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TÍTULO:  PALESTRAS SOBRE PSICOFÁRMACOS

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FM 

COORDENADOR: Maria Fernnanda Costa Marques Carvalho - Docente 

 RESUMO: O evento visa apresentar os princípios básicos da 
farmacologia e das várias classes de psicofármacos 
e capacitar os alunos no manejo clínico do 
tratamento de pacientes com transtornos 
psiquiátricos.  

 

 

TÍTULO: TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA:ENTRE 

 NESSA RODA - UFMT/CUA

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: Alisséia Guimarães Lemes - Docente 

 RESUMO: A Terapia Comunitária (CT) é um espaço de 
promoção de encontros interpessoais e 
intercomunitários, objetivando a valorização das 
histórias de vida dos participantes, o resgate da 
identidade, a restauração da auto-estima e da 
confiança em si, a ampliação da percepção dos 
problemas e possibilidades de resolução a partir das 
competências locais.    É um espaço comunitário 
onde se procura partilhar experiências de vida e 
sabedorias de forma horizontal e circular.   Tem 
como base de sustentação o estímulo para a 
construção de vínculos solidários e promoção da 
vida.   Trata-se de um ato terapêutico de grupo, que 
pode ser realizado com qualquer número de pessoas 
e de qualquer nível socioeconômico.   As 
intervenções se dá nas diversas redes que compõem 
o sistema de relações humanas, incluindo a família, 
os vizinhos, os amigos e a coletividade para apoiar 
os indivíduos e as famílias mais vulneráveis da 
comunidade que estão vivendo em situação de crise.   
Público Alvo: Grupo de pessoas que vivem em 
contexto de desagregação e exclusão social, muitas 
vezes, agravado pelas migrações forçadas. 
Principalmente grupos que vivem em condições 
sociais vulnerável, em termos de sua saúde mental e 



autonomia individual e comunitária.  Experiências 
tem mostrado que a TCI pode ser aplicada em 
qualquer grupo de pessoas, pertencentes às mais 
diferentes classes sociais, situações econômicas e 
profissionais.   A terapia visa, a discussão e a 
realização de um trabalho de saúde mental, 
preventiva e curativa. Visa a ênfase no trabalho em 
grupo e a criação gradual da consciência social.  

 

 

TÍTULO:  VIVA BEM CAMINHONEIRO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: Elias Marcelino da Rocha - Docente 

 RESUMO: Os caminhoneiros de estrada representam uma 
categoria profissional de grande relevância na 
economia do Brasil. Afim de aproximar da 
população masculina o  Projeto Viva Bem 
Caminhoneiro da UFMT, tem o objetivo de envolver 
os caminhoneiros que trafegam pela BR 158 e 070 à 
reflexões dos possíveis comportamentos que os 
colocam em riscos, usando como estratégia a 
participação dos mesmos nas atividades de 
sensibilização. Pesquisas direcionadas aos 
caminhoneiros de estrada têm demonstrado 
vulnerabilidade desses profissionais no 
envolvimento em situações de risco, para DSTs/HIV, 
sedentarismo, obesidade, uso de drogas ilícitas, 
entre outras. Entre as ações a serem desenvolvidas 
estão aquelas com a finalidade de promoção da 
saúde e prevenção de doenças,  bem como  
verificação de pressão arterial, teste para mensurar 
nível de glicose e distribuição de preservativo 
masculino, podendo levar a reflexões afim de 
estimular uma melhor qualidade de vida. Várias 
pesquisas poderão ocorrer ao longo do 
desenvolvimento das ações, afim da produção 
científica e compartilhar os resultados para um 
melhor crescimento da ciência.  

 

 



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 le i 
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 da 
saúde 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. Entre 
as ações a serem desenvolvidas estão aquelas com a 
finalidade de promoção da saúde e prevenção de 
doenças, como uso de palestras, verificação de 
sinais vitais, distribuição de preservativo masculino, 
consulta de enfermagem, orientações gerais de 
saúde, etc.  

 

 

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 sensibilização. Entre as ações a serem 
desenvolvidas estão aquelas com a finalidade de 
uma maior interação com as diretrizes da Politica 
Nacional da Saúde do Homem,  promoção da saúde, 
prevenção de doenças, reflexões sobre machismo – 
algo que dificulta a adesão de muitos homens ao 
cuidado com a saúde.  

 

 

TÍTULO: I TORNEIO UNIVERSITÁRIO DE TÊNIS DE 

MESA, TRUCO E XADREZ DA UFMT - CAMPUS 

 SINOP

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: PROCEV 

COORDENADOR: Ian Philippo Tancredi - Docente 

 RESUMO: O Diretório Central dos Estudantes 7 de Novembro, 
sendo entidade que busca incentivar a prática 
esportiva assim como propiciar espaços de 
integração e lazer para os estudantes, propõe a 
realização do I Torneio Universitário de Tênis de 
Mesa, Truco e Xadrez. O evento tem o intuito de 
propiciar um espaço para integração dos 
acadêmicos, incentivando os mesmos a participarem 
de atividades esportivas que visam trazer os 
estudantes para uma rotina mais saudável dentro 
da vida universitária.  

 

 



TÍTULO:  CENTRO DE EQUOTERAPIA DA UFMT

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: Lisiane Pereira de Jesus - Docente 

 RESUMO: A equoterapia é um método terapêutico e 
educacional que utiliza o cavalo a partir de uma 
abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, 
educação e equitação, buscando o desenvolvimento 
biopsicosocial de pessoas portadoras de deficiência 
e/ou com necessidades especiais. O presente 
programa visa promover a saúde de pessoas com 
deficiência por meio dos benefícios da Equoterapia a 
partir do ponto de vista psicológico, fisioterapêutico 
e social, envolvendo para tanto profissionais das 
áreas da fisioterapia, psicologia,  pedagogia, 
educação física, medicina veterinária e zootecnia, 
desta forma atendendo os preceitos de 
interdisciplinariedade, interinstitucionalidade e 
interprofissionalidade. O período de 
desenvolvimento do programa de Equoterapia, será 
de abril de 2015 a dezembro de 2016 . Inicialmente, 
far-se-à uma entrevista de Anamnese com os pais, e 
em seguida, os praticantes serão entrevistados e 
observados, objetivando ter uma maior 
compreensão dos mesmos. As sessões de 
Equoterapia serão individualizadas e planejadas 
respeitando as necessidades de cada paciente. Cada 
sessão terá duração de 30 minutos, semanais, para 
cada paciente e ocorrerão durante 8 meses. A cada 
5 meses serão atendidos novos grupos de pacientes. 
Os relatórios das práticas servirão de escopo para 
discussão multidisciplinar sobre os avanços do 
programa, permitindo assim aos profissionais 
avaliar os resultados de forma sistemática visando 
melhor conduzir a prática de equoterapia.  

