expansão, qualificação e 
consolidação da atenção básica .  Em conformidade com o princípio 
da integralidade, a abordagem do profissional de saúde não deve se 
restringir à assistência curativa, buscando dimensionar fatores de 
risco à saúde e, por conseguinte, a execução de ações preventivas, a 
exemplo da educação para a saúde. Uma situação ilustrativa é  a de 
um atendimento a um paciente com crise hipertensiva, que além da 
administração da medicação necessária durante uma consulta 
médica seria orientado quanto à importância de uma alimentação 
hipossódica e de exercícios físicos regulares. Assistência e educação 
para saúde durante a consulta ambulatorial, sem que o paciente 
espere o momento de encontro do grupo dos hipertensos numa 
determinada data e horário para receber as referidas orientações: 
isto expressa integralidade da assistência.   O PROJETO SAÚDE DA 
FAMILIA E DA ATENÇÃO BASICA visa inserir o acadêmico na rotina da 
unidade de saúde contrCABESuindo para o seu aperfeiçoamento 
profissional, nas seguintes áreas de atuação:  PROGRAMA 
HANSENIASE E TUBERCULOSE  PROGRAMA EDUCAÇÃO E SAÚDE 
GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABETICOS   PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA.  PROGRAMA SAÚDE DO 
IDOSO   



 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PET-SAÚDE/REDES DE 
ATENÇÃO - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
 

MODALIDADE: PROGRAMA 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Carla Gabriela Wunsch - Docente 
 

RESUMO: A atenção à saúde mental passou por importantes modificações 
desde a década de 80, buscando a substituição ao modelo asilar, por 
uma rede articulada de atenção integral, com leitos em hospital 
geral, Centros de Atenção Psicossocial, Estratégia Saúde da Família, 
além dos reCURSOs existentes na comunidade com foco na 
autonomia do usuário e familiares.  Nos municípios de Cuiabá, 
embora a rede esteja sendo tecida, muitas vezes as ações se dão de 
forma isolada sendo necessário investir na formação de uma rede 
estruturada, articulada e com profissionais voltados para a atenção 
psicossocial, atendendo a necessidade da população e aproximando 
o usuário da comunidade.  o Objetivo do PROJETO é desenvolver 
ações multidisciplinares de saúde mental/álcool e drogas nos 
diferentes cenários do Município de Cuiabá-MT com foco na 
ampliação e no fortalecimento da rede de atenção à saúde. 
Metodologias de ensino baseadas na problematização, 
interdisciplinaridade participativa e investigativa. Atividades 
grupais, educação em saúde, planejamento integrado e PROJETOs de 
pesquisa priorizando ações interdisciplinares. Valorização do ensino-
pesquisa-extensão com a responsabilização de todos pela produção 
do conhecimento, resolução dos problemas e transformação da 
realidade. Espera-se fortalecimento das equipes e a articulação entre 
os diferentes cenários. Dentre as atividades esperadas estão o 
levantamento de necessidades da comunidade e análise da 
demanda;  Intervenções integradas; Atualização para os 
profissionais dos serviços; Fortalecimento da articulação da rede de 
atenção à saúde da população envolvida nos subgrupos; e 
Divulgação dos resultados em periódicos e EVENTOs científicos.     
 

 

TÍTULO: AUTISMO, UMA ABORDAGEM INICIAL 
 

MODALIDADE: EVENTO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Juliane Sauter Dalbem - Docente 
 

RESUMO: O simpósio consistirá em uma ampla abordagem sobre o tema do 



autismo. Serão realizadas palestras sobre as abordagens 
neurológica, psiquiátrica e atualização em relação ao tratamento 
farmacológico e não farmacológico. Realizaremos também a 
integração com os movimentos de apoio ao autismo.  Desse modo, o 
seminário abrangerá uma gama de conhecimento que vai desde a 
fisiopatologia do autismo até a sua abordagem terapêutica e o atual 
quadro social da doença. 
 

 

TÍTULO: PROMOVENDO O PARTO NORMAL: RODA DE CONVERSA 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICEN/CUR 
 

COORDENADOR: Renata M. Knupp Medeiros - Docente 
 

RESUMO: A proposta é promover, através de rodas de conversas com mulheres 
em idade fértil, suas famílias, profissionais e acadêmicos da saúde, o 
parto natural. Este PROJETO, utilizará a metodologia dialógica para 
discutir sobre o atual modelo obstétrico vigente e refletir sobre a 
prática de uma assistência mais humanizada e menos 
intervencionista durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, 
garantindo a parturiente seus direitos perante o processo de 
parturição, visando o melhor bem estar tanto para mãe quanto para 
o bebê. 
 

 

TÍTULO: TRABALHADORES DE SERRARIAS:PREVENÇÃO DOS ACIDENTES DE 
TRABALHO ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Francisco Moacir Pinheiro Garcia - Docente 
 

RESUMO: O PROJETO Saúde do Trabalhador com enfoque ao trabalho nas 
serrarias,é uma nova proposta metodológica para desenvolvimento 
de atividades de educação em saúde com  trabalhadores do campo 
que atuam  nas empresas de serrarias no Município de Sinop - MT.  
Os treinamentos serão desenvolvidos, buscando a prevenção das  
doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho. Nessa metodologia 
os conceitos e as tecnologias sobre como trabalhar   a  ergonomia  e  
atenção  aos riscos ambientais aos quais esses trabalhadores  estão 
inseridos.  Nesse contexto o pretendente é trabalhar temas de 
acordo com o público-alvo de cada local, que serão vinculados aos 
assuntos de importância para a sustentabilidade e capacitação 
intelectual de seus participantes.  Os treinamentos e capacitações 



serão realizados pelos discentes  e docentes   da UCABEST de Sinop 
que o farão por meio de atividades de educação em saúde  , 
panfletos e folder.    As atividades de educação em saúde  irão 
abranger as seguintes temáticas:  - Riscos físicos e os cuidados ao 
manipular as toras de madeiras e o manuseio das máquinas no 
processamento das mesmas.  -Riscos Ergonômicos no manuseio de 
cargas e esforços no desenvolvimento das atividades laborais.  -
Legislação pertinentes em saúde do trabalhador, como as  Norma 
Regulamentadora: NR - 04 SESMT;nr 05- CIPA; NR -06 EPI; NR 07- 
PCMSO; NR09- PPRA; NR15-INSALUBRIDADE; NR 16- 
PERICULOSIDADE; NR 17- ERGONOMIA; NR 24 - CONDIÇÕES 
SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO E NR 31- 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA AGRICULTURA, PECUÁRIA 
SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA.  - Doenças 
ocupacionais.   
 

 

TÍTULO: OFICINAS EDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO ADOLESCENTE DO 
COLÉGIO PISSINATI NO MUNICIPIO DE SINOP  
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: 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 UCABEST, do campus de Sinop  e 
professores da Instituição) serão realizados quinzenalmente  a partir 
de agosto  de 2014. 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. 
 



 

TÍTULO: MONITORAMENTO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA OTITE EXTERNA POR 
MALASSEZIA PACHYDERMATIS EM CAES E GATOS EM SINOP-MT 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Thaís Badini Vieira - Docente 
 

RESUMO: A partir dos atendimentos realizados no Hospital Veterinário do 
Campus Universitário de Sinop, serão coletadas amostras de 100 
(cem) animais, cães e gatos, que apresentem sintomas de otite 
externa.  O conteúdo do conduto auditivo será coletado com swab 
estéril umedecido com solução salina e encaminhado ao Laboratório 
de Microbiologia Veterinária imediatamente após a coleta para a 
realização do exame microbiológico de identificação da Malassezia 
pachydermatis, utilizando-se o exame direto e isolamento 
bacteriano, estabelecendo-se a prevalência desse microrganismo na 
enfermidade. Os proprietários desses animais  responderão a um 
questionário epidemiológico a fim de evidenciar os principais fatores 
associados ao desenvolvimento de otite em seus animais de 
estimação. Os dados obtidos permitirão a confecção de folders os 
quais serão distrCABESuídos no Hospital Veterinário do Campus 
Universitário de Sinop e Clínicas Veterinárias do Município com 
orientações a fim de reduzir os casos de otite externa em animais de 
companhia que representa cerca de 8 a 15% dos atendimentos em 
clínicas veterinárias. Esse PROJETO  além de melhorar o bem estar 
dos animais uma vez que a otite externa provoca dor e desconforto,  
fornecerá orientação aos proprietários sobre prevenção e 
tratamento da enfermidade.  
 

 

TÍTULO: GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM IMUNOLOGIA - GEPI (CÓPIA) 26-03-
2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Lindsey Castoldi - Docente 
 

RESUMO: A atividade de extensão proposta tem o objetivo de fomentar 
encontros entre os estudantes, docentes e profissionais, como 
médicos e enfermeiros, em torno do tema Imunologia. A disciplina de 
imunologia faz parte das disciplinas obrigatórias dos CURSOs de 
graduação em enfermagem, medicina veterinária e farmácia, na 
qual são abordados os conceitos básicos do sistema imunológico e 
das respostas imunes aos diversos antígenos. A proposta do grupo 



de estudo é complementar a formação acadêmica dos alunos a partir 
da discussão de temas específicos e complexos da área de 
imunologia através da discussão de situações reais na forma de 
estudos de caso clínico e discussão de artigos científicos. Além disso, 
será pertinente ao grupo a realização de EVENTOs e miniCURSOs 
referentes ao tema imunologia, com o objetivo de despertar nos 
alunos o interesse sobre os conhecimentos desta área, bem como a 
importância da compreensão dos processos imunológicos na 
prevenção, combate e até mesmo na gênese das doenças.  Além das 
atividades descritas, o grupo desenvolverá encontros periódicos nas 
escolas públicas do município com o intuito de apresentar a 
imunologia aos estudantes do primeiro ano do ensino médio. Tal 
proposta visa a democratização do conhecimento científico mas, 
principalmente, despertar a curiosidade para o modo de pensar e 
fazer ciência entre os alunos, que futuramente poderão ser nossos 
acadêmicos.  Por fim, o encontro dos alunos, docentes e profissionais 
permitirá o desenvolvimento de novos PROJETOs de pesquisa a partir 
da discussão e identificação dos problemas e o desenvolvimento de 
estratégias para solucioná-los.  
 

 

TÍTULO: CINE PET MEDICINA 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Alexandre Paulo Machado - Docente 
 

RESUMO: O PROJETO interno do PET Medicina promoverá debates mensais 
sobre um filme escolhido pelos próprios peteanos que abordarão o(s) 
tema(s) apresentado(s) no filme. Os temas das discussões 
abrangerão questões políticas e de saúde, e ao final de cada 
discussão será extraído um texto que resume as questões levantadas 
sobre filme. Esse texto posteriormente será divulgado pelo Jornal do 
PET (Anamnese) e pelo site do PET (www.petmedicina.com).          
 

 

TÍTULO: CINE PET MEDICINA 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Alexandre Paulo Machado - Docente 
 

RESUMO: O PROJETO interno do PET Medicina promoverá debates mensais 
sobre um filme escolhido pelos próprios peteanos que abordarão o(s) 
tema(s) apresentado(s) no filme. Os temas das discussões 



abrangerão questões políticas e de saúde, e ao final de cada 
discussão será extraído um texto que resume as questões levantadas 
sobre filme. Esse texto posteriormente será divulgado pelo Jornal do 
PET (Anamnese) e pelo site do PET (www.petmedicina.com).          
 

 

TÍTULO: GESTÃO E ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ISC 
 

COORDENADOR: Nereide Lúcia Martinelli - Docente 
 

RESUMO: Resumo da Proposta:   O Estágio Integrado de Interiorização em 
Saúde Coletiva – Internato Rural é desenvolvido pela Universidade 
Federal de Mato Grosso/Instituto de Saúde Coletiva, em parceria 
com prefeituras municipais, e um dos objetivos do internato é 
interiorizar o trabalho em saúde coletiva no âmbito dos municípios. 
Neste estágio integrado os alunos do 6o ano do CURSO de graduação 
em medicina desenvolvem suas atividades curriculares em unidades 
de Saúde da Família e são acompanhados por preceptores médicos 
vinculados ao município e por professores/supervisores vinculados a 
Universidade Federal de Mato Grosso/ISC.  O estágio tem como 
princípios norteadores: inserir os alunos nas unidades básicas de 
saúde do município para que conheça a rede, o fluxo e as prioridades 
da gestão no sistema municipal de saúde. Além disso, espera-se que 
este estágio propicie a troca de conhecimentos e experiências entre a 
equipe do PSF e os discentes do CURSO de graduação em medicina, 
bem como o desenvolvimento de ações de promoção e prevenção de 
reabilitação, através do atendimento a comunidade. Neste sentido 
este PROJETO de extensão, pretende estimular e desenvolver a 
prática da educação permanente no serviço, com a realização de 
oficinas semanais para discutir temas relacionados ao cotidiano das 
práticas profissionais, propor intervenções  e criar as condições para 
o debate entre alunos, profissionais das unidades de saúde, 
profissionais vinculados às secretarias municipais de saúde e 
docentes responsáveis pela disciplina.     
 