 

 

TÍTULO: FATA: DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS 

INTERATIVAS E PERSONALIZADAS EM 

AMBIENTE DE FÁBRICA DE SOFTWARE DE 

 ALTA TECNOLOGIA ASSISTIVA



MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IC 

COORDENADOR: Luciana Correia Lima de Faria Borges - Docente 

 RESUMO: Esse projeto tem por objetivo fomentar no Instituto 
de Computação (LAVI-UFMT) uma estrutura de 
desenvolvimento de Alta Tecnologia Assistiva 
(FATA), a qual permite gerar soluções 
computacionais personalizadas que atendam a 
demanda de pessoas em reabilitação de saúde.   
Foca-se em uma estrutura com agilidade e 
flexibilidade para a produção de soluções, baseada 
no modelo de fábrica de software.   Esse modelo 
permite o desenvolvimento de protótipos e na sua 
maturidade produtos de software de forma 
sistematizada na área de interação terapêutica, 
fomentando o aproveitamento do potencial criativo 
dos terapeutas e pacientes para a utilização da 
tecnologia computacional, na terapia de cada 
paciente, a qual apresenta um contexto específico.   
Amparando-nos no conceito de reuso de 
componentes de software, busca-se que as soluções 
computacionais produzidas sejam disponibilizadas 
para um público de terapeutas e pacientes cada vez 
maior, e ajustadas para cada situação e caso 
específico.   Ao mesmo tempo, o conceito de fábrica 
permite que alunos de cursos de graduação em 
computação, engenharia elétrica e afins 
desenvolvam protótipos/produtos demandados pela 
sociedade.  É explorada também a abordagem de 
Design Participativo para a concepção de cada 
solução personalizada. A riqueza de tal abordagem 
está na possibilidade de envolver ativamente os 
usuários finais em todo o processo de concepção da 
solução computacional, permitindo que tais usuários 
atuem na equipe como co-designers. Por esta 
abordagem, também alunos dos cursos de 
comunicação social ou afins, encontram espaço para 
aplicação dos conhecimentos providos pelo seu 
curso universitário.  

 

 

TÍTULO: 6ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO CAMPUS 

 UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA



MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FAEN 

COORDENADOR: Patrícia Fernandes Massmann - Docente 

 RESUMO: A 6ª semana de Enfermagem do Campus 
Universitário do Araguaia (SECUA) é um evento 
elaborado por docentes e discentes do curso de 
Enfermagem do Campus Universitário do 
Araguaia/UFMT . Conta com uma programação 
diversificada, cujo objetivo é de divulgar, discutir e 
refletir sobre o processo de desenvolvimento social, 
político e científico da enfermagem.  

 

 

TÍTULO: MONITORAMENTO  DA RESISTÊNCIA ANTI-

HELMÍNTICA EM RUMINANTES NA REGIÃO 

NORTE DE MATO GROSSO (CÓPIA) 04-02-

 2013 (CÓPIA) 24-03-2014

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Lilian Rigatto Martins - Docente 

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

 

 

TÍTULO: IMPORTÂNCIA DO CONSUMO DE PESCADO 

 NA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE DA POPULAÇÃP

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FANUT 

COORDENADOR: Carlos Rodolfo Horn - Docente 



 RESUMO: O evento visa: a socialização de conhecimentos 
junto a profissionais e futuros profissionais de 
diversas áreas; troca de experiência entre alunos de 
graduação e pós graduação de diversos cursos e 
instituições de ensino; conhecimento 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.  

 

 

TÍTULO:  “GESTAÇÃO: CUIDADOS QUE EMANAM LUZ

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Priscilla Shirley Siniak dos Anjos Modes - Docente 

 RESUMO: O grupo de gestante será desenvolvido em uma 
unidade de saúde básica, especificamente na 
estratégia saúde da família Menino Jesus, situada 
na cidade de Sinop – MT, com docentes e discentes 
do curso de enfermagem, podendo em algumas 
ocasiões, ter a presença de profissionais de outras 
áreas, para contribuir nas discussões e enriquecer o 
conhecimento, resultando em interdisciplinaridade.   
Os encontros do grupo de gestantes serão realizados 
quinzenalmente, podendo haver alteração para 
atender a demanda local. Os assuntos abordados 
nas reuniões serão elaborados no intuito de refletir 
sobre as necessidades da demanda local. Serão 
oferecidas palestras com temas diversificados sobre 
assuntos que envolvam a gestação, puerpério e 
amamentação, bem como dinâmicas para facilitar a 
interação entre público alvo e equipe executora, 
rodas de conversa e atividades que serão realizadas 
em dias pré-definidos fora da unidade da saúde. 
Todas as atividades serão avaliadas  pelas 
participantes ao final de cada encontro, 
mensalmente o projeto e as atividades que a 
compõem serão avaliados pelos profissionais da 
equipe e semanalmente entre os membros da equipe 
executora (docentes e discentes).  



 

 

TÍTULO: PROJETO PRAÇA LIMPA - 

ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE 

MICROBIOLÓGICA E PARASITOLÓGICA DE 

ÁREAS DE RECREAÇÃO DE PRAÇAS E 

 CRECHES DO MUNICÍPIO DE SINOP

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Bruno Gomes de Castro - Docente 

 RESUMO: Este projeto objetivará avaliar a qualidade de áreas 
de recreação infantil, no que tange os aspectos 
parasitológicos e microbiológicos de bancos de areia 
para uso infantil de praças públicas e de creches no 
município de Sinop. É de conhecimento que grande 
parte das praças públicas apresentam restos fecais 
liberadas por cães e gatos que são de grande 
importância zoonótica para a população. 
Principalmente para a população infantil de idade 
entre 0 e seis anos de vida. As principais 
enfermidades que podem ser observadas, dentro 
desta perspectiva, são a Larva Migrans Cutânea e 
visceral, além da disseminação de diversas 
enfermidades gastroentéricas causadas por 
coliformes fecais. Sendo assim este estudo buscará 
órgãos públicos e particulares para divulgação do 
risco de transmissão de zoonoses a partir de áreas 
de recreação, bem como orientação acerca das 
melhores formas de prevenção e controle da 
qualidade destes locais. Para isso, serão realizadas 
visitas para coleta de material, que serão 
analisadas no Laboratório de Parasitologia e 
Laboratório de Doenças Infecciosas do HOVET UFMT 
Sinop. Com os resultados, será possível reduzir a 
chance de ocorrência de doenças graves à 
população alvo este projeto.  

 

 

TÍTULO: CARDIO-UFMT: PROGRAMA SAÚDE 



 CARDIOVASCULAR DO SERVIDOR 2015

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: Carlos Alexandre Fett - Docente 

 RESUMO: Trata-se de um programa de atenção à saúde 
cardiovascular dos servidores ativos da UFMT 
(Campus Cuiabá) e  população em geral, 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, 
fisioterapia 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 passarão por consulta médica, testes 
físicos e consulta de enfermagem. De acordo com o 
diagnóstico , 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.  

 

 

TÍTULO:  SASEX (SAÚDE E SEXUALIDADE)

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: Elias Marcelino da Rocha - Docente 

 RESUMO: A inclusão da atividade saúde e sexualidade para 
estudantes e população  contribuirá para uma 
sociedade menos preconceituosa, diminuição de 
gravidez indesejada, doenças sexualmente 
transmissíveis,  vírus da imunodeficiência humana 



(DST/HIV), e vivencia da sexualidade, 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 a população 
alvo.  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.  Objetiva-se levantar discussões a respeito 
da vivencia da sexualidade, bem como refletir sobre 
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 vivencia desses 
estudantes e demais indivíduos que precisam se 
autoconhecer e serão futuros profissionais que irão 
interagir com outras pessoas.  Com orientação sobre 
sexualidade na universidade e na comunidade, 
entende-se que a partir do momento em que as 
pessoas compreenderem que  este tema em seu 
processo de formação como ser humano. processo 
de formação como ser humano, de sua cultura e de 
si como cidadão, os preconceitos em relação a 
temática serão minimizados, considerando então 
que este elemento seja um importante item,  
sobretudo, na formação pessoal e profissional dos 
que serão orientados.  

 

 

TÍTULO:  DOE SANGUE. DOE VIDA.