 

TÍTULO: CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PRECEPTORES DO INTERNATO EM 
SAÚDE COLETIVA II 
 

MODALIDADE: CURSO 
 

UNIDADE: ISC 
 

COORDENADOR: Nereide Lúcia Martinelli - Docente 
 



RESUMO: Os alunos do sexto ano de medicina da Universidade Federal de 
Mato Grosso cumprem as atividades da Disciplina Estágio em Saúde 
Coletiva II, de 450 horas, em municípios do interior do estado do 
Mato Grosso, que mantém convênio com a UCABEST para este fim. 
As atividades dos alunos são desenvolvidas em Unidade de Saúde da 
Família. Este estágio supervisionado é curricular, orientado pelos 
princípios metodológicos do CURSO de Medicina/CABES/UCABEST e 
do ISC/UCABEST. O campo de estágio permite ao aluno realizar 
práticas na atenção primária de saúde. Neste sentido, a interação 
aluno preceptor é fundamental para o desenvolvimento de um 
processo dinâmico de aprendizagem considerando as interfaces da 
teoria com a prática. O preceptor é um profissional que tem um 
conhecimento a ser repassado e que deve permitir a troca de 
conhecimentos e experiências.  No processo de implementação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o CURSO de graduação em 
Medicina, que trabalha com a concepção da metodologia da 
problematização, o campo onde se desenvolve as práticas de estágio 
tem ganhado destaque, tendo a universidade como protagonizadora 
da reflexão-ação com a responsabilidade de dar a direção ao 
processo de formação.  Desta forma, propomos a realização de um 
CURSO de capacitação para os profissionais do campo, objetivando o 
desenvolvimento de competências pedagógicas para a prática da 
preceptoria. O intuito é ampliar os conhecimentos quanto à 
metodologia utilizada pela UCABEST no processo de avaliação de 
estágio.   
 

 

TÍTULO: PROJETO CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE LEISHMANIOSE VISCERAL NO 
MUNICÍPIO DE SINOP – MT. 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Thaís Badini Vieira - Docente 
 

RESUMO: As Leishmanioses são doenças causadas por protozoários 
pertencentes ao gênero Leishmania, sendo divididas em 
Leishmaniose Visceral (LV) e Leishmaniose Tegumentar (LT). A LV é a 
mais severa, podendo ser zoonótica. Nesse contexto, o cão 
representa papel fundamental na transmissão da doença por ser o 
principal reservatório do microrganismo. O presente PROJETO tem 
por objetivos verificar a prevalência da Leishmaniose Visceral em 
cães da cidade de Sinop-MT a partir de dados epidemiológicos 
fornecidos pela Secretaria de Saúde do Município de Sinop, analisar 
o conhecimento da população acerca da Leishmaniose Visceral 
Canina (LVC), bem como conscientizá-la sobre a importância da 
prevenção da doença. Os objetivos propostos serão alcançados a 
partir da aplicação de questionários epidemiológicos aos 
proprietários de cães e solicitação de dados na Secretaria Municipal 



de Saúde. Os dados obtidos permitirão a confecção de folders com 
instruções sobre a prevenção da enfermidade que serão fornecidos 
aos proprietários de cães. Não obstante, serão realizadas palestras 
em escolas no Município de Sinop aos estudantes do ensino médio a 
fim de esclarecer sobre a epidemiologia da enfermidade. 
Conscientizar a população sinopense acerca da LV e sobre a 
prevenção da enfermidade são de suma importância visto que o 
município possui cerca de um cão para cada dois habitantes e é área 
propícia para o desenvolvimento do flebotomíneo, vetor do agente 
etiológico causador da enfermidade.  
 

 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS FATORES QUE  FAVORECEM A INCIDÊNCIA DE 
OBESIDADE E AVALIAÇÃO DO RISCO CARDÍACO EM ESTUDANTES DA 
UCABEST-SINOP (CÓPIA) 08-02-2013 (CÓPIA) 06-03-2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Márcia Rodrigues Carvalho Oliveira - Docente 
 

RESUMO: De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(CABESGE), 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 UCABEST 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.  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 UCABEST-Sinop, assim como a 
detecção dos fatores que levaram ao surgimento destas patologias. 
Os estudantes serão informados sobre os seus resultados  e 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.  
 

 

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



(CÓPIA) 13-03-2013 (CÓPIA) 30-03-2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: 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, possCABESilitar o treinamento dos discentes da disciplina de 
clínica dos animais de companhia, do CURSO de medicina 
veterinária. 
 

 

TÍTULO: ATENDIMENTO HUMANIZADO A DEMANDA USUÁRIA DO PLANTÃO DA 
GERÊNCIA  DE SERVIÇO SOCIAL/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MULLER 
(CÓPIA) 31-03-2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Nair da Costa Barbosa - Técnico Administrativo 
 

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

 

TÍTULO: FORLIFE - SUPORTE DE VIDA PARA COMUNIDADE 
 

MODALIDADE: CURSO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Bianca Borsatto Galera - Docente 
 

RESUMO: O Suporte Básico de Vida compreende o atendimento prestado a 
uma vítima de mal súbito ou trauma, visando à manutenção de seus 
sinais vitais e à preservação da vida, além de evitar o agravamento 
das lesões existentes, até que uma equipe especializada possa 



transportá-la ao hospital e oferecer um tratamento definitivo.                
O CURSO será dividido em duas etapas, em um primeiro momento, 
qualificará em Suporte Básico e Avançado de Vida os alunos do 
CURSO de Medicina da UCABEST e, num segundo momento, esses 
alunos, agora com conhecimento adequado, repassarão esse 
conhecimento à comunidade, em linguagem e conteúdo adequado. 
Com a adequada divulgação é possível abranger tanto o público 
universitário em geral quanto a comunidade externa à universidade.                  
O fomento desse conhecimento aos alunos de graduação da área da 
saúde é de extrema importância já que os tornaria qualificados a 
lidar com situações extrahospitalares de emergência. Esse conteúdo 
não é suficientemente contemplado na grade curricular alguns 
CURSOs da área da saúde. Sendo assim, o CURSO seria uma chance 
de complementar o conhecimento adquirido durante a graduação.                
O CURSO também tem relevância social na medida em que fornecerá 
à população um conhecimento que todo cidadão devia ter, já que a 
maioria das intercorrências acontece fora do hospital e longe do 
alcance dos profissionais de saúde.                 Objetiva-se ter mais 
alunos capacitados em atendimento emergencial e uma população 
informada e capacitada que possa ajudar o profissional da saúde na 
nobre e difícil tarefa de salvar vidas. 
 

 

TÍTULO: INOV(AÇÃO) NA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE EM DSTS E HIV/AIDS 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Pacífica Pinheiro Cavalcanti - Docente 
 

RESUMO: Considerando a vulnerabilidade dos indivíduos portadores de 
doenças infecto-contagiosas, este PROJETO se propõe oferecer 
capacitação aos agentes comunitários de saúde e professores do 
ensino fundamental sobre: Planejamento Familiar, DST/HIV, 
hepatites virais, violência doméstica, câncer de colo uterino, câncer 
de mama, climatério/menopausa; Promover a campanha de testes 
rápido de diagnóstico de HIV e  hepatites virais;Promover dinâmicas 
de acolhimento de sala de espera aos pacientes que aguardam 
atendimento no SAE;ContrCABESuir para informatização dos 
registros manuais dos prontuários dos pacientes do SAE;Realizar 
atividades de educação e saúde sobre terapia antiretroviral aos 
pacientes que fazem acompanhamento no SAE;Oferecer capacitação 
aos Técnicos de Enfermagem de Sinop e região em Planejamento 
familiar , DST/HIV e Hepatites Virais; Oferecer capacitação aos 
Técnicos de Enfermagem de Sinop e região em Acidente Ocupacional 
com material Biológico; Realizar atividades educativas nas empresas 
e escolas de Sinop , com a temática HIV/AIDS e Hepatites 
Virais;Participar da organização de todas  as capacitações realizadas 
pelo SAE/Sinop; ContrCABESuir com a organização de Seminário 



realizado pelo SAE/SINOP; Realizar palestras e organizar campanhas 
de testagem rápida no Centro Sócio Educativo de Sinop;  Realizar 
Fluxograma de atendimento no SAE. Através de realização de grupos 
de salas de espera, bem como da promoção de atividades educativas 
de palestras, dinâmicas, dramatizações que visem à mudança de 
comportamento dos indivíduos, gerando a adoção de hábitos de vida 
mais saudáveis e seguros. 
 

 

TÍTULO: SOROLOGIA PARA TITULAÇÃO DA RAIVA EM DOCENTES E DISCENTES DO 
CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA E SERVIDORES DO CABES  
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

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 animal, 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 UCABEST em Cuiabá-MT, 
discentes do CURSO de zootecnia, médicos veterinários e pessoas 
com exposição frequente com animais de origem desconhecida e 
providenciar a vacinação aos indivíduos com titulação < 0,5. O 
CURSO de medicina veterinária expõe os alunos, professores e 
servidores ao contato com animais de origem desconhecida. Esses 
animais compreendem desde a classe de companhia, produção e 
silvestres. 
 

 

TÍTULO: CONSULTA DE ENFERMAGEM: UMA FERRAMENTA DE PROMOÇÃO DA 
SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA. (CÓPIA) 22-03-2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 



UNIDADE: 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 e 
semanalmente no Ambulatório de Atendimento à Saúde da Mulher 
da UCABEST/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. 
 

 

TÍTULO: PROJETO SEMENTINHA: IMPLANTAÇÃO DA DOULA EM BARRA DO GARÇAS 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICBS / CUA 
 

COORDENADOR: Queli Lisiane Castro Pereira - Docente 
 

RESUMO: Implantação do acompanhamento de Doula na Unidade de Saúde da 
Família Ouro Fino (Piloto). A fim de  consolidar o processo de 
formação para enraizar valores e atitudes de respeito à vida 
humana, indispensáveis à consolidação e a sustentação de uma nova 
cultura de atendimento à saúde da mulher, proposto pelo 
PROGRAMA de Humanização do Pré-natal e Nascimento. Serão 
realizadas roda de gestantes com sensCABESilização para o parto 
normal e aleitamento materno. As gestantes terão idéia mais precisa 
das dificuldades a serem superadas no processo de gestação e 
parturição. A finalidade  é minimizar a ansiedade  das gestantes e 
fim de  reduzir incidência de parto cesáreo, o tempo de trabalho de 
parto, uso da analgesia peridural e de ocitócitos, sepsis neonatal e 
depressão pós-parto. Em suma, é proporcionar uma assistência de 
qualidade e humanizada.  



 

 

TÍTULO: BOLETIM ELETRÔNICO INFORMATIVO SAÚDE E CIDADANIA - 2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ISC 
 

COORDENADOR: Nina Rosa Ferreira Soares - Técnico Administrativo 
 

RESUMO: O presente PROJETO busca estabelecer um meio de comunicação 
entre o Núcleo de Desenvolvimento em Saúde/ISC e seu público alvo 
(ver 1.3 Deste PROJETO - Público), através de uma linguagem 
sintética, via eletrônica, possCABESilitando fácil acesso ao 
conhecimento produzido na academia, democratizando-o com 
agilidade para atender as demandas da sociedade. Esse será o 10° 
ano do PROJETO que foi criado em 25/04/2005. Já foram 239 
números editados entre periódicos e especiais. Em dezembro de 2013 
já haviam 4.616 emails cadastrados. Esse ano esperamos editar pelo 
menos 30 números e aumentar em 10% nossos emails. 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. É um PROJETO interdisiciplinar por divulgar 
informações pertinentes a área de saúde com foco na saúde coletiva, 
mas levando em consideração também a medicina, enfermagem, 
serviço social, psicologia, movimentos sociais, entre outros. E por já 
ter proporcionado participação de discentes de Comunicação Social - 
Jornalismo, Saúde Coletiva, Serviço Social e Direito. Os principais 
temas tratados são relativos à: legislação; divulgação de 
informações e ações; PROGRAMAs e PROJETOs desenvolvidos; 
graduação em Saúde Coletiva e demais CURSOs da área da saúde; 
resultados de estudos; divulgação de CURSOs, EVENTOs, campanhas 
de vacinação e doação de sangue; defesas de dissertações e teses de 
mestrado e doutorado; além de vagas para seleções ou conCURSOs 
públicos.  
 