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: Elias Marcelino da Rocha - Docente 

 RESUMO: O Município de Barra do Garças tem um numero de 
doadores de sangue abaixo da média nacional. O 
projeto visa sensibilizar os Universitários e 
população da região, afim de que esses possam 
colaborar com a  doação de sangue que é um ato de 
cidadania e solidariedade que pode salvar vidas, 
pois para o sangue ainda não há substituto. O 
projeto de extensão tem por  objetivo  aumentar o 
numero de doadores de sangue, principalmente na 
população jovem, sensibilizando e conscientizando à 



salvar vida de outros seres humanos que necessitam 
de transfusão de sangue ou hemocomponentes, e os 
tornarem doadores fidelizados. Partindo da 
premissa que o sangue é um produto essencial para 
a sobrevivência da espécie humana, considerando 
ainda que, este seja utilizado em diversas situações 
do contexto hospitalar, pronto socorro, Unidade de 
Terapia Intensiva e nas Urgências e Emergências. O 
projeto voltado para a busca de doadores, tem a 
possibilidade de despertar o interesse dos 
universitários e demais participantes.  

 

 

TÍTULO:  PROGRAMA DESPORTO E LAZER 2015

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: José Carlos de Lara Pinto - Técnico Administrativo 

 RESUMO: PROMOVER JUNTO AS COMUNIDADES INTERNA E 
EXTERNA  O ACESSO A PRÁTICA DE MODALIDADES 
ESPORTIVAS, ATIVIDADES FÍSICAS E EVENTOS QUE 
DISSEMINAM O BEM ESTAR SOCIAL E A QUALIDADE 
DE VIDA. AS ATIVIDADES PARA O ANO DE 2015 
ENGLOBAM FUTEBOL, FUTSAL, GINÁSTICA 
ARTÍSTICA, NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA E LUTAS 
KOREANAS (TAEKWONDO E HAPKIDO).  

 

 

TÍTULO: ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO 

E AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL EM 

 DIABÉTICOS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: PROARAGUAIA 

COORDENADOR: Maria Fernanda Spegiorin Salla Brune - Docente 

 RESUMO: A doença renal crônica (DRC) atinge todas as faixas 
etárias e sua prevalência tem aumentando nos 
últimos anos. Um importante aspecto da DRC é o 
seu caráter assintomático nos estágios iniciais, com 
consequente desconhecimento pelo paciente sobre a 
sua doença. Assim, a detecção precoce dessa doença 



e as condutas terapêuticas apropriadas para o 
retardamento de sua progressão, como o cálculo da 
Taxa de Filtração Glomerular (TFG) e o 
acompanhamento farmacoterapêutico de diabéticos 
e hipertensos, podem reduzir o sofrimento dos 
pacientes e os custos financeiros associados à DRC. 
Serão atendidos pacientes diabéticos cadastrados 
pelos agentes comunitários de saúde atuantes em 
uma Unidade Básica de Saúde no município de Barra 
do Garças/MT. Será avaliada a função renal dos 
pacientes, incluindo dosagem sérica de creatinina e 
cálculo da TFG, e também o acompanhamento 
farmacoterapêutico proposto pela metodologia 
DADER. Espera-se, com esta abordagem, permitir 
aos participantes do projeto se beneficiarem de 
intervenções precoces com o intuito da diminuição 
de agravos decorrentes de doenças crônicas.  

 

 

TÍTULO: MONITORAMENTO DA INFESTAÇÃO DO 

AEDES AEGYPTI NO CAMPUS DA UFMT-

 CUIABÁ

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IB 

COORDENADOR: Rosina Djunko Miyazaki - Docente 

 RESUMO: As áreas urbanas densamente povoadas e com a 
produção de materiais descartáveis cada vez mais 
crescentes aliadas à falta de uma política integrada 
de saneamento básico colaboram com a existência 
de um número infindável de criadouro.  A Comissão 
Institucional para o Controle da Dengue, com 
objetivo de verificar o nível de infestação dos 
vetores (Aedes aegypti e Aedes albopictus) e a 
influência dos fatores abióticos como a temperat ura 
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 janeiro de 2015 a 
dezembro de 2015.  

 

 



TÍTULO:  FUTSAL 2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: Jaedson Coleta de Sousa - Técnico Administrativo 

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

 

 

TÍTULO:  NATAÇÃO  2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: Antonio Carlos Jaudy - Técnico Administrativo 

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

 

 

TÍTULO:  HIDROGINÁSTICA 2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: Garcia Ferreira da Silva - Técnico Administrativo 

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

 

 



TÍTULO:  FUTEBOL  2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: Helenir Resende Rodrigues - Técnico Administrativo 

 RESUMO: A intenção do projeto é democratizar o acesso ao 
aprendizado do futebol independentemente do nível 
de habilidades físicas e de classe social. Propor 
conteúdos nas dimensões de procedimento (prática), 
conceitos e atitudes. Introduzir e integrar o aluno 
no âmbito da cultura do futebol. 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: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA 

DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS E 

COMERCIALIZADOS NA REGIÃO DO 

 ARAGUAIA.

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: Wilsione José Carneiro - Docente 

 RESUMO: O controle de qualidade na farmácia magistral 
representa um importante desafio pela diversidade 
das matérias-primas utilizadas, incluindo aquelas 
que apresentam e não apresentam métodos de 
análises farmacopéicos sendo que estas necessitam 
portanto de métodos analíticos validados. Este 
desafio aumenta ainda mais em se tratando do 
produto acabado, onde os métodos farmacopéicos 
não abrangem a grande diversidade das 
formulações existentes, sendo necessário uma 
atenção na qualidade destas formulações.    
Medicamentos produzidos inadequadamente, em 
desacordo com as normas e os procedimentos 
adotados pelos órgãos controladores, geram danos 
incalculáveis. O grande benefício da adequada 
produção de medicamentos e o seu controle de 
qualidade é a garantia de que a saúde da população 



terá acesso a produtos seguros e eficazes.    Dessa 
forma, o aumento no número de farmácias 
magistrais verificado nos últimos anos, e das 
vantagens do medicamento manipulado, a farmácia 
magistral encontra alguns obstáculos à sua 
consolidação e estabilidade no mercado. O maior 
destes obstáculos é a perda da credibilidade junto à 
classe médica, órgãos sanitários e sociedade 
decorrente de desvios na qualidade de alguns 
medicamentos manipulados. Parte deste descrédito 
está relacionado com a suposição de que o 
medicamento magistral não seguiria os mesmos 
critérios rígidos de controle de qualidade do 
medicamento industrializado e dessa forma não 
teria a mesma eficácia e segurança deste.     Diante 
disso, este projeto tem por finalidade dar 
orientações sobre o controle de qualidade físico -
químico de medicamentos maniplados na região do 
araguaia, afim de, promover a produção de 
medicamentos seguros, eficazes e com segurança.  

 

 

TÍTULO:  SAÚDE NÃO TEM IDADE (CÓPIA) 21-02-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: Sidnei Anastácio Sampaio - Docente 

 RESUMO: No ano letivo 2009 foi ofertado ao NEATI o Pro jeto 
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 2015 oferecer palestras 
educativas de saúde aos idosos do Núcleo de 
Estudos e Atividades da Terceira Idade. Além de 
poder contribuir com a bagagem de conhecimentos 
e esclarecimento de dúvidas  sobre a saúde e outros 



temas, que os idosos tenham sobre eles mesmos.  