 

TÍTULO: PROJETO EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O DESENVOLVIMENTO 
GERENCIAL DO SUS - CDG-SUS 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ISC 
 

COORDENADOR: Nina Rosa Ferreira Soares - Técnico Administrativo 
 

RESUMO: O PROJETO 'CURSO de Desenvolvimento Gerencial do Sistema Único 



de Saúde' (CDG-SUS) é uma iniciativa do Núcleo de Desenvolvimento 
em Saúde (NDS), que integra o ISC/UCABEST em parceria com o 
COSEMS/MT e ESP/SES  sob a coordenação do NDS. Integra a Politica 
Nacional de Educação Permanente do Ministério da Saúde e tem 
como objetivo contrCABESuir 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. O foco na realidade e nos sujeitos locais orienta os debates 
conceituais e as escolhas metodológicas, incluindo um conjunto de 
textos e informações que possCABESilitam a reflexão e a construção 
coletiva do conhecimento. O CURSO trabalha com a especificidade e 
a singularidade de cada município. Já foi realizado em 55 municípios 
de Mato Grosso e certificou 1561 profissionais e conselheiros de 
saúde, atingindo municípios em todas as 16 regiões de saúde do 
estado. Conta com um grupo de tutores qualificados e material 
didático publicado pela Editora da UCABEST. No final de 2013 foi 
aprovado novo PROJETO junto ao MS para 30 novos CURSOs, a ser 
realizado em dois anos, com seu início previsto para o primeiro 
semestre de 2014, após repasse do reCURSO pelo MS à UCABEST. 
Considerando a importância desse PROJETO em MT e a inclusão de 
alunos da graduação no processo, propomos a sua continuidade. 
 

 

TÍTULO: Observatório de ReCURSOs Humanos em Saúde - Estação de 
Trabalho Saúde, Trabalho e Cidadania (Cópia) 18-03-2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: 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 em 2008 e é coordenada pelo Núcleo de 
Desenvolvimento em Saúde/ISC/UCABEST, 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 2014/2016, contempla entre as 
ações previstas, oficinas de trabalho, oficina de produção de artigos, 
seminários, capacitações de pesquisadores e gerenciamento do site 
www.uCABESt.br/observarh. 
 

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO 
ALEITAMENTO MATERNO  
 



MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Sonia Vivian de Jezus - Docente 
 

RESUMO: Na instituição onde realizaremos o PROJETO, já existem atendimento 
a gestante e cuidadores,de forma individualizada e em grupo. No 
hospital temos um CURSO para gestantes, oferecido por uma equipe 
multiprofissional:fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, pediatra, 
odontopediatra, anestesiologista, nutricionista e enfermeiro.  No dia 
da palestra de enfermagem, abordamos  o tema: Cuidados com as 
mamas na prevenção de mastites e do desmame precoce o qual fará 
parte do referido PROJETO.  As gestantes que escolherem o hospital 
em questão para realização do seu parto, receberão orientações e 
assistência de enfermagem individualizada, pelos docentes e 
acadêmicos participantes do PROJETO, durante o período de 
internação. E as puéperas serão convidadas a participar de um 
último encontro proposto pelo PROJETOdo, o Dia do Bebê, que 
acontece uma vez por mês, esclarecendo as dúvidas que ainda 
restarem sobre o assunto. 
 

 

TÍTULO: ACUPUNTURA VETERINÁRIA COMO FERRAMENTA FISIOTERÁPICA  
 

MODALIDADE: PROJETO 
  

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Ian Philippo Tancredi - Docente 
 

RESUMO: PROJETO de Extensão que reunirá professores, profissionais médicos, 
alunos e convidados em estudos de temas que extrapolam o 
conteúdo de sala de aula sobre acupuntura veterinária. A reunião 
acontecerá semanalmente com aulas expositivas e práticas e com 
atendimento aos animais encaminhados previamente pelos médicos 
veterinários atendentes do CABES. Cerca de 200 alunos, de todos os 
períodos do CURSO de Medicina Veterinária podem frequentar o 
PROJETO.  Principalmente será abordada e utilizada a acupuntura 
sobre a aplicação da técnica chinesa em problemas articulares, 
musculares e na recuperação pós-cirúrgica e outros. Isto será 
aplicado a pacientes do CABES. Além disso, possCABESilitar o 
treinamento dos discentes da disciplina de clínica dos animais de 
companhia, do CURSO de medicina veterinária. 
 

 

TÍTULO: Injetáveis 2014 
 

MODALIDADE: CURSO 



 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Alexandre Paulo Machado - Docente 
 

RESUMO: O CURSO consistira da aplicação de aulas teóricas e oficinas práticas 
abordando o conhecimento necessário para aplicação de injetáveis 
eficaz e seguro ao profissionais de saúde. 
 

 

TÍTULO: CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PRECEPTORES DO ESTÁGIO EM SAÚDE 
COLETIVA  
 

MODALIDADE: CURSO 
 

UNIDADE: ISC 
 

COORDENADOR: Alba Regina Silva Medeiros - Docente 
 

RESUMO: Os alunos do sétimo e oitavo semestre do CURSO de Graduação em 
Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso cumprem as 
atividades da Disciplina Estágio Supervisionado Obrigatório, de 600 
horas, no município de Cuiabá - MT, que mantém convênio com a 
UCABEST para este fim.   As atividades dos alunos são desenvolvidas 
em Unidade de Saúde da Família. Este estágio supervisionado é 
curricular, orientado pelos princípios metodológicos do CURSO de 
Graduação em Saúde Coletiva e do ISC/UCABEST. O campo de 
estágio permite ao aluno realizar práticas na atenção primária de 
saúde e na área de gestão e planejamento, controle social e 
epidemiologia da SMS. Neste sentido, a interação aluno-preceptor é 
fundamental para o desenvolvimento de um processo dinâmico de 
aprendizagem considerando as interfaces da teoria com a prática. O 
preceptor é um profissional que tem um conhecimento a ser 
repassado e que deve permitir a troca de conhecimentos e 
experiências. No processo de implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o CURSO de graduação em Saúde, que 
trabalha com a concepção da metodologia da problematização, o 
campo onde se desenvolve as práticas de estágio tem ganhado 
destaque, tendo a universidade como protagonizadora da reflexão-
ação com a responsabilidade de dar a direção ao processo de 
formação. Desta forma, propomos a realização de um CURSO de 
capacitação para os profissionais do campo, objetivando o 
desenvolvimento de competências pedagógicas para a prática da 
preceptoria. O intuito é ampliar os conhecimentos quanto à 
metodologia utilizada pela UCABEST no processo de avaliação de 
estágio.  
 

 

TÍTULO: IMPORTÂNCIA DO CONSUMO DE PESCADO NA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE DA 



POPULAÇÃO. 
 

MODALIDADE: EVENTO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Tania Regina Kinasz de Oliveira - Docente 
 

RESUMO: O EVENTO visa:  - A socialização de conhecimentos, junto a 
profissionais e futuros profissionais de diversas áreas;    - A troca de 
experiência entre alunos de graduação e pós graduação de diversos 
CURSOs e instituições de ensino;    - A vivência dos alunos na prática 
profissional em comunidade;    - O conhecimento da população sobre 
a composição nutricional da carne de peixe, a importância do 
consumo e sua relação com a saúde, conhecer as técnicas dietéticas, 
as características sensoriais do peixe próprio para consumo, 
conhecer as técnicas adequadas no processamento, armazenamento, 
preparo e consumo, bem como divulgar as diferentes técnicas de 
conservação de pescado (enlatados, embutidos, defumados, 
salgados e secos, surimi).   
 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL PARA A  EDUCAÇÃO 
PERMANENTE  EM SAÚDE  PAREPS - 2014  
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ISC 
 

COORDENADOR: Maria Angela ConceiçÃo Martins - Docente 
 

RESUMO: A Educação Permanente em Saúde caracteriza-se pela 
possCABESilidade de efetivar mudanças significativas no processo de 
trabalho em saúde voltado para o atendimento dos problemas de 
saúde constados na realidade local. Dessa maneira, se constitui 
enquanto ato coletivo institucionalizado que congrega e reúne 
profissionais de saúde, gestores, usuários e representantes da 
sociedade civil e do controle social.  No entanto, muito embora a 
Educação Permanente seja altamente desejada, ainda existem 
demandas de ação continuada uma vez que as áreas técnicas 
apresentam necessidade de atualização técnico científica voltada 
para ações pontuais. A Comissão de Integração Ensino Serviços da 
Baixada Cuiabana (CIES-BC), articula-se em torno dos processos de 
educação em saúde de maneira a atender as necessidades 
identificadas como comuns à Região. O objetivo do presente 
PROJETO é cooperar com o desenvolvimento do PAREPS da baixada 
Cuiabana por meio do Estágio Supervisionado obrigatório do CURSO 
de Graduação em Saúde Coletiva. 
 

 



TÍTULO: SUS MOBILE 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ISC 
 

COORDENADOR: Alane Andréa Souza Costa - Docente 
 

RESUMO: O SUS Mobile é uma iniciativa do Departamento de Saúde Coletiva 
(DSC), que integra o Instituto de Saúde Coletiva (ISC), sob a direção 
da equipe executora. O PROJETO tem por finalidade o uso das novas 
mídias para divulgar, em linguagem acessível, todas as ações, 
PROGRAMAs, PROJETOs e serviços oferecidos ao cidadão. 
ContrCABESuindo para o desenvolvimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS).    O aplicativo também se propõe a disponCABESilizar 
informações sobre o rol de procedimento e EVENTOs cobertos nos 
serviços suplementares, garantindo os direitos que assistem os 
usuários de planos de saúde.    Ressalta-se que o PROJETO foi criado 
e será executado por docentes e discentes de diversos campos do 
conhecimento, o que possCABESilita a articulação numa perspectiva 
multi, inter e transdisciplinar e interinstitucional. 
 

 

TÍTULO: INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO ENTRE AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À 
SAÚDE E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO EM MUNICÍPIOS DO 
INTERIOR DO MATO GROSSO COM INTERNATO EM SAÚDE COLETIVA 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ISC 
 

COORDENADOR: Alane Andréa Souza Costa - Docente 
 

RESUMO: O PROJETO “Integração e Articulação entre as ações de Atenção 
Básica à Saúde e Unidades de Pronto Atendimento em municípios do 
interior do Mato Grosso com Internato em Saúde Coletiva” é uma 
iniciativa de docentes responsáveis pela supervisão do Estágio 
Integrado de Interiorização em Saúde Coletiva, disciplina oferecida 
pelo Departamento de Saúde Coletiva para o CURSO de graduação 
em Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, em parcerias 
com prefeituras municipais com o objetivo de interiorizar o trabalho 
em saúde coletiva no âmbito local. Tal disciplina possui como um de 
seus principais objetivos propiciar aos alunos do CURSO de Medicina 
experienciar e adequar os conhecimentos teóricos à prática 
profissional, através de atividades dirigidas aos usuários do SUS 
desenvolvidas no âmbito da atenção primária à saúde. O presente 
PROJETO pretende articular as ações de atenção primária em saúde 
realizadas em unidades de Saúde da Família, campo de estágio da 
disciplina ora mencionada, com ações das unidades de pronto 
atendimento nos municípios onde se desenvolvem o Estágio. 



Considerando a abrangência de conhecimentos e experiências que 
esse PROJETO pode proporcionar aos alunos de graduação em 
medicina, propomos a sua realização com reCURSOs disponíveis do 
Instituto de Saúde Coletiva (ISC) e parceiros locais. 
 

 

TÍTULO: PLANTAS MEDICINAIS NA ESCOLA 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Carla Regina Andrighetti - Docente 
 

RESUMO: A proposta tem como objetivo divulgar e ampliar o conhecimento 
sobre as plantas medicinais e o seu uso. Além disso o PROJETO tem a 
finalidade de oferecer aos professores de Ciências novas opções de 
experimentos, de fácil execução, contemplando a identificação das 
substâncias ativas das plantas medicinais e as ações biológicas 
dessas substâncias, utilizando materiais simples e baratos 
disponíveis em sua unidades de ensino. 
 

 

TÍTULO: WATÉBRÉMI - BRINCAR/CUIDAR: A ENFERMAGEM NO EXERCÍCIO DO 
RELATIVISMO CULTURAL 
 

MODALIDADE: BOLSA DE EXTENSÃO 
 

UNIDADE: ICBS / CUA 
 

COORDENADOR: Pamela Roberta de Oliveira - Docente 
 

RESUMO: Trata-se de uma proposta que aproxima os acadêmicos de 
enfermagem à realidade dos indígenas Xavantes do estado de Mato 
Grosso. Sabe-se que os acadêmicos estão impedidos legalmente de 
realizarem procedimentos de enfermagem, durante os estágios 
curriculares, em crianças indígenas, no entanto, este PROJETO de 
extensão de ação afirmativa pretende viabilizar o estreitamento das 
relações entre futuros profissionais de enfermagem e a comunidade 
indígena, proporcionando um exercício continuo e eficaz do 
relativismo cultural.   
 

 

TÍTULO: CRIANÇAS INDÍGENAS DA ALDEIA UMUTINA MENORES DE CINCO ANOS: 
CONSULTA DE ENFERMAGEM COM ÊNFASE NO CRESCIMENTO E 
DESENVOLVIMENTO 
 

MODALIDADE: PROJETO 



 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Solange Pires Salomé de Souza - Docente 
 

RESUMO: Nossa proposta tem como objetivo avaliar o crescimento e 
desenvolvimento de Crianças Indígenas menores de cinco anos da 
Aldeia Umutina por meio da Consulta de Enfermagem, tendo como 
foco a Caderneta de Saúde da Criança do Ministério da Saúde. Por se 
tratar de população vulnerável, buscamos parceria com o Distrito 
Sanitário Especial Indígena de Cuiabá (DSEI Cuiabá) que é o 
responsável pelas ações de saúde na Aldeia Umutina. As 
transformações culturais e ambientais que os povos indígenas 
vivenciam elevam as taxas de morbimortalidade (Diniz, 2010). No 
caso da criança indígena o monitoramento do crescimento, 
desenvolvimento, situação vacinal e suplementação de ferro e de 
vitamina A é considerado uma ferramenta útil na avaliação das 
condições de saúde. Assim, acolhemos a demanda trazida por um 
estudante indígena da etnia Umutina, esperando contrCABESuir para 
que sua comunidade receba o primeiro retorno do conhecimento 
adquirido por um de seus membros na UCABEST. Esperamos ainda 
contrCABESuir com o DSEI Cuiabá realizando a atualização da 
Caderneta de Saúde da Criança menor de cinco anos e do Calendário 
Vacinal.        
 

 

TÍTULO: I SEMINÁRIO MATOGROSSENSE DE ESPORTES ADAPTADOS (CÓPIA) 17-04-
2014 
 

MODALIDADE: EVENTO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Juliana Aparecida de Paula Schuller - Docente 
 

RESUMO: Ao longo da existência da Faculdade de Educação Física e também 
com o surgimento de outras Instituições de Ensino Superior em 
Cuiabá, não se tem registro de um EVENTO com esta característica, 
destinado unicamente para esportes adaptados. É muito comum 
neste meio, principalmente em nosso estado, a cultura de termos 
EVENTOs que em sua PROGRAMAção apresentem mesas redondas e 
conferências, faltando a prática de atividades, sendo mais difícil 
ainda, atividades voltadas para pessoas com deficiência, discussão 
pouco identificada em outros EVENTOs. Contudo, numa parceria 
entre Faculdade de Educação Física, por meio do Núcleo de Esportes 
Adaptados com o Ministério do Esporte, surge a oportunidade, não 
somente como mais um EVENTO acadêmico-científico, mas como o 
fomento da prática tanto no aspecto físico de participação dos 
envolvidos, mas também como espaço de investigação científica em 
sua infinidade de possCABESilidades e aspectos, para e na utilização 



como proposta de trabalho no campo de atuação do professor de 
educação física, seja na escola, no clube ou na academia. A intenção 
é que a partir do primeiro encontro, este se torne regularmente 
apresentado a cada dois anos, constituindo-se numa cultura no meio 
universitário, tanto para os que pretendem participar como ouvintes, 
como também aqueles que pretendem publicar seus estudos 
realizados por meio de estudos, pesquisas e práticas profissionais. 
 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA CRIANÇAS INSERIDAS NO PROGRAMA “MAIS 
EDUCAÇÃO” DO MUNICÍPIO DE SINOP-MT 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Juliana Cristina Magnani Primão - Docente 
 

RESUMO: Educação em saúde é uma ferramenta essencial na prática de 
enfermagem, uma vez que se constitui em um método eficaz, ao 
permitir que o cliente se torne o agente ativo no processo de saúde-
doença, a partir das escolhas sobre sua vida. O objetivo dessa ação é 
ofertar atividades de educação em saúde para crianças de sete a 11 
anos inseridas no PROGRAMA “Mais Educação” da Escola Municipal 
de Educação Básica UilCABESaldo Vieira Gobbo, no município de 
Sinop-MT. A proposta pretende contemplar crianças pertencentes a 
famílias de situação socioeconômica frágil e de baixa escolaridade, 
pois são fatores que exigem maior preocupação com a formação 
desses futuros jovens, principalmente na carência de hábitos simples 
que promovem qualidade de vida. Nesse contexto, os temas 
escolhidos para as oficinas foram: higiene corporal; alimentação 
saudável; prevenção ao uso de tabaco, álcool e outras drogas; 
prevenção de doenças crônicas e parasitárias na infância; promoção 
da vacinação; promoção da saúde ambiental; prevenção à dengue e 
à febre-amarela; prevenção de violência e acidentes domiciliares e 
de trânsito; educação do movimento; prevenção a doenças 
sexualmente transmissíveis e HIV. Os reCURSOs metodológicos a 
serem utilizados compreendem materiais didáticos audiovisuais 
explicativos e dinâmicos, mini-teatros, palestras, gincanas, paródias, 
panfletos, fantoches, entre outros. Dessa forma, pode-se entender 
que ao levar informações sobre hábitos saudáveis de vida a alunos 
no período de transição entre a infância e a vida adulta, marcados 
pelo intenso desenvolvimento cognitivo e pela estruturação da 
personalidade, incentiva-se uma consciência preventiva e redutora 
do comportamento de risco relacionado a saúde. 
 

 

TÍTULO: COMEÇANDO CEDO 2014-1 
 



MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

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. 
 

 

TÍTULO: SAÚDE NÃO TEM IDADE 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICEN/CUR 
 

COORDENADOR: Sidnei Anastácio Sampaio - 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 “Saúde não tem Idade”, tem como objetivo 
principal em 2014 oferecer palestras educativas de saúde aos idosos 
do Núcleo de Estudos e Atividades da Terceira Idade. Além de poder 
contrCABESuir com a bagagem de conhecimentos e esclarecimento 
de dúvidas  sobre a saúde e outros temas, que os idosos tenham 
sobre eles mesmos. 
 

 

TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA E PROMOÇÃO  DA SAÚDE DO HOMEM TRABALHADOR 
DA UCABEST:PREVENÇÃO  DOS  AGRAVOS  E ACIDENTES OCUPACIONAIS 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Marta Cristina Bunoro - Técnico Administrativo 
 

RESUMO: Trata-se de um PROJETO de extensão vinculado à Coordenação de 
Assistência e Benefícios ao servidor   da Universidade Federal de 



Mato Grosso (UCABEST), cujas  atividades serão desenvolvidas por 
equipe    multiprofissional, as quais visam  oferecer   ações 
assistenciais, educativas, preventivas e de promoção a saúde para a 
melhoria na  qualidade de vida e das condições de  saúde, destinadas  
aos servidores do sexo masculino da UCABEST, e familiares, como 
uma alternativa de cuidado à saúde.                     Por meio das 
intervenções, pretende-se promover mudanças no estilo de vida, 
além do envolvimento de acadêmico na  vivência prática das ações 
de saúde   e geração de conhecimento científico nesta área.                    
 

 

TÍTULO: NUTRIÇÃO E SAÚDE: DA PRESCRIÇÃO AO EMPREENDEDORISMO 
 

MODALIDADE: EVENTO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Letícia Martins Ignácio de Souza - Docente 
 

RESUMO: A população brasileira é alvo de profundas transformações sociais 
que resultam em mudanças no padrão de vida, saúde e nutrição 
especialmente nos últimos 20 anos e diversas são as tentativas e 
estratégias de se moldar esse estilo de vida à evolução crescente dos 
sistemas alimentares e nutricionais. O acesso correto e de qualidade 
às informações de saúde é essencial para que se possam fazer 
escolhas alimentares adequadas. Entretanto, incorporar um padrão 
e vida saudável já não é meramente uma questão de escolha para o 
indivíduo. Isso porque vivemos em um cenário de auto-perpetuação 
das doenças crônicas não transmissíveis que são as principais causas 
de morte, correspondendo a 63% dos óbitos no mundo e 72% no 
Brasil, em 2008. Além disso, nosso país, hoje, abriga os maiores 
fatores de risco para tais agravos à saúde: baixos níveis de atividade 
física no lazer (15%), baixo consumo de frutas e hortaliças (18%) em 
contraste com 28% que consomem refrigerantes na maioria da 
semana e 34% consomem alimentos com elevado teor de gordura. 
Por isso, o profissional da saúde, hoje, não deve ser apenas 
assistencialista, mas assumir a responsabilidade pela mudança no 
perfil da população brasileira com pesquisa, educação e 
empreendedorismo, o que significa ter a capacidade técnica e de 
iniciativa, flexCABESilidade e criatividade para adaptar ideias. Aliado 
a isso, deve compreender o real poder do marketing em saúde, 
atraindo e conquistando indivíduos através da compreensão das 
suas necessidades e, como profissional da saúde, das necessidades 
de melhoria da qualidade de vida daquela população. 
 

 

TÍTULO: ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 
PARASITÁRIAS EM PORTADORES DE HIV/AIDS ASSOCIADOS A  PESQUISA DE 
PARASITOSES INTESTINAIS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MATO GROSSO. 



 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Michelle Igarashi - Docente 
 

RESUMO: Parasitos intestinais são comumente encontrados em regiões pobres 
e de baixas condições sanitárias, especialmente em países de clima 
tropical. Umas das principais consequências de portadores do vírus 
HIV é a imunossupressão que permite uma exposição a uma grande 
variedade de microorganismos e ao ataque de parasitos. O objetivo 
desse PROJETO será pesquisar em amostras de fezes prováveis 
parasitos intestinais que possam acomenter individuos 
imunocomprometidos como os portadores de HIV/AIDS. Serão 
colhidos entre maio á dezembro de 2014 uma média de 350 
amostras de fezes  e posterior processamento no laboratório de 
parasitologia humana da faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Mato Grosso e a aplicação de questionários 
epidemiológicos para análises de fatores de riscos. Esse PROJETO 
poderá contrCABESuir em menores taxas de mortalidades por 
infecções oportunistas nesse grupo de risco. 
 

 

TÍTULO: PROMOÇÃO Á SAÚDE ATRAVÉS DA ACUPUNTURA  
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Ian Philippo Tancredi - Docente 
 

RESUMO: PROJETO de Extensão que reunirá professores, profissionais 
médicos,alunos e convidados em estudos de temas que extrapolam o 
conteúdo de sala de aula sobre acupuntura veterinária. A reunião 
acontecerá semanalmente com aulas expositivas e práticas. Cerca de 
200 alunos, de todos os períodos do CURSO de Medicina Veterinária 
podem frequentar o PROJETO.  Principalmente será abordado e 
utilizada a acupuntura sobre a aplicação da técnica chinesa em 
problemas articulares, musculares e na recuperação pós-cirúrgica e 
outros. Isto será aplicado a pacientes do CABES. Além disso, 
possCABESilitar o treinamento dos discentes da disciplina de clínica 
dos animais de companhia, do CURSO de medicina veterinária. 
 

 

TÍTULO: ATIVIDADES LUDICAS EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS E TROPICAIS EM DUAS COMUNIDADES RURAIS DE CUIABÁ/MT 
 

MODALIDADE: PROJETO 



 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Renata Dezengrini Slhessarenko - Docente 
 

RESUMO: O levantamento dos vetores das principais doenças tropicais como 
vírus, helmintos, protozoários e infecções alimentares em Cuiabá, é 
relevante, pois poucos estudos nesta região tem sido realizados, 
sendo que qualquer informação desta natureza poderá colaborar nas 
ações de controle das endemias. O envolvimento da comunidade 
para o conhecimento sobre tais agravos, poderá desencadear 
mudança de atitudes e consequentemente a prevenção de doenças e 
da contaminação dos alimentos. As duas comunidades escolhidas 
para o presente PROJETO de extensão são caracterizadas pela 
distância relativamente grande do centro urbano, e o difícil acesso 
que as crianças possuem da escola. O objetivo do presente PROJETO 
é de fazer um raio-x da população de vetores e enteroparasitos que 
circulam nas comunidades do Coxipó do Ouro e Rio dos peixes com o 
propósito de instruir as ações de educação em saúde.  As ações 
ocorrerão simultaneamente no decorrer do ano coletando insetos e 
enteroparasitos nas comunidades para no final executar uma grande 
ação de educação em saúde visando como público as crianças das 
escolas próximas, responsáveis por essas crianças e os docentes das 
escolas. 
 