 

 

TÍTULO: LUTAR (CÓPIA) 17-03-2014 (CÓPIA) 02-02-

 2015

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: FEF 

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, avaliação nutricional individual, 
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, psicologia 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:  RECEPÇÃO DE CALOUROS MEDICINA 2015

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Fabiana Cristina Donofrio - Docente 

 RESUMO: Promover evento de recepção aos novos 
ingressantes do Curso de Medicina da Universidade 
Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de 
Sinop, possibilitando desta forma o contato destes 
ingressantes com a estrutura física e administrativa 
do campus, bem como as perspectivas do 
profissional médico na comunidade. Ainda, serão 
apresentadas características da cidade aos 
ingressantes.  

 

 

TÍTULO:  SAÚDE 100% (CÓPIA) 25-02-2015

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Mario Mateus Sugizaki - Docente 

 RESUMO: O programa Saúde 100% está vinculado ao 
Programa de Educação pelo Trabalho (PET) do 
Ministério da Sáude Vigilancia em Saúde em 
parceria com as secretarias municipais de Esporte, 
Saúde e Educação. Ao longo dos cinco 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 eixos temáticos voltadas à: 
avaliação e acompanhamento dos fatores de risco 
cardiovascular, avaliação do perfil nutricional e 
estilo de vida da população em geral.  

 



 

TÍTULO: DOENÇA RENAL CRÔNICA: A EVOLUÇÃO DA 

PATOLOGIA ASSOCIADA À FATORES 

 BIOQUÍMICOS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: Victor Vitorino Lima - Docente 

 RESUMO: A doença renal crônica (DRC) é considerada 
atualmente um problema de saúde pública mundial. 
A DRC é definida pela lesão do parênquima renal 
e/ou pela diminuição da taxa de filtração 
glomerular (TGF) presentes por um período igual ou 
superior a três meses. Com a diminuição progressiva 
da TFG observada na DRC, os rins tornam-se 
incapazes de realizar a manutenção da homeostase 
do corpo, o que leva o portador a passar por 
estágios de progressão da doença até a falência da 
função renal. O doente renal crônico comumente 
possui diversas comorbidades, das quais se 
destacam as doenças cardiovasculares. Tais doenças 
têm sido responsáveis por grande parte de óbitos 
entre estes pacientes. Considerando a alta 
prevalência desta patologia em nosso país e a 
elevada taxa de mortalidade entre estes pacientes, 
tornam-se necessários mais estudos voltados a este 
tema. Sendo assim, objetiva-se nesta pesquisa 
avaliar os fatores bioquímicos em pacientes 
portadores de DRC em estágios avançados. Mais 
especificamente tem-se o objetivo de verificar a 
possíveis relações entre fatores bioquímicos, 
doenças cardiovasculares e doença renal crônica. 
Participarão do estudo pacientes diagnosticados 
com doença renal crônica nos estágios três, quatro e 
cinco que realizam tratamento no Instituto de 
Nefrologia do Araguaia (INA), o qual se localiza no 
município de Barra do Garças –  Mato Grosso. As 
análises laboratoriais serão realizadas no 
Laboratório de Biologia Vascular do Departamento 
de Ciências Biológicas e da Saúde da UFMT –  
Campus do Araguaia, por meio de kits específicos.  

 

 



TÍTULO: INTERVENÇÕES CLÍNICAS E 

PSICOPEDAGÓGICAS COM CRIANÇAS NA 

PERSPECTIVA ANALÍTICO-

 COMPROTAMENTAL (CÓPIA) 25-02-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICHS/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 UFMT - CUR (CePraPsi) 
com a criança e sua família e também 
acompanhamento psicopedagógico nas escolas. 
Trata-se de um trabalho integrado e multidiscipl inar 
que compreende a criança como um indivíduo 
autônomo e multideterminado.  

 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA 

 IDOSOS HIPERTENSOS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Mario Mateus Sugizaki - Docente 

 RESUMO: O Programa de atividade física para a comunidade 
idosa  hipertensa foi implantado em 2014 e esteve 
vinculado à Coordenação de Esportes da UFMT do 
Campus de Sinop. Em 2015 todas ações que eram 
vinculadas à Coordenação de Esportes estarão 
extinguídas ou reestruturadas isoladamente como é 
o caso desse programa.   Os idosos hipertensos 
atendidos pela Unidade Básica de Saúde União são 
convidados a participarem do programa de 
atividade física e de reuniões com avaliações de 
saúde e palestras para o acompanhamento e 
evolução do quadro clínico da doença. O programa 
de atividade física ocorre duas vezes por semana e 
as avaliações e palestras são mensais.  A equipe de 



trabalho conta com um professor de educação física, 
uma acadêmico de mestrado, duas enfermeiras do 
posto de saúde, 6 agentes comunitários de saúde e 
dois monitores da UFMT que participam 
regularmente e atendem em torno de 50 idosos 
hipertensos.  

 

 

TÍTULO: PRÁTICAS CLÍNICAS E PENSAMENTO 

PSICANALÍTICO: A PSICOLOGIA NA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

 GROSSO 2ª EDIÇÃO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Vera Lucia Blum - Docente 

 RESUMO: Mediante convênio realizado entre a UFMT e a 
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 
acadêmicos do Curso de Psicologia vêm colaborando 
com os diversos Núcleos e Coordenadorias com a 
prestação de serviços psicológicos àqueles que 
procuram ajuda junto à Defensoria Pública. A 
prestação de serviços 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 possibilidade 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: ATENÇÃO INTEGRAL A GRUPOS SOCIAIS 

 VULNERÁVEIS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FM 

COORDENADOR: Sofia Adelia Bernardo da Silva - Docente 

 RESUMO: O projeto Atenção Integral a Grupos Social 
Vulneráveis consiste em atividades de promoção da 
saúde da população em situação de rua dos 
albergues do Porto, Municipal e Abordagem 
solidária e dos menores infratores submetidos a 
medidas sócio-educativas não privativas de 
liberdade assistidos pelos Centros de Referência 
Especializados em Assistência Social Centro e Norte 
de Cuiabá. Com o primeiro grupo social vulnerável 
serão feitas palestras para prevenção de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis e outras Infecções, além 
de Exame clínico para triagem de doenças mais 
comuns a tal população acrescido de avaliação de 
saúde mental uma vez ao mês no período jun. -
nov./2015. Já com o segundo grupo, será iniciado 
um programa de palestras sobre Educação Sexual 
uma vez ao mês no mesmo período.  Previamente às 
atividades citadas, serão realizados capacitações e 
treinamentos dos acadêmicos da área da saúde 
envolvidos por Sofia Bernardo, Dra. Ma. Angela 
Terzian e Ma. Rejane Itaborahy.  

 

 

TÍTULO: LONGEVIDADE SAUDÁVEL - UFMT (CÓPIA) 

 26-02-2015

MODALIDADE: Programa 



UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: Waléria Christiane Rezende Fett - Docente 

 RESUMO: Trata-se de uma proposta multidisciplinar para 
melhora da qualidade de vida de idosos 
aposentados da UFMT 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, música, 
psicologia,  medicina, instituto de linguagem 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 UFMT para os idosos aposentados e da 
comunidade cuiabana poderem participar de 
palestras e debates sobre políticas públicas voltadas 
para terceira idade.  

 

 

TÍTULO: O KARATÊ NA APRENDIZAGEM DA ARTE DO 

 RESPEITO AO PRÓXIMO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FM 

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 E DOCENTES DA UFMT/ROO E MEMBROS 
EXTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM UMA 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 DEFESA PESSOAL, E MELHORA DA 
QUALIDADE DE VIDA.  

 

 

TÍTULO: ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL: NO 

 ESPORTE E NA SAÚDE

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: Adriano Percival Calderaro Calvo - Docente 

 RESUMO: A presente proposta visa capacitar alunos de 
graduação e pós graduação de diferentes áreas da 
UFMT por meio da prestação de serviços aos atletas 
de Mato Grosso. 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. A proposta conta co m 
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: ANÁLISE DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA 

FARMÁCIA REGIONAL DO SUS, MUNICÍPIO 

 DE SINOP/MT (CÓPIA) 21-02-2015

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 municipio de Sinop conta atualmente com duas 
Farmácias que dispensam medicamentos pelo SUS, 
sendo uma delas inaugurada em 2013 com objetivo 
de atender oito bairros da cidade de Sinop. E, outra 
inaugurada em novembro de 2014.   Ainda são 
apenas duas das cinco farmácias regionais que se 
pretendem disponibilizar na cidade. A secretaria de 
saúde pretende reduzir em pelo menos 80% as 
perdas com a dispensa de medicamentos.  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. Acima de tudo a visão é o bem estar do 
paciente.  

 

 

TÍTULO: FARMACÊUTICOS DA ALEGRIA EM AÇÃO 

 (CÓPIA) 26-02-2015

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 
contribuir com o tratamento conforme já é possível 
comprovar. Este será o segundo ano do projeto e 
este conta com parceiros importantes da sociedade 
como Grupo Happy Cia., Wizard Escola de Inglês, 
Conselho Regional de Farmácia, Rotary Club Sinop, 
Centro Social Menino Jesus, além de pessoas da 
comunidade que sempre auxiliam.  

 

 

TÍTULO: OFICINA APERFEIÇOAMENTO EM 

PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA 

 FARMACÊUTICA PARA O SUS

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Maria de Almeida Rocha Rissato - Docente 

 RESUMO: Oficina de aperfeiçoamento em Planejamento e 
Gestão em Assistência Farmacêutica para o SUS tem 
como objetivo promover a atualização e discussão 
da Política Nacional da Assistência Farmacêutica, 
fomentando o comprometimento dos atores no 
processo de transformação da realidade vigente.  

 

 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA EM DOIS MUNICÍPIOS NO 

NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 (CÓPIA) 26-02-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Regiane de Castro Zarelli Leitzke - Docente 

 RESUMO: A política de medicamentos instituída pelo Brasil é 
relativamente recente e tem como marco a Política 
Nacional de Assistência farmacêutica (MS 1998, 
2004) que integra as políticas de saúde. Os 
medicamentos insumos essenciais da política de 
medicamentos contribuem de forma significativa 
para melhorar a qualidade de vida e trazem 



benefícios sociais e econômicos. Nos países em 
desenvolvimento, os gastos com medicamentos 
representam de 25 a 70% do orçamento de cuidados 
de saúde. No Brasil, aproximadamente 40% da 
população não tem acesso a medicamentos (SOUZA 
et al. 2011). A Assistência farmacêutica que foi 
definida como “Um conjunto de ações voltadas à 
promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto 
individual como coletiva e tendo o medicamento 
como insumo essencial, visando o acesso e seu uso 
racional. Na Assistência Farmacêutica é realizado 
um conjunto de atividades que envolve a pesquisa, o 
desenvolvimento e a produção de medicamentos e 
insumos, bem como a sua seleção, programação, 
aquisição, distribuição, dispensação, garantia da 
qualidade dos produtos e serviços, 
acompanhamento e avaliação de sua utilização, na 
perspectiva da obtenção de resultados concretos e 
da melhoria da qualidade de vida da população”. 
Neste contexto o objetivo deste projeto é avaliar a 
assistência farmacêutica em dois municípios do 
norte do estado de Mato Grosso.  

 

 

TÍTULO: SIPAT: HIGIENE PESSOAL, TABAGISMO E 

ALCOOLISMO, HIPERTENSÃO E DIABETES, 

DIAGNÓSTICO PRECOCE DO HIV E 

 IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Pamela Alegranci - Docente 

 RESUMO: A semana de prevenção interna de acidentes de 
trabalho está prevista na Portaria nº 3.214, NR-5. 
Desta forma, o acadêmico do curso de medicina da 
Universidade Federal do Mato Grosso irá 
complementar com o evento através da ação 
estratégica, visando levar informações sócio-
educativas para melhorar a qualidade de saúde dos 
funcionários de uma empresa de Sinop/MT. A 
participação da Universidade durante a semana 
dará inicio com a palestra sobre higiene pessoal e 
como os bons hábitos podem melhorar a 



autoestima, além de trazer resultados positivos em 
longo prazo para a saúde. No decorrer do evento 
serão abordados temas diversos, como: os fatores 
de risco para doenças crônicas, com enfoque no 
álcool e tabagismo; as conseqüências do diabetes e 
a hipertensão quando negligenciados; a importância 
do diagnóstico precoce do HIV; finalizando com os 
exames realizados no pré-natal e sua importância 
para uma gestação tranquila e saudável. Durante 
todos os dias serão realizadas a aferição da pressão 
arterial e a dosagem da glicemia dos funcionários 
que estiverem de jejum.  

 

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM 

 DIFERENTES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Maria de Almeida Rocha Rissato - Docente 

 RESUMO: Com a Constituição Federal de 1988 a Saúde passou 
a ser um direito social de competência comum da 
união, dos estados e municípios e do distrito 
federal. A política de medicamentos instituída no 
Brasil é relativamente recente, tem como marco a 
Política Nacional de Assistência farmacêutica (MS 
1998, 2004) e integra as políticas de saúde. Envolve 
o setor público e privado. Muitos profissionais 
atuantes nos serviços de saúde não foram 
capacitados para atuar neste novo cenário, que  
interliga várias ações, diferentes setores e equipes 
profissionais. Esse projeto visa a prática e interação 
de acadêmicos dos curso de enfermagem e farmácia 
com a assistência farmacêutica nas instituições 
participantes. Objetiva também identificar os 
pontos fortes e frágeis do uso de medicamentos e 
posteriormente oferecer treinamentos e 
informações para melhorar os problemas 
identificados.  

 

 

TÍTULO: MEDICINA NA COMUNIDADE  (CÓPIA) 06-



 03-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Pamela Alegranci - 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 distribuídos de acordo com eixo 
temático e característica de cada equipe de 
trabalho: 1) avaliação e orientação quanto aos 
fatores de risco cardiovascular; 2) acompanhamen to 
nutricional. O curso de Medicina da UFMT-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 contribuir para a formação dos médicos 
generalistas torna-se de grande importância. Em 
2013, o Campus de Sinop da UFMT, 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 contribuir para a melhoria da atenção à 
saúde em Sinop, segundo os princípios e diretrizes 
do SUS, fortalecendo a parceria ensino-serviço-
comunidade.  

 

 

TÍTULO: HOSPITAL VETERINÁRIO: SERVIÇO DE 

EXTENSÃO VETERINÁRIA À COMUNIDADE DO 

 ESTADO DO MATO GROSSO

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: HOVET 

COORDENADOR: Pedro Eduardo Brandini Néspoli - Docente 



 RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 14 projetos 
consolidados realizados no HOVET- UFMT, 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 art iculação 
entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 
resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 

TÍTULO:  JORNADA DE MEDICINA DIAGNÓSTICA

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FM 

COORDENADOR: Natasha Slhessarenko - Docente 

 RESUMO: A Jornada de Medicina Diagnóstica é um evento 
promovido pela 49ª turma de Medicina da UFMT 
que reunirá docentes e profissionais da área da 
saúde. O evento será realizado nos dias 23, 24 e 25 
de abril de 2015. 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 
medicina diagnóstica. Através desse simpósio, 
esperamos que os acadêmicos compreendam a 
importância de se conhecer a utilização dos métodos 
diagnósticos e de saber utilizá-los de forma correta.  