 

TÍTULO: FARMACÊUTICOS DA ALEGRIA EM AÇÃO 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Rafaela Grassi Zampieron - Docente 
 

RESUMO: O PROJETO tem como finalidade principal desenvolver ações 
humanitárias. Dentre diversas ações tem-se como objetivo principal 
promover bem estar aos enfermos nos hospitais públicos. As 
atividades a serem desenvolvidas estão compostas de atividades 
lúdicas, brincadeiras e músicas buscando envolver o paciente em um 
mundo mágico de forma a contrCABESuir com o tratamento 
conforme já é possível comprovar.  
 

 

TÍTULO: CUIDANDO E ORIENTANDO QUEM CUIDA: UMA PARCERIA ENTRE A SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS-MT E O 
CURSO DE ENFERMAGEM DA UCABEST/CUR  (CÓPIA) 30-05-2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 



UNIDADE: ICEN/CUR 
 

COORDENADOR: Graciela da Silva Miguéis - Docente 
 

RESUMO: Atividade de educação permanente com proposta a atualização e 
capacitação de enfermeiros do serviço e demais membros da equipe 
de enfermagem abordando temáticas pertinentes a necessidade do 
local. Esta é uma parceria entre a Universidade Federal de Mato 
Grosso (UCABEST) e a instituição hospitalar Santa Casa de 
Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis-MT. Os treinamentos 
serão conduzidos por docentes com participação de discentes do 
CURSO de graduação em enfermagem da UCABEST/CUR em parceria 
com a Instituição hospitalar.  
 

 

TÍTULO: CURSO DE FÉRIAS: ARBOVIROSES NO MATO GROSSO 
 

MODALIDADE: CURSO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Renata Dezengrini Slhessarenko - Docente 
 

RESUMO: As arboviroses constituem-se em importante problema de saúde 
pública em áreas tropicais. No Brasil, 95% das infecções humanas por 
arbovirus são causadas por membros dos gêneros Alphavirus, 
Flavivirus e Orthobunyavirus. No Mato Grosso, epidemias de Dengue 
são observadas todos os anos, acometendo grande parcela da 
população. Contudo, são escassos os estudos envolvendo a detecção 
e investigação do ciclo epidemiológico destes agentes no estado. 
Através do presente CURSO, pretende-se ampliar o conhecimento a 
respeito das arboviroses, bem como sobre os culicídeos de 
importância médica, que atuam como vetores dessas doenças. 
Ainda, fornecer ferramentas para capacitar os estudantes em 
métodos moleculares diferenciais, aplicados para o diagnóstico das 
arboviroses. Ampliar a relação entre o ensino, extensão e pesquisa 
em arbovirologia também é um objetivo deste CURSO, que pretende 
capacitar os participantes para o desenvolvimento de atividades 
profissionais e educacionais relacionadas a área. 
 

 

TÍTULO: A ESCOLA COMO ESPAÇO DE PROMOÇÃO À SAÚDE 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICEN/CUR 
 

COORDENADOR: Aristides José da Silva Junior - Docente 
 



RESUMO: A concepção de educação em saúde parte do princípio de que a 
comunicação tenha caráter dialógico e, portanto, o educador não é 
mero transmissor unilateral de informações. Para tanto, o educador 
precisa desenvolver capacidades de colocar-se no lugar do outro e, 
com ele, problematizar o viver, a saúde e a doença. Com isso, se 
espera que ao mesmo tempo em que o sujeito entre em contato com 
novos conteúdos e informações, avance sua habilidade de pensar, 
decidir e agir e com isso, resignifique suas vivências. Com isso, a 
Educação em saúde é vista como indispensável para a formação da 
cidadania e como condição necessária para desenvolver a noção de:  
sujeito social e não de objeto, paciente ou cliente;  direitos e deveres;  
direito ao acesso a informação e ao saber técnico/científico.  A 
Educação em Saúde é um campo multifacetado para onde 
convergem diversas concepções das áreas da Educação e da Saúde.  
A relação entre os setores de Educação e de Saúde possui muitas 
afinidades no campo das políticas públicas por serem baseados na 
universalização de direitos fundamentais.  Considerando o princípio 
da integralidade e das ações de promoção à saúde, as atividades de 
educação em saúde estão incluídas e não restrita, entre as 
responsabilidades dos profissionais da saúde. Assim é possível eleger 
a escola como lócus de educação em saúde e estabelecer um elo para 
o desenvolvimento de ações conjuntas e intersetoriais entre estas 
unidades, essenciais para a promoção de saúde, e a formação de 
cidadãos.  
 

 

TÍTULO: ACOMPANHAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DE IDOSOS DE UMA 
ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES/CUR 
 

COORDENADOR: Laura de Carvalho - Docente 
 

RESUMO: Com o acréscimo no ritmo de envelhecimento da população 
brasileira, torna-se necessário planejar e desenvolver ações de saúde 
que contrCABESuam com a melhoria da qualidade de vida dos idosos 
(BRASIL, 2007). Desta forma, estabelecer rotinas saudáveis de vida 
traz benefícios para a saúde, em qualquer fase da vida. Logo, o 
presente PROJETO tem como objetivo acompanhar o estado de saúde 
dos idosos de uma Associação localizada no Município de 
Rondonópolis-MT. Será desenvolvido entre os meses de Maio de 
2014 a Dezembro de 2014. Tem como público-alvo 15 idosos pré-
selecionados de acordo com sua condição clínica. Serão realizados 
encontros quinzenais aos sábados no período matutino, com duração 
de cinco horas. Espera-se que o estudo possa contrCABESuir para a 
prática de enfermagem junto às pessoas idosas a fim de 
proporcionar aos profissionais de saúde qualificação para atendê-los 
em sua integralidade, levando em consideração a percepção que o 



idoso tem sobre o envelhecimento, no qual os resultados estarão 
contrCABESuindo para a formação de políticas públicas de saúde. 
 

 

TÍTULO: SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE PESQUISA 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICBS / CUA 
 

COORDENADOR: Fernanda Regina Casagrande Giachini Vitorino - Docente 
 

RESUMO: Os Seminários Integrados de Pesquisa têm como objetivo principal 
abordar requisitos técnicos, lógicos e formais como instrumentos da 
relação entre o problema de pesquisa e o processo científico, 
resultando na elaboração de um PROJETO de pesquisa para alunos 
de graduação e pós-graduação. Esse espaço também é destinado 
para que os alunos possam apresentar seus PROJETO de pesquisa 
para os demais participantes, para que os mesmos possam ser 
avaliados criticamente e para que sugestões inerentes à esses 
PROJETOs sejam realizadas.  Espera-se que os alunos possam 
desenvolver seu olhar crítico, realizar buscas na literatura, utilizar 
ferramentas de gerenciamento de revisão bCABESliográfica, 
construção de hipóteses científicas, conhecer sobre os auxílios das 
agências de fomento para a realização de PROJETOs de pesquisa, 
entre outros temas.  
 

 

TÍTULO: SEMINÁRIOS AVANÇADOS EM CIÊNCIAS DA SAÚDE I 
 

MODALIDADE: EVENTO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Carmen Lucia Bassi - Docente 
 

RESUMO: O Seminário Avançado em Ciências da Saúde compreenderá a 
realização de diversas palestras, com pesquisadores locais e 
convidados externos, sobre temas relacionados com as linhas de 
pesquisa que compõem as áreas existentes no PPGSC (Farmacologia; 
Doenças Infecciosas; Cirurgia, Metabolismo e Nutrição;  Reprodução 
Humana; Epidemiologia e Serviços em Saúde). Também serão 
realizadas rodadas de discussões sobre os PROJETOs desenvolvidos 
pelos discentes, oportunizando assim o debate e o enriquecimento 
pessoal dos  alunos. 
 

 

TÍTULO: LIGA SAÚDE DA FAMILIA NA ATENÇÃO À HIPERTENSÃO ARTERIAL E 



DIABETES, UBS JD. UNIÃO E JD. FLORIANÓPOLIS 
 

MODALIDADE: PROGRAMA 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Marcia Leopoldina Montanari Corrêa - Docente 
 

RESUMO: A Liga Acadêmica de Saúde da Família (LASF) da Faculdade de 
Medicina(CABES) da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UCABEST) inserida, em suas atividades de extensão e de práticas 
médicas em comunidade, no PROGRAMA de Saúde da Família (PSF) 
do Jardim Florianópolis e União, bairros periféricos da cidade de 
Cuiabá, segue com  proposta discriminada abaixo para intervenção e 
aprimoramento de sua atuação naqueles bairros, dentro do 
PROGRAMA HIPERDIA do SUS.  A LASF pretende atuar de forma ativa 
no HIPERDIA, otimizando as atividades do mesmo. A fim de que isto 
aconteça, o grupo selecionou pontos a serem abordados tais como 
tempo de instalação da doença, medidas preventivas adotadas, 
hábitos de vida e continuidade de tratamento. Estes serão inquiridos 
em questionário objetivo e subjetivo. Posteriormente, mudanças de 
comportamento serão propostas aos participantes do HIPERDIA para 
adequação e melhora de determinantes sociais de saúde naquele 
grupo. As intervenções foram articuladas a partir do conhecimento 
da logística de acesso daquela população ao PSF e aos espaços 
públicos disponíveis nos bairros. A LASF atuará incentivando  a 
atividade física, dietoterapia, o autocuidado e o seguimento do 
tratamento. A consolidação de uma atividade que perdure na 
atuação do HIPERDIA foi considerada pelo grupo, assim a 
abordagem simples da temática, com slides, panfletos, palestras, 
visitas domiciliares, propostas de cardápios, exercícios físicos e 
relatos em grupo de experiências rotineiras do lidar com a doença e 
Educação Permanente dos profissionais que atuam na UBS, tais 
como ACS, Técnicos de Enfermagem e Recepcionistas. 
 

 

TÍTULO: I CORRIDA UNIVERSITÁRIA DA UCABEST SINOP 
 

MODALIDADE: EVENTO 
 

UNIDADE: PROCEV 
 

COORDENADOR: Mario Mateus Sugizaki - Docente 
 

RESUMO: A I Corrida Universitária da UCABEST Sinop tem como principal 
objetivo promover o desporto e incentivo a prática de atividade física 
saudável. O público alvo são os acadêmicos das universidades de 
Sinop porém também será aberto a população. Serão divididas e 
duas categorias a livre e a categoria universitária para ambos os 
gêneros masculino e feminino. Estima-se uma participação de 400 



corredores. 
 

 

TÍTULO: MEDICINA NA COMUNIDADE  
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Ludmila Barbosa Bandeira Rodrigues - Docente 
 

RESUMO: O PROJETO Medicina na Comunidade tem como meta principal 
combater as doenças crônico não transmissíveis na população de 
Sinop/ MT especialmente às cardiovasculares e metabólicas por 
meio de ações de promoção, acompanhamento e intervenção à 
saúde. Para tanto, dois grandes PROGRAMAs estão distrCABESuídos 
de acordo com eixo temático e característica de cada equipe de 
trabalho: 1) avaliação e orientação quanto aos fatores de risco 
cardiovascular; 2) acompanhamento nutricional. O CURSO de 
Medicina da UCABEST-Campus de Sinop teve início em 04/2014 e tem 
a responsabilidade de formar médicos voltados para a atenção 
básica. Assim, PROJETOs de extensão que possam contrCABESuir 
para a formação dos médicos generalistas torna-se de grande 
importância. Em 2013, o Campus de Sinop da UCABEST, foi 
contemplado pelo PROGRAMA de Educação pelo Trabalho em 
Vigilância em Saúde (PETVS) em parceria com a CIES, e as SMS e 
SME. Várias ações foram desenvolvidas pelo grupo na promoção de 
saúde e enfrentamento às DCNT´s.  Dessa forma, torna-se necessário 
a continuidade das ações do PETVS e promover avanços na formação 
de profissionais, bem como contrCABESuir para a melhoria da 
atenção à saúde em Sinop, segundo os princípios e diretrizes do SUS, 
fortalecendo a parceria ensino-serviço-comunidade. 
 