 

 

TÍTULO: CONSULTA DE ENFERMAGEM: UMA 

FERRAMENTA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

SEXUAL E REPRODUTIVA. (CÓPIA) 22-03-

 2014 (CÓPIA) 09-03-2015

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 UFMT/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: INFORMATIZANDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE 

 DA FAMÍLIA

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: Lorena Araujo Ribeiro - Docente 

 RESUMO: Trata-se de um projeto que será realizado em uma 
ESF do município de Rondonópolis. Possui o intuito 
de  subsidiar a implantação de um sistema que 



permitirá a informatização de dados e 
sistematização de processos que já são realizados 
na unidade e estão relacionados ao perfil 
epidemiológico, demográfico e assistenciais de 
todos os usuários cadastrados no território da 
referida unidade. Dentre as at ividades 
desenvolvidas estão: levantamento de dados 
epidemiológicos e demográficos dos usuários 
cadastrados na ESF selecionada; levantamento dos 
documentos utilizados para registro e 
acompanhamento dos usuários;  busca em manuais 
ministeriais os protocolos de atendimento de cada 
grupo prioritário a fim de fundamentar os 
componentes do sistema; e participar das discussões 
interdisciplinares da construção do sistema.  

 

 

TÍTULO: PRO SAÚDE UNIVERSITÁRIA: CONHECER 

 PARA SE PROTEGER  (CÓPIA) 12-03-2015

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 
quinto ano de atuação já assistiu mais de duas mil 
pessoas. As  ações somam palestras, oficinas e 
debates com a participação ativa dos acadêmicos e 
comunidade local de Barra do Garcas.   Em 2015 a 
proposta do projeto é  atender crianças e 
adolescente com o objetivo de incentivar e educar 
através de ações preventivas.   Para este ano o 
projeto terá como foco principal ações para 
prevenção em doenças infecciosas e parasitárias 
que acometem crianças e jovens do município de 
Barra do Garças. Para isso a abordagem dos temas 
tendem a ser modificadas para atender o público 
alvo.  Além da realização destas ações em escolas, o 
Pró Saúde visa apoiar e colaborar com as ações da 
Secretaria Municipal de Saúde na abordagem de 
temas relevantes em doenças infecciosas e 
parasitárias que afetam a população local.  

 



 

TÍTULO: ATENDIMENTO CLÍNICO DE CÃES E GATOS 

DO MUNICÍPIO DE SINOP - MT (CÓPIA) 13-

03-2013 (CÓPIA) 30-03-2014 (CÓPIA) 04-

 03-2015

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. A lém 
disso, possibilitar o treinamento dos discentes da 
disciplina de clínica dos animais de companhia, do 
curso de medicina veterinária.  

 

 

TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA PARA O ADULTO E O 

 IDOSO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: Rodrigo Amancio de Assis - Docente 

 RESUMO: Com o aumento do número de idosos em nosso país 
se faz necessário a oferta de serviços públicos para 
este segmento da população.     Assim, o projeto 
visa oferecer atividades físicas, culturais, esportivas 
e recreativas para o público adulto acima de 45 
anos e para o idoso. Espera-se que através de um 
lazer mais ativo os alunos possam melhorar 
significativamente suas condições de saúde.      É 
necessário repensar os valores, os estigmas que 
envolvem o “envelhecer”, estimulando  essa 



população a participar de grupos de convivência. 
Neste sentido, ao participar das atividades os 
alunos desenvolverão um estilo de vida mais ativo, 
diminuindo os problemas ocasionados e agravados 
pelo sedentarismo, como: Hipertensão Arterial,  
Diabetes, Colesterol elevado, 
Obesidade,Osteoporose, entre outros.    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, contribuindo assim para a 
melhoria da qualidade de vida, para o bem-estar e 
um convívio saudável dessas pessoas.  

 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O 

DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DO SUS - 

 CDG-SUS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ISC 

COORDENADOR: Alba Regina Silva Medeiros - Docente 

 RESUMO: O projeto Educação Permanente para o 
Desenvolvimento Gerencial - CDG-SUS é uma 
iniciativa e coordenação do Núcleo de 
Desenvolvimento em Saúde (NDS) que integra o 
Instituto de Saúde Coletiva da UFMT em parceria 
com o Conselho de Secretarias de Saúde de Mato 
Grosso (COSEMS-MT) e a Escola de Saúde Pública da 
Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso. 
Integra a Política Nacional de Educação Permanente 
do Ministério da Saúde e tem como objetivo 
contribuir para a qualificação das práticas de 
gestão e do cuidado em saúde no município e 
fortalecer a relação entre as instituições de ensino e 
pesquisa e a gestão municipal do SUS. O foco na 
realidade e nos sujeitos locais orienta os debates 
conceituais e as escolhas metodológicas,  incluindo 
um conjunto de textos e informações que 
possibilitam a reflexão e a construção coletiva do 
conhecimento. O curso trabalha com a 
especificidade e a singularidade de cada município. 
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 UFMT. No final de 2013 foi aprovado 
novo projeto junto ao MS para 30 novos cur sos, a 
ser realizado em dois anos, com seu início no 
primeiro semestre de 2014. Considerando a 
importância desse projeto em MT e a inclusão de 
alunos da graduação no processo, propomos a sua 
continuidade para 2015.  

 

 

TÍTULO: BOLETIM ELETRÔNICO INFORMATIVO SAÚDE 

 E CIDADANIA - 2014 (CÓPIA) 05-03-2015

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), por meio de uma linguagem sintética, via 
eletrônica, possibilitando fácil acesso ao 
conhecimento produzido na academia, 
democratizando-o com agilidade para atender as 
demandas da sociedade. Esse será o 11° ano do 
projeto que foi criado em 25/04/2005. Já foram 
editados 277 números entre periódicos e especiais.   
Em dezembro de 2014 haviam 4.685 emails 
cadastrados. Este 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: ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EDUCAÇÃO 

NUTRICIONAL DOS SERVIDORES 

PARTICIPANTES DO PROGRAMA CARDIO-

UFMT (CÓPIA) 01-03-2012 (CÓPIA) 16-01-

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

 2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FANUT 

COORDENADOR: Loanda Maria Gomes Cheim - Docente 

 RESUMO: Este projeto faz parte do Programa CARDIO:UFMT e 
objetiva oferecer atendimento nutricional aos 
participantes do Programa e ações de educação 
nutricional para promoção da saúde, prevenção e 
tratamento dos fatores de risco cardiovasculares. 
Serão realizadas consultas de nutrição 
regulares/individualizadas e traçadas 
metas/estratégias terapêuticas para o servidor. A 
equipe de nutrição atua em conjunto com a 
medicina, enfermagem, educação física e psicologia 
para garantir abordagem integrada do servidor. O 
atendimento será realizado nos ambulatórios da 
CASS/SIASS por bolsistas do curso de nutrição sob 
supervisão de profissional nutricionista ou docente 
(nutricionista). Ressalta-se que em 2009, dos 
servidores ativos da UFMT (Cuiabá) convocados para 
o exame periódico, 1/3 apresentou algum fator de 
risco cardiovascular (obesidade, diabetes mellitus, 
hipertensão arterial, dislipidemias) e foi 
encaminhado para o serviço de nutrição.  Dados 
atualizados e apresentados no relatório de 2014, 



referente aos servidores atendidos em 2014, 
revelam que a prevalência de hipertensão arterial 
sistêmica foi de 54% entre os homens e 28% entre as 
mulheres. A frequência relativa do excesso de peso 
foi de 35% entre os pacientes atendidos e 26,2% 
apresentaram diabetes tipo 2.  