 

TÍTULO: CAMPANHA DE EXTENSÃO SOLIDÁRIA 
 

MODALIDADE: EVENTO 
 

UNIDADE: PROCEV 
 

COORDENADOR: Mario Mateus Sugizaki - Docente 
 

RESUMO: A I Campanha de Extensão Solidária é uma iniciativa da Coordenação 
de Esportes da UCABEST Sinop, Grupo PET Vigilância em Saúde e a 
Prefeitura Municipal de Sinop. Trata-se de um EVENTO que tem como 
objetivo aproximar a universidade da comunidade por meio de 
diversas ações que envolvem diretamente os CURSOs da 
universidade. Serão realizadas campanhas de saúde, de vigilância, 
de educação ambiental e esportiva.     



 

 

TÍTULO: SAÚDE MENTAL NA REDE SUS: O ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR AO 
USUÁRIO DE DROGAS E A SEUS FAMILIARES 
 

MODALIDADE: CURSO 
 

UNIDADE: CABES/CUR 
 

COORDENADOR: Noemi Bandeira - Docente 
 

RESUMO: O CURSO “Saúde mental na rede sus: o atendimento interdisciplinar 
ao usuário de drogas e seus familiares” é uma proposta de 
atualização e formação continuada em serviço a ser desenvolvida no 
âmbito do PROJETO PET Rondonópolis em Rede (PROGRAMA de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde Pet/Saúde - edital MS/nº 14, 
de 08 de março de 2013). O objetivo é oferecer um espaço de 
formação e desenvolvimento dos profissionais e estudantes que 
executam as ações de Saúde Mental com usuários de álcool e outras 
drogas nos cenários de práticas da rede do SUS na qual o PROJETO 
PET Saúde e PRO-Saúde estão em execução.  
 

 

TÍTULO: MOVIMENTO AZUL - UMA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE DO 
HOMEM 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Sonia Vivian de Jezus - Docente 
 

RESUMO: O trabalho consistirá em um conjunto de atividades relacionadas à  
Educação em Saúde a serem desenvolvidas com a população do sexo 
masculino da cidade de Sinop/MT, promovendo o acesso às 
diferentes informações para a mudança de comportamento e 
serviços de apoio que incluem a provisão de informações, assistência 
e de produção, melhorando a qualidade de vida dos homens 
(interação social, cidadania, educação, religião, jogo, dança,  
esporte, entre outros). As atividades serão desenvolvidas por meio 
da formação de um grupo de acadêmicos do CURSO de Enfermagem 
da UCABEST, campus Sinop, com base no período acadêmico dos 
acadêmicos e do interesse do mesmo ao assunto.   
 

 

TÍTULO: SAÚDE DO HOMEM: UMA ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E 
PREVENÇÃO DE DOENÇAS. (CÓPIA) 16-07-2014 
 



MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Alan Nogueira da Cunha - Docente 
 

RESUMO: O trabalho consistirá em um conjunto de atividades relacionadas à 
Educação em Saúde a serem desenvolvidas com a população do sexo 
masculino da cidade de Sinop/MT, promovendo o acesso às 
diferentes informações para a mudança de comportamento e 
serviços de apoio que incluem a provisão de informações, assistência 
e de produção, melhorando a qualidade de vida dos homens 
(interação social, cidadania, educação, religião, jogo, dança, esporte, 
entre outros). As atividades serão desenvolvidas por meio da 
formação de um grupo de acadêmicos do CURSO de Enfermagem da 
UCABEST, campus Sinop, com base no período acadêmico dos 
acadêmicos e do interesse do mesmo ao assunto. 
 

 

TÍTULO: CUIDADO PSICOSSOCIAL E REDE DE APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL (CÓPIA) 15-07-2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Marcela Martins Furlan - Docente 
 

RESUMO: O PROJETO O PROJETO propõe desenvolver o Cuidado Psicossocial 
(Cuidado de Enfermagem Integral em Saúde Mental) articulando a 
prevenção do transtorno mental, a promoção da saúde mental e a 
reabilitação psicossocial da comunidade em geral. Será direcionado 
a mulheres (normalmente mães encaminhadas pela assistência 
social), idosos, homens e crianças que vivem marginalizados e em 
condições de vulnerabilidade social, que já desenvolveram 
transtorno mental/ dependência química ou que convivem com este 
risco, mas podem transformar seu cotidiano se obtiverem a devida 
assistência e rede de apoio. Pretende-se estabelecer estratégias 
eficazes de cuidar da saúde mental da população promovendo 
encontros semanais/permanentes entre a comunidade vulnerável de 
Sinop e a universidade, permeados por demais setores da saúde, 
assistência social e meio jurídico, intersetorialmente (o PROJETO 
efetuará parcerias). Para isso, serão desenvolvidos grupos de Ajuda 
Mútua em uma sede do PROJETO, atendimentos psicossociais 
individuais na sede, acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento das crianças e visitas domiciliares, com objetivos 
pré definidos. Em cada atividade será desenvolvida a abordagem 
psicossocial não diretiva de origem humanista (Carl Rogers) para 
apoio e aconselhamento, educação em saúde de origem progressita/ 
crítica, assistência integral de enfermagem, inserção laboral e 



escolar dos sujeitos, cuidado ambiental e devidos encaminhamento 
(acesso à saúde mental, saúde, assistência social e demais sitemas 
convenientes). 
 

 

TÍTULO: JORNAL ANAMNESE 2014 
 

MODALIDADE: PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Alexandre Paulo Machado - Docente 
 

RESUMO: O jornal ‘Anamnese’, da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Mato Grosso (FCM/UCABEST), 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 CABES, 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 CABES de 
interesse dos alunos e profissionais. Os textos necessitarão, 
obrigatoriamente, ser de autoria de quem os enviar.    
 

 

TÍTULO: CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PERÍCIA CIVIL PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS E 
ZOOTECNISTAS 
 

MODALIDADE: CABES 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Angelo Polizel Neto - Docente 
 

RESUMO: O CURSO de Atualização Profissional em Perícia Técnica para 



Médicos Veterinários e Zootecnista, acontecerá nos dias 20 e 
21/novembro/2014, com duração de 20 horas, e visa atualizar 
colegas profissionais sobre os trâmites jurídicos na realização de 
uma Perícia Técnica Civil, bem como atualizar os mesmos 
profissionais, para atuarem como Assistentes Técnicos em um 
Processo Civil.  O CURSO abordará conceitos como:  Perícia civil, 
criminal, administrativa , trabalhista e previdenciária  Funções do 
perito e de assistente técnico  Ações e campo de atuação do perito 
veterinário  Aspectos legais das perícias  Relação do perito com a 
justiça  Relação do perito com a ética  Elaboração de petições (como 
se dirigir ao juiz)  Laudos para fins judiciais e administrativos  
Pareceres técnicos  Comunicação jurídica (marketing pessoal)  
Honorários periciais  Determinação da idade de equídeos pelo estudo 
da arcada dentária  Conceitos de economia para fins de avaliação de 
animais  Evolução de rebanho para fins judiciais (importante para 
servidores públicos do INDEA)  Cálculo de custos de produção 
pecuário (corte e leite)  Perícia em estabelecimento de abate 
(importante para quem trabalha na vigilância e para quem trabalha 
com inspeção de Produtos de origem animal)  Perícia e lacticínios  
Código de Defesa do Consumidor  Medicina Veterinária Legal e 
Forense   -Tanatologia (estudo da morte)   - Energias vulnerantes 
(descrição dos traumas)   - Noções de balística   - Estudo de casos 
práticos (reais)   - Discussões e debates    
 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA CRIANÇAS INSERIDAS NO PROGRAMA “MAIS 
EDUCAÇÃO” DO MUNICÍPIO DE SINOP-MT (CÓPIA) 16-07-2014 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Leila Regina de Oliveira - Docente 
 

RESUMO: Educação em saúde é uma ferramenta essencial na prática de 
enfermagem, uma vez que se constitui em um método eficaz, ao 
permitir que o cliente se torne o agente ativo no processo de saúde-
doença, a partir das escolhas sobre sua vida. O objetivo dessa ação é 
ofertar atividades de educação em saúde para crianças de sete a 11 
anos inseridas no PROGRAMA “Mais Educação” da Escola Municipal 
de Educação Básica UilCABESaldo Vieira Gobbo, no município de 
Sinop-MT. A proposta pretende contemplar crianças pertencentes a 
famílias de situação socioeconômica frágil e de baixa escolaridade, 
pois são fatores que exigem maior preocupação com a formação 
desses futuros jovens, principalmente na carência de hábitos simples 
que promovem qualidade de vida. Nesse contexto, os temas 
escolhidos para as oficinas foram: higiene corporal; alimentação 
saudável; prevenção ao uso de tabaco, álcool e outras drogas; 
prevenção de doenças crônicas e parasitárias na infância; promoção 
da vacinação; promoção da saúde ambiental; prevenção à dengue e 



à febre-amarela; prevenção de violência e acidentes domiciliares e 
de trânsito; educação do movimento; prevenção a doenças 
sexualmente transmissíveis e HIV. Os reCURSOs metodológicos a 
serem utilizados compreendem materiais didáticos audiovisuais 
explicativos e dinâmicos, mini-teatros, palestras, gincanas, paródias, 
panfletos, fantoches, entre outros. Dessa forma, pode-se entender 
que ao levar informações sobre hábitos saudáveis de vida a alunos 
no período de transição entre a infância e a vida adulta, marcados 
pelo intenso desenvolvimento cognitivo e pela estruturação da 
personalidade, incentiva-se uma consciência preventiva e redutora 
do comportamento de risco relacionado a saúde. 
 

 

TÍTULO: OFICINA DE PRODUÇÃO DE ARTIGOS 
 

MODALIDADE: CURSO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Rosa Lucia Rocha RCABESeiro - Docente 
 

RESUMO: Essa oficina tem como proposta fornecer subsídios para que o aluno 
consiga elaborar artigos científicos e divulgá-los em revistas 
conceituadas nas áreas de enfermagem, psicologia e serviço social. 
Queremos tornar isso possível através da abordagem de diversos 
assuntos como: metodologia da pesquisa e suas conceituações, 
referenciais teóricos e filosóficos que embasam o processo de 
pesquisa, métodos e técnicas de pesquisa e suas aplicabilidade 
prática. Ao final da oficina teremos os artigos concluídos para as 
posteriores publicações dos manuscritos em revistas científicas. 
 

 

TÍTULO: IV SEMANA DE PSICOLOGIA - UCABEST 
 

MODALIDADE: EVENTO 
 

UNIDADE: IE 
 

COORDENADOR: Jane Teresinha Domingues Cotrin - Docente 
 

RESUMO: A IV Semana de Psicologia tem como tema a História da Psicologia 
no Brasil e será organizada por docentes e alunos do CURSO de 
Psicologia da UCABEST. Esta temática oferecerá a oportunidade de 
discutir um tema pouco explorado em Mato Grosso, mas que está em 
franca expansão no Brasil: a história das práticas psicológicas e seus 
efeitos atuais. Dessa forma, temas atuais em Psicologia como saúde 
mental, psicologia social, educação especial e abordagens teóricas 
em psicologia serão discutidos a partir de uma perspectiva histórica, 
o que possCABESilitará uma discussão crítica sobre os rumos da 



profissão no Brasil e no estado de Mato Grosso. O EVENTO almeja 
integrar 400 participantes entre pesquisadores, docentes, alunos e 
profissionais. 
 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE SAÚDE INDÍGENA DO DSEI CUIABÁ - 
CONSELHOS LOCAIS E DISTRITAL. 
 

MODALIDADE: PROGRAMA 
 

UNIDADE: ISC 
 

COORDENADOR: Marcia Leopoldina Montanari Corrêa - Docente 
 

RESUMO: Os DSEIs como um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena tem por 
finalidade contemplar a diversidade dos povos indígenas, garantir o 
acesso adequado às ações de saúde possCABESilitando o exercício da 
cidadania e a garantia das diretrizes estabelecidas na Constituição 
através dos mesmos princípios e diretrizes propostas pelo SUS, como 
a descentralização, a integralidade e a participação da comunidade. 
O Sistema Único de Saúde/SUS é referência devendo adaptar-se 
tanto na estrutura, quanto na organização, de modo a proporcionar 
a integração e o atendimento necessário em todos os níveis aos 
povos indígenas. A Participação Social, por meio do Controle Social é 
uma das mais importantes diretrizes do SUS e na Saúde Indígena é 
representada pelos Conselhos Locais e Distrital (CONDISI), com 
participação paritária de usuários, profissionais e gestores, conforme 
regulamentado na Lei 8142/1990. Neste sentido, a formação de 
novos conselheiros é uma necessidade dos movimentos sociais e 
também das instituições, uma vez que se busca fortalecer a 
participação democrática consciente e ativa nas decisões 
relacionadas tanto à assistência, quanto à gestão do subsistema de 
atenção aos povos indígenas. Por outro lado, as instituições 
formadoras tem responsabilidade de participar deste processo, 
oportunizando aos acadêmicos da área da saúde uma aproximação 
ao campo da saúde indígena e da gestão em saúde. Neste sentido, 
este PROGRAMA visa a formação de conselheiros de saúde e também 
de futuros profissionais conscientes de seu papel no exercício pleno 
da cidadania, por meio da participação social nas instâncias de 
Controle Social do SUS. 
 