 

 

TÍTULO: CONTROLE DE NATALIDADE DE CÃES E 

 GATOS NO MUNICÍPIO DE SINOP - MT

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 e/ou da população carente evitando, desta 
maneira, o aumento do número de animais 
abandonados no município e a eutanásia 
indiscriminada de animais. Além disto, o projeto 
também possibilita 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: EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PROMOÇÃO DO 

ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL COM IDOSOS 

DA UBS SÃO CRISTOVÃO DO MUNICÍPIO DE 

 SINOP/MT



MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Marian Assenção de Paula Alves - Docente 

 RESUMO: Com o aumento da população idosa, observa-se a 
necessidade de redescobrir possibilidades de 
envelhecer com máxima qualidade possível. A 
assistência de enfermagem ao idoso deve ter como 
objetivo a promoção da saúde do idoso e redução 
dos fatores de riscos previsíveis, como também 
valorizar e instituir medidas para o maior grau 
possível de autonomia e independência nos idosos 
em relação a sua vida e principalmente sobre sua 
saúde. Com este ponto de vista, pretende-se realizar 
encontros quinzenais, com aproximadamente 35 
idosos cadastrados na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) São Cristóvão, do município de Sinop - MT, 
visando ampliar o conhecimento dos idosos quanto 
à promoção da saúde, através da educação sobre os 
fatores de risco e de proteção das doenças e 
agravos mais comuns entre os idosos. Com isso, 
espera-se comprovar a importância da atividade 
educativa, da transmissão do conhecimento  com 
relação a medidas de promoção da saúde, 
confirmados através de relatos,  mencionando a 
incorporação de novas medidas no cotidiano do 
idoso, promovendo assim melhorias na sua 
qualidade de vida.  

 

 

TÍTULO: GUARDA RESPONSÁVEL DOS ANIMAIS 

 DOMÉSTICOS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: Adriana Borsa - Docente 

 RESUMO: A presente proposta apresenta um trabalho  a ser 
realizado em grupos comunitários e escolas de 
bairros próximos à UFMT com o objetivo de 
conscientizar a população quanto à 
responsabilidade na criação de seus animais de 
estimação. Esses cuidados são essenciais a fim de 
preservar a saúde e bem estar do animal, da família 
que o tutora e da comunidade em geral. Os animais 



que não estão sob a guarda responsável de  seus 
tutores tem acesso às ruas sem supervisão, o que 
ocasiona grandes transtornos à população em geral, 
além de ocasionar riscos à saúde do próprio animal 
e à saúde pública. Além disso, um animal que é 
criado sem uma alimentação correta, vacinações e 
cuidados veterinários pode tornar-se uma ameaça à 
saúde de seus próprios guardiões. O abandono de 
animais é outro problema sério que enfrenta-se 
atualmente em diversos pontos de nossa cidade. As 
informações em relação à esse tema para a  
população de maior vulnerabilidade social, no 
entanto, são escassas, bem como os serviços 
veterinários. Procurando minimizar o problema, e 
inclusive pensando na questão do abandono de 
animais principalmente na UFMT, busca-se com esse 
projeto realizar um trabalho informativo sobre os 
cuidados básicos com os animais de estimação, 
esclarecimentos sobre a prevenção de doenças e ao 
abandono de animais.  

 

 

TÍTULO:  SOS AMAMENTAÇÃO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Kamilla Maesta Agostinho - Docente 

 RESUMO: O projeto tem como objetivo viabilizar oportunizar à 
assistência de enfermagem na atenção primária às 
famílias com parturientes e lactentes com o objetivo 
de garantir o aleitamento materno exclusivo (AME) 
até os seis meses de vida do lactente. Os encontros 
acontecerão em uma frequência semanal, 
intercalando entre encontros nas dependências da 
Universidade Federal do Mato Grosso –  UFMT, onde 
em cada encontro haverá a preparação dos 
discentes e docentes para o atendimento as 
famílias, através de leituras de art igos científicos, 
discussão e confecção de materiais necessários e em 
um segundo momento será realizado visitas 
domiciliares as famílias atendidas pela Unidade de 
Saúde da Família do Bairro Jardim das Nações a fim 
de promover o aleitamento materno exclusivo até os 
seis meses de vida por meio de orientações e 
assistência ao aleitamento materno. Pretende-se 



acompanhar a família até os seis meses de vida do 
lactente, a fim de garantir o AME. 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: FORLIFE - SUPORTE DE VIDA PARA 

 DISCENTES

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FM 

COORDENADOR: Michel Patrick do Amaral Silva - 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 UFMT e, num 
segundo momento, esses alunos, agora com 
conhecimento adequado, repassarão esse 
conhecimento à alunos do ensino médio, 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 extra-hospitalares de emergência. 
Esse conteúdo não é suficientemente contemplado 
na grade curricular de alguns cursos da área da 
saúde. Sendo assim, o curso se constitui em 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 
deveria 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: RECREAÇÃO PARA PACIENTES ADULTOS 

 HOSPITALIZADOS 2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: Nilzalina Silva Chaparro - Técnico Administrativo 

 RESUMO: Este projeto terá como propósito desenvolver 
atividades recreativas com os pacientes adultos 
hospitalizados no Hospital Universitário Júlio 
Müller, visando preencher o tempo ocioso no 
decorrer da semana, bem como contribuir para a 
(re)criação do ambiente hospitalar, tornando-o mais 
alegre e descontraído para o paciente. 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, bem 
como o desenvolvimento de pesquisa nessa área.  

 

 

TÍTULO: ATENDIMENTO PSICOLÓGICO AOS 

SERVIDORES PARTICIPANTES DO 

 PROGRAMA CARDIO-UFMT

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Cristiani Debacker - Técnico Administrativo 

 RESUMO: Este projeto faz parte do Programa CARDIO:UFMT e 
objetiva realizar entrevistas de avaliação e oferecer 
atendimento psicológico aos participantes do 
Programa para promoção da saúde, prevenção e 
tratamento dos fatores de risco cardiovasculares. 
Serão realizadas entrevistas de avaliação para 
identificar a demanda por atendimento psicológico 
e posteriormente, o acompanhamento nos casos 



identificados como necessários. Os atendimentos 
poderão ocorrer individualmente ou em grupo. A 
equipe da Psicologia atuará em conjunto com a 
equipe da CASS (enfermeiro, médico e assiste 
social), dos cursos de Educação Física e  Nutrição 
para garantir a abordagem integrada ao servidor. 
As entrevistas iniciais e os atendimentos 
psicológicos serão realizados nos ambulatórios da 
CASS ou no S.P.A., ambos por discentes do curso de 
Psicologia sob supervisão de psicóloga docente do 
curso de Psicologia.  

 

 

TÍTULO: OFICINAS EDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO  

 DA SAÚDE DO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Francisco Moacir Pinheiro Garcia - Docente 

 RESUMO: O projeto Denominado : Oficinas Educativas para a 
Promoção da saúde do Adolescente nas escolas no 
Município  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 em duas escolas 
estaduais no ensino fundamental e médio no total 
de  400 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 inscritos no projeto   e professores da 
Instituição) serão realizados quinzenalmente  a 
partir de abril 2015. 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  que serão 
abordados no 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: FORLIFE - SUPORTE DE VIDA PARA 

 DISCENTES  (CÓPIA) 14-03-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FM 

COORDENADOR: Michel Patrick do Amaral Silva - 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 UFMT e, num 
segundo momento, esses alunos, agora com 
conhecimento adequado, repassarão esse 
conhecimento à alunos do ensino médio, 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 extra-hospitalares de emergência. 
Esse conteúdo não é suficientemente contemplado 
na grade curricular de alguns cursos da área da 
saúde. Sendo assim, o curso se constitui em 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 
deveria 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: DESVELANDO SINAIS SUGESTIVOS DE 

DEMÊNCIAS NA TERCEIRA IDADE: AÇÕES DE 

 EDUCAÇÃO EM SAÚDE.