 

TÍTULO: GRUPO DE ORIENTAÇÃO PARA PAIS 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES/CUR 
 

COORDENADOR: Luís Fernando Barnetche Barth - Docente 



 

RESUMO: O presente PROJETO de extensão caracteriza-se pelo oferecimento de 
atividade de Grupo de Orientação para Pais de crianças e 
adolescentes atendidos no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-
Juvenil (CAPSi) da cidade de Rondonópolis - MT. A equipe 
proponente oferecerá dois grupos semanais durante 9 semanas, nos 
quais serão tratados assuntos que envolvem a criação e cuidado de 
seus filhos, abrindo-se também para a orientação de casos 
individuais e trocas de experiências.    
 

 

TÍTULO: I SIMPÓSIO DE MEDICINA 
 

MODALIDADE: EVENTO 
 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 
 

COORDENADOR: Fabiana Cristina Donofrio - Docente 
 

RESUMO: A proposta do I Simpósio de Medicina será apresentar informações 
atualizadas sobre diferentes tipos de assuntos na área médica e 
estudos realizados sobre as Medicinas Tradicionais e Diagnósticos  
Laboratoriais, sua aplicabilidade na área da saúde e 
contrCABESuições à sociedade, além de abrir espaço para que os 
graduandos da área da saúde possam apresentar seus trabalhos 
científicos. 
 

 

TÍTULO: I CURSO DE REVISÃO SISTEMÁTICA 
 

MODALIDADE: CURSO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Annelita Almeida Oliveira Reiners - Docente 
 

RESUMO: Trata-se de um CURSO de revisão sistemática, baseado no método 
Joana Briggs do Instituto Colaborador Joana Briggs, que visa 
proporcionar conhecimentos teóricos e práticos atualizados sobre 
este tipo de estudo. Propõe a introdução de aspectos teóricos da 
revisão sistemática e proporciona oportunidades de 
desenvolvimento das habilidades necessárias para planejar, conduzir 
e divulgar revisões sistemáticas. 
 

 

TÍTULO: O KARATÊ NA APRENDIZAGEM DA ARTE DO RESPEITO AO PRÓXIMO 
 

MODALIDADE: PROJETO 



 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Walkyria Vilas Boas Fernandes - Docente 
 

RESUMO: O PROJETO: O KARATÊ NA APRENDIZAGEM DA ARTE DO RESPEITO 
AO PRÓXIMO É UMA PROPOSTA PARA COLOCAR A ARTE MARCIAL 
NA VIDA DOS DISCENTES, TÉCNICOS DE DOCENTES DA UCABEST/ROO 
COMO FORMA DE PRIORIZAR VALORES DE CARÁTER, COMO O 
RESPEITO AO PRÓXIMO E A DISCIPLINA, ASSIM COMO PROPICIAR A 
PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA VOLTADA PARA A PRÁTICA DA 
DEFESA PESSOAL. 
 

 

TÍTULO: COMEÇANDO CEDO 2014-2  
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Ziliani da Silva Buss - Docente 
 

RESUMO: O PROJETO visa levar 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. 
 

 

TÍTULO: SAÚDE NA ESCOLA: EDUCANDO PARA A CIDADANIA E CONSTRUÇÃO SOCIAL 
DA SAÚDE 
 

MODALIDADE: CURSO 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Neudson Johnson Martinho - Docente 
 

RESUMO: A Atenção à Saúde Escolar remonta ao final do século XVIII, quando 
foi publicado em 1779 na Alemanha, um guia voltado para esta 
ação, conhecido como Sistema Frank. Este, fora elaborado pelo 
médico Alemão Johann Peter Frank (1745-1821), intitulado System 
einer Vollstãndigen Medicinischen politizei.  O referido sistema foi e 
ainda é subsídio para elaboração de PROGRAMAs voltados para 
saúde escolar em todo o mundo (FIGUEIREDO et al, 2008).   O 
PROGRAMA Saúde na Escola, foi implantado pela Prefeitura de 
Cuiabá - MT em 2008, através do Decreto nº 4.684, visando 
contrCABESuir para a formação integral dos estudantes da rede 
municipal de educação e promover a saúde dos mesmos, subsidiado 



nos princípios do SUS.  A atual coordenação municipal do referido 
PROGRAMA, sentindo a necessidade de se repensar saberes e 
práticas, em parceria com os membros do Grupo de Pesquisas 
Multiprofissionais na Educação e em Tecnologias em Saúde - 
PEMEDUTS, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UCABEST), sentiu a necessidade de promover o 
referido CURSO de extensão, objetivando: Atualizar conhecimentos e 
didáticas na arte de educar em saúde no âmbito  escolar; promover 
novas estratégias de educação em saúde com os atores sociais do 
universo escolar; Refletir sobre a relação intrínseca entre educação e 
saúde. 
 

 

TÍTULO: INTERVENÇÃO COLETIVA PARA A MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO E SAÚDE DOS TRABALHADORES DO INSTITUTO DE SAÚDE 
COLETIVA - UCABEST 
 

MODALIDADE: PROJETO 
 

UNIDADE: ISC 
 

COORDENADOR: Luís Henrique da Costa Leão - Docente 
 

RESUMO: Esse PROJETO de intervenção busca deslanchar uma análise do 
processo de trabalho do Instituto de Saúde Coletiva com vistas a 
proporcionar melhorias para a saúde dos trabalhadores. Por meio de 
estratégias de análise-intervenção, participativas e coletivas, a 
proposta visa conhecer os pormenores do cotidiano de trabalho para 
transformá-lo, em seus elementos prioritários. Essa análise-
intervenção enfocará três dimensões: i) Organização do trabalho - 
Elementos visíveis e invisíveis que modelam o modo como são 
realizadas as atividades de trabalho dos professores no ISC; ii) 
Principais manifestações de sofrimento e aspectos produtores de 
saúde nos trabalhadores do ISC; iii) Estratégias e saídas possíveis ao 
sofrimento e alternativas de mudanças na organização do trabalho. 
Essa proposta está referenciada nos princípios do campo da saúde do 
trabalhador, área interdisciplinar no campo da saúde coletiva, em 
especial na lógica da Vigilância em Saúde do Trabalhador. Esse 
embasamento leva à criação de um PROJETO que seja conduzido 
pelos saberes, experiências e a autonomia dos sujeitos, considerados 
verdadeiros agentes da transformação do seu trabalho. O PROJETO 
pretende gerar novas maneiras de organizar o trabalho a partir da 
cultura da saúde do trabalhador.      
 

 

TÍTULO: PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS 
 

MODALIDADE: CABES 



 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Richard de Campos Pacheco - Docente 
 

RESUMO: A proposta tem como objetivo a abertura do Edital de Inscrição para 
o Processo de Seleção de Candidatos ao PROGRAMA de Pós-
graduação em Ciências Veterinárias - PPGVET - Níveis: Mestrado e 
Doutorado Acadêmico da Universidade Federal de Mato Grosso.   
 

 

TÍTULO: I ENCONTRO DE SAÚDE MENTAL DO MÉDIO ARAGUAIA 
 

MODALIDADE: EVENTO 
 

UNIDADE: ICBS / CUA 
 

COORDENADOR: Alisséia Guimarães Lemes - Docente 
 

RESUMO: O I Encontro de Saúde Mental no Médio Araguaia visa promover a 
integração dos diversos acadêmicos e profissionais da área da saúde 
que fazem parte da equipe multidisciplinar que atuam na Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS).     Ao mesmo tempo, objetiva-se 
oferecer ao público-alvo atualização técnico-científica por meio da 
participação em palestras, mostra cultural e   mesa redonda, 
oportunizando, assim, novos aprendizados.   
 

 

TÍTULO: PARADIGMA HISTÓRICO CULTURAL EM VIGOTSKY: PERSPECTIVAS E LIMITES 
 

MODALIDADE: EVENTO 
 

UNIDADE: ISC 
 

COORDENADOR: Reni Aparecida Barsaglini - Docente 
 

RESUMO: Trata-se de atividade que complementa o Seminário Avançado sobre 
Walter Benjamin, realizado em 2013, ministrado pelo mesmo 
professor convidado. Esta iniciativa da linha de pesquisa 'Diversidade 
sociocultural, ambiente e trabalho', do PROGRAMA de pós-
graduação em Saúde Coletiva/ISC-UCABEST propõe introduzir os 
docentes atuantes no ISC-UCABEST na perspectiva teórica e 
metodológica de Lev Vigotski, que privilegia os processos de 
interação e diálogo nos espaços de ensino-aprendizagem. Segundo 
esta concepção, designada histórico-cultural, o processo de 
desenvolvimento do conhecimento resulta da interação de educador, 
educando e objeto do conhecimento sendo que a qualidade das 
relações estabelecidas vai definir a efetividade do processo 
educativo no qual o professor assume função importante como 



mediador. Pretende-se que a atividade constitua um ponto de 
partida para a familiarização, aprofundamentos futuros e 
incorporação da proposta na prática profissional dos docentes 
participantes contrCABESuindo para atuações socioculturalmente 
mais sensíveis e significativas para o pleno desenvolvimento dos 
sujeitos envolvidos no processo educativo.   
 

 

TÍTULO: ENCONTRO MATOGROSSENSE FERIDAS, ESTOMIAS E QUEIMADURAS 
 

MODALIDADE: EVENTO 
 

UNIDADE: CABES 
 

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 III JORNADA ACADÊMICA DA 
MEDICINA”. SERÁ REALIZADA NO INÍCO DO MÊS DE DEZEMBRO, 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 SOBRE OS SEGUINTES TEMAS: úlceras por pressão, 
úlceras venosas, visão geral sobre estomias, biossegurança, pé 
diabético, queimaduras, alimentação de pacientes com 
queimaduras, produtos hospitalares, estomaterapia e novas 
tecnologias no tratamento. 
 

 

TÍTULO: SAÚDE E SEXUALIDADE 
 

MODALIDADE: CURSO 
 

UNIDADE: ICBS / CUA 
 

COORDENADOR: Elias Marcelino da Rocha - Docente 
 

RESUMO: A inclusão da atividade saúde e sexualidade para estudantes de 
enfermagem  contrCABESuirá para formação profissional, como 
também pessoal de cada estudante, seja minimizando os tabus 
existentes em relação à sexualidade, esclarecendo as dúvidas ou 
sendo uma fonte de informações, assim proporcionará maior 



conhecimento sobre a temática para os agentes comunitários de 
saúde.  Independente da forma como a sexualidade foi abordada na 
infância e adolescência do indivíduo, a universidade não pode omitir 
ou marginalizar a discussão do processo da sexualidade humana. Se 
realmente objetiva e tem o compromisso com a formação do 
cidadão/estudante que tenha uma visão holística do ser humano; 
para tanto, é necessária, a preocupação com a temática na 
formação desses estudantes enquanto indivíduos que precisam se 
autoconhecer e serão futuros profissionais que irão interagir com 
outras pessoas.  Com orientação sobre sexualidade na universidade, 
entende-se que a partir do momento em que os acadêmicos e 
agentes comunitários de saúde, compreenderem que sexualidade faz 
parte de cada indivíduo e que depende também da sua cultura e 
processo de formação como ser humano, os preconceitos que detém 
em relação a própria sexualidade irá minimizar e possa ser 
considerado como um elemento importante na formação pessoal e 
profissional.   
 

 

TÍTULO: OFERTA DE TELECONSULTORIAS, TELEEDUCAÇÃO E TELEDIAGNÓSTICO 
PARA O PROGRAMA TELESSAÚDE BRASIL REDES DE MATO GROSSO 
 

MODALIDADE: CABES 
 

UNIDADE: CABES 
 

COORDENADOR: Cor Jesus Fernandes Fontes - Docente 
 

RESUMO:    A proposta de Prestação de Serviço ao Telessaúde Brasil Redes de 
Mato Grosso, abrange as seguintes atividades:   -Ofertar, para os 
profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde de Mato Grosso, 
Teleconsultorias baseadas nos princípios da Atenção Primária à 
Saúde e do Sistema Único de Saúde, e em evidências científicas 
atuais;  -DisponCABESilizar instrumentos que possCABESilitem a 
montagem e organização, em conjunto com a Secretaria de Estado 
de Saúde, de uma rede de alta capilaridade de informações em 
saúde, com acesso direto às equipes de Saúde da Família;  -Dar 
acesso aos conteúdos da página eletrônica do Telessaúde MT;  -
Formar Telereguladores e Teleconsultores;  -Monitorar o volume de 
solicitações de Teleconsultorias dos profissionais das equipes de 
Saúde da Família, com avaliação da satisfação quanto às respostas;  
-Oferecer web conferência de acompanhamento às equipes de saúde 
da Família  -Oferecer atividades de Tele-educação com web palestras 
e outras atividades educativas junto às equipes de Saúde da Família;  
-Estruturar a rede de Telediagnóstico de acordo com as necessidades 
loco-regionais e os reCURSOs disponíveis;  -Avaliar o impacto das 
teleconsultorias na resolutividade da Atenção Primária e o não 
encaminhamento de pacientes para as referências;  -Oferecer 
suporte administrativo, operacional e tecnológico às equipes de 
Saúde da Família na solicitação de teleconsultorias e utilização da 



Plataforma do Telessaúde MT;   
 

 

TÍTULO: CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE CRACK, OUTRAS DROGAS PARA 
PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PENHA DE FRANÇA 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: ISC 

COORDENADOR: Delma Perpetua Oliveira de Souza - Técnico Administrativo 

RESUMO: Socializar conhecimentos sobre a política, epidemiologia do uso, 
abuso e dependência de crack, outras drogas psicoativas com os 
professores da escola municipal Nossa Senhora Penha de França 
para subsidiar o trabalho docente relativo à prevenção do uso 
drogas, através da produção de PROJETOs construídos coletivamente 
e coordenados pelos professores. 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE FISSURA LABIOPALATINA 2014 

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: CABES 

COORDENADOR: Adalberto Novaes Silva - Docente 

RESUMO: Atendimento multidisciplinar e interdisciplinar de pacientes com 
deformidades congênitas- fissura labiopalatinas, envolvendo 
assistência global de profissionais da medicina, odontologia, 
fonoaudiologia, psicologia, serviço social, enfermagem e nutrição. O 
paciente deve ser acompanhado e reavaliado sequencialmente desde 
o nascimento até a idade adulta ou até finalizar a reabilitação 
funcional e estética. O PROGRAMA envolve avaliação, diagnóstico e 
tratamentos clínicos e cirúrgicos. 

 

TÍTULO: I JORNADA DE FARMÁCIA DA UCABEST CAMPUS SINOP 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Gisele Facholi Bomfim - Docente 

RESUMO: O I Simpósio de Farmácia da UCABEST campus Sinop será um 
EVENTO idealizado e realizado pelo Campus de Sinop da 
Universidade Federal de Mato Grosso visando oferecer para a região 
atualizações e ricas discussões na área farmacêutica. A proposta visa 
a divulgação científica e integrar acadêmicos, professores e 
profissionais em busca de novas informações a respeito da profissão, 
além de estreitar o contato com a realidade da saúde pública e do 
mercado de trabalho. O EVENTO possCABESilitará aos acadêmicos a 
atualização de temas relevantes e irá despertar para a importância 
dos conteúdos ministrados visando à ampliação dos seus 
conhecimentos e visão crítica da profissão e de áreas de atuação 
promissoras. 

 

TÍTULO: PROJETO - CUI.A.B.A. - CUIDANDO DOS ANIMAIS BUSCANDO AMIGOS! 



MODALIDADE: BOLSA DE EXTENSÃO 

UNIDADE: CABES 

COORDENADOR: Adriana Borsa - Docente 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo reunir o público leigo a fim 
de realizar um treinamento especial para apresentarmos os cuidados 
com os animais de estimação, visando um melhor bem estar à estes 
bem como a prevenção de doenças às famílias. Este público 
especificamente será composto de pessoas adultas proprietárias de 
animais de estimação, oriundas de bairros de vulnerabilidade social. 
Dentre os mais variados temas, abordaremos:  cuidados como 
higiene do ambiente e do animal, controle de parasitas, 
alimentação, vacinações, doenças transmissíveis entre os animais e o 
homem e doenças específicas dos animais. As estratégias para 
divulgar esse conhecimento serão discutidas entre a equipe e 
treinadas antes de serem colocadas em prática. Dentre estas estão 
previstas palestras e work-shops. Acreditamos que será uma ótima 
oportunidade para o aprendizado dos estudantes de Medicina 
Veterinária que estão nos semestres iniciais do CURSO bem como 
para o público alvo e à comunidade em geral.       

 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM MUNICÍPIOS NO 
NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: ISC 

COORDENADOR: Marcia Leopoldina Montanari Corrêa - Docente 

RESUMO: O CURSO de graduação em Saúde Coletiva com excelente avaliação 
nos indicadores de qualidade do Ministério da Educação, tem 
reforçado o importante papel do ISC/UCABEST na formação de 
sanitaristas para o enfrentamento das demandas e desafios do 
campo da Saúde Coletiva, tanto em nível estadual quanto nacional.  
Pretende-se, formar atores estratégicos para a melhoria da gestão 
das políticas e ações de saúde e para atuar nos diversos campos da 
Saúde Coletiva, que busquem a consolidação dos princípios e 
diretrizes do SUS, fortalecendo o direito à Saúde. Realizar a III 
Semana de Saúde Coletiva, com o tema: “O profissional de Saúde 
Coletiva frente aos desafios da efetivação do SUS”, constitui um 
esforço de docentes, discentes e técnicos administrativos em criar no 
âmbito regional um encontro de caráter acadêmico-científico que 
oportunize reflexões sobre pesquisas e experiências realizadas a 
partir da produção dos CURSOs de graduação e pós-graduação dessa 
Instituição, bem como, produzidas em outros espaços de forma mais 
sistematizada e promova o debate entre os participantes sobre os 
aspectos envolvidos na efetivação do Direito à Saúde. Para tanto, 
serão realizadas palestras, conferências, mesas-redondas e grupos 
temáticos com apresentação de trabalhos, seguindo as linhas 
temáticas: Ciências Sociais em Saúde, Políticas, Planejamento e 
Gestão em Saúde e Epidemiologia. 

 

TÍTULO: II CONGRESSO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UCABEST 



 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: CABES 

COORDENADOR: Lia Rachel Chaves do Amaral Pelloso - Docente 

RESUMO: A II Edição do Congresso da Faculdade de Medicina reunirá médicos 
e estudantes de medicina do estado de Mato Grosso proporcionando 
a interação da comunidade acadêmica, pesquisadores, professores e 
estudantes representando um meio de divulgação da produção 
técnico-científica da especialidade e áreas afins.  O tema central do II 
Congresso da Faculdade de  Medicina será Três décadas do CABES e 
trará, portanto, palestras e discussões sobre as principais áreas que 
o hospital é referência no estado.  O congresso também contará com 
apresentações, na forma de posteres, das atividades das ligas 
acadêmicas da Faculdade de Medicina da UCABEST 

 

TÍTULO: HOSPITAL VETERINÁRIO: SERVIÇO DE EXTENSÃO VETERINÁRIA À 
COMUNIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO  

MODALIDADE: PROGRAMA 

UNIDADE: CABES 

COORDENADOR: Pedro Eduardo Brandini Néspoli - Docente 

RESUMO: Este PROGRAMA é uma reapresentação de 14 PROJETOs 
consolidados realizados no CABES- UCABEST, Campus Cuiabá, de 
suma importância para a sociedade, relacionado ao atendimento 
especializado clínico e cirúrgico de animais domésticos e silvestres e  
de apoio e diagnóstico visando a prevenção e tratamento de doenças 
de importância à saúde animal, com reflexo direto na economia do 
estado, na saúde do homem e no meio ambiente . Possui perspectiva 
multi, inter e transdisciplinar além de ser interinstitucional, com 
fortíssima articulação entre o ensino e a pesquisa, além de ter 
difusão de resultados acadêmico, científico e cultural.    

 

TÍTULO: I SIMPÓSIO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: CABES 

COORDENADOR: Jarbas Ferrari Junior - Docente 

RESUMO: O I Simpósio Acadêmico de Hipertensão Arterial é um EVENTO 
promovido pela Liga Acadêmica de Cardiologia (LAC)  e Liga 
Acadêmica de Medicina Esportiva (LAME) da UCABEST que reunirá 
docentes e profissionais da área da saúde. O EVENTO será realizado 
nos dias 28 e 29 de novembro de 2014. A PROGRAMAção prevê a 
troca de experiências entre profissionais e discentes, além de pautar 
o que há de mais recente na literatura científica sobre o assunto, 
buscando a interdisciplinaridade e integração na discussão de 
questões de grande importância dentro da área da cardiologia. 
Através desse simpósio, esperamos que os acadêmicos 
compreendam a importância de se conhecer a hipertensão arterial 
sistêmica a fundo, além de destacar a importância do conhecimento 
amplo sobre a doença; mostrar como efetuar o diagnóstico e tratar a 



doença; mostrar o que fazer em casos de emergência e urgência 
hipertensiva; além de discorrer sobre a relação entre hipertensão e 
diabetes mellitus. 

 

TÍTULO: PATOLOGIA CLÍNICA 

MODALIDADE: CURSO 

UNIDADE: CABES 

COORDENADOR: Natasha Slhessarenko - Docente 

RESUMO: O CURSO de Patologia Clínica pretende oferecer subsídios aos 
estudantes de medicina para uma análise correta do resultado de 
exames laboratoriais essenciais para a prática clínica cotidiana.   O 
CURSO abrangerá conhecimentos teóricos sobre coleta, análise e 
interpretação dos principais e mais modernos métodos diagnósticos 
utilizados pelo Clínico Geral como propedêutica recorrente.  

 

TÍTULO: SIMPÓSIO DE MEDICINA DE RONDONÓPOLIS 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: Marcondes Alves Barbosa da Silva - Docente 

RESUMO: O Simpósio de Medicina de Rondonópolis (SIMED) será um EVENTO 
ligado ao CURSO de Medicina da Universidade Federal de Mato 
Grosso, Campus Universitário de Rondonópolis. O EVENTO será 
organizado anualmente por professores, técnicos e alunos, sendo a 
temática renovada a cada edição. Os miniCURSOs e a conferência 
inaugural ocorrerão no primeiro dia. As demais atividades da 
PROGRAMAção científica, tais como palestras e mesas-redondas, 
serão realizadas nos outros dois dias de simpósio. A execução da 
PROGRAMAção científica será de responsabilidade dos docentes do 
CURSO de medicina e de palestrantes convidados que tenham 
atuação reconhecida em áreas da temática proposta para o EVENTO. 
A PROGRAMAção do simpósio também disponCABESilizará tempo e 
espaço físico para a apresentação de trabalhos na forma de pôster, 
contemplando a divulgação da produção científica na área da saúde 
realizada na UCABEST e em outras Instituições de Ensino Superior da 
região.  

 

TÍTULO: HOSPITAL VETERINÁRIO: SERVIÇO DE EXTENSÃO VETERINÁRIA À 
COMUNIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO 

MODALIDADE: PROJETO 

UNIDADE: CABES 

COORDENADOR: Pedro Eduardo Brandini Néspoli - Docente 

RESUMO: Este PROJETO a ser desenvolvido no CABES- UCABEST, Campus 
Cuiabá, de suma importância para a sociedade, relacionado ao 
atendimento especializado clínico e cirúrgico de animais domésticos 
e silvestres e de apoio e diagnóstico visando a prevenção e 
tratamento de doenças de importância à saúde animal, com reflexo 
direto na economia do estado, na saúde do homem e no meio 



ambiente . Possui perspectiva multi, inter e transdisciplinar além de 
ser interinstitucional, com fortíssima articulação entre o ensino e a 
pesquisa, além de ter difusão de resultados acadêmico,  científico e 
cultural.    

 

TÍTULO: I Jornada de Genética Médica  (Cópia) 20-12-2014 

MODALIDADE: EVENTO 

UNIDADE: CABES 

COORDENADOR: Bianca Borsatto Galera - Docente 

RESUMO: A I JORNADA DE GENÉTICA MÉDICA É UM evento PROMOVIDO PELA LIGA DE 
GENÉTICA MÉDICA COM O INTUITO DE PROMOVER ATUALIZAÇÕES E 
DISCUSSÕES SOBRE TEMAS RELACIONADOS A GENÉTICA HUMANA E MÉDICA 
VISANDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE PESQUISADORES NO ASSUNTO, 
COMUNIDADE ACADÊMICA E OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. 

 