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FM 

COORDENADOR: Neudson Johnson Martinho - Docente 

 RESUMO: Trata-se de um Projeto de Extensão que visa 
proporcionar aos idosos e aos seus familiares, ações 
de educação em saúde que possibilitem saber quais 
os sinais e sintomas sugestivos de alterações 
cognitivas em idosos, os quais podem ser um 
prenúncio da Doença de Alzheimer (DA).  A partir 
desse conhecimento, os familiares cuidadores 
primários e/ou secundários poderão compreender 
quais os cuidados mais adequados a serem 
dispensados aos idosos com tais déficits cognitivos. 
De modo específico, contribuir para que a 
convivência da família no enfrentamento deste 
processo de adoecimento degenerativo, seja 
realizada com níveis menores de ansiedade e 
depressão pelos fenômenos  clínicos e sociais que o 
mesmo produz. O projeto será desenvolvido em um 
Centro de Convivência para idosos, localizado na 
cidade de Cuiabá-MT. Acadêmicos de Medicina e 
Enfermagem serão treinados por uma médica 
geriatra, integrante da equipe do projeto e 
professores doutores da Faculdade de Medicina, 
quanto a aplicação de testes de rastreio cognitivo, 
como o Mini-Exame do Estado Mental, o teste do 
Desenho do Relógio  e a identificação da perda 
progressiva em executar as atividades básicas da 
vida diária, as quais podem ser divididas em básicas 
(ABVD) e instrumentais (AIVD). Os resultados dos 
referidos testes serão analisados pela equipe do 
projeto, a qual dará os encaminhamentos 
necessários, dentre estes, desenvolvimento de ações 
de educação em saúde com os familiares e idosos.  

 



 

TÍTULO:  COMEÇANDO CEDO 2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FM 

COORDENADOR: Ziliani da Silva Buss - Docente 

 RESUMO: O projeto visa levar alegria e alento aos pacientes 
do Hospital Universitário Júlio Müller, além de 
modificar o ambiente hospitalar, deixando-o mais 
agradável. Visa, ainda, humanizar os acadêmicos do 
curso de graduação em Medicina, incentivando-os a 
olhar para o paciente como um indivíduo que 
necessita de atenção integral, e não uma doença ou 
objeto de trabalho, promovendo experiências que 
trazem conforto e esperança aos pacientes, e 
vivência com ganhos imensuráveis para os 
graduandos participantes do projeto.  

 

 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO DE 

DOENÇAS DE ANIMAIS DE COMPANHIA E 

SELVAGENS NA REGIÃO NORTE DE MATO 

 GROSSO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Nadia Aline Bobbi Antoniassi - Docente 

 RESUMO: Em caso de mortalidade de animais de companhia 
ou animais silvestres, esses serão encaminhados 
para o Laboratório de Patologia Animal (LAPAN) 
onde será realizada necropsia e coleta de amostras 
de tecidos. Estes serão cadastrados, processados 
para exame histopatológico e observados em 
microscópio óptico. Quando necessário as amostras 
serão enviadas para exames microbiológicos, 
imuno-histoquimicos, e moleculares do HOVET, ou 
para laboratório de química para exames 
toxicológicos. Caso haja necessidade haverá 
deslocamento da equipe para o local da mortalidade 
para realização de investigação epidemiológico e 
clínica. Os resultados serão encaminhados aos 



responsáveis dos animais examinados para tomada 
de medidas de tratamento e profiláticas.  

 

 

TÍTULO: PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL DE 

MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO DO 

ANEXO PENITENCIÁRIO OSVALDO 

FLORENTINO LEITE-SINOP/ MATO GROSSO 

 (CÓPIA) 04-09-2014

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Maria das Graças de Mendonça Silva Calicchio - 

Docente 

 RESUMO: A sexualidade não é somente um ato físico de 
sentido inalterável, mas de uma simbologia 
complexa que se entrelaça com as experiências 
sociais, culturais, afetivas e autopoiéticas, situadas 
a partir de um sistema de sentido, poder e de desejo 
nos quais os limites da vida e da morte se compõem. 
Considerando o ‘cuidar’ como parte inerente do 
trabalho do ser enfermeiro ou enfermeira, que 
acima de tudo contempla a vida como um bem 
valioso, e  dessa forma o projeto estimulará as 
praticas dos cuidados de enfermagem humanizado 
em mulheres aprisionadas, tornando o ensino mais 
dinâmico, favorecendo entre discentes, docente, 
voluntários, a oportunidade de dialogar com a 
realidade do mundo em privação de liberdade, 
fortalecendo os laços entre universidade e 
sociedade. As ações a serem desenvolvidas 
inicialmente serão de cunho educacional,  voltadas 
para a  'educação sexual' , que tem como objetivo a 
incentivar a sexualidade emancipada e humanizada,  
conscientizar sobre o câncer de colo uterino e 
mama, as DST, e adoção de pratica de sexo seguro. 
Na sequência as atividades envolverão a consulta de 
enfermagem ginecológica, abordagem sindrômica às 
DST, coleta de citologia oncótica e realização de 
testes rápidos para HIV, sífilis e Hepati tes Virais, e a 
formação de 'Multiplicadoras da Saúde Sexual'. 
Contudo, os discentes, docente, voluntários estarão 
reunidos semanalmente para organização, 



planejamento, avaliação das atividades.  

 

 

TÍTULO:  APRENDER, BRINCAR E CUIDAR

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: Gênesis Vivianne Soares Ferreira - Docente 

 RESUMO: Trata-se de uma ação interdisciplinar que envolve os 
cursos de Enfermagem, Medicina, Pedagogia, 
Psicologia e Biblioteconomia. As ações estão 
definidas por 05 eixos temáticos: 
Ludicidade/Ludoterapia, Brinquedo Terapêutico, 
Direito e Cidadania da Criança Hospitalizada 
(Comitê de Defesa da Criança Hospitalizada), Classe 
Hospitalar e Leitura Dirigida/Biblioterapia. Cada 
eixo temático corresponde a um conjunto de ações 
interdisciplinares considerados subprojetos, visando 
sua integração na assistência humanizada e integral 
à saúde da criança e do adolescente, bem como a 
grupos de ação de extensão, obedecendo a uma 
escala permanente e semanal nos locais definidos 
para cada subprojeto, sendo orientada e 
supervisionada por docentes e profissionais dos 
serviços.  

 

 

TÍTULO:  EDUCAÇÃO ALIMENTAR

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FM 

COORDENADOR: Deborah de Arruda Isoton - Docente 

 RESUMO: No contexto socioeconômico da capital mais obesa 
do Brasil, Cuiabá, o projeto 'Educação Alimentar' se 
apoia no Modelo Transteórico para abordagem do 
comportamento alimentar da comunidade do bairro 
Santa Izabel. Para tal, a equipe de execucação 
realizará, em parceria com o Posto de Saúde da 
Família - Santa Izabel I, levantamento de dados 
gerais de saúde e específicos do consumo alimentar 
local; classificação da população em grupos de risco 
relacionados a maus hábitos alimentares, doenças 



crônicas não transmissíveis e obesidade; traçado de 
estratégias para induzir, orientar, auxiliar e 
acompanhar transformações de hábitos dietéticos 
prejudiciais em saudáveis; transmissão de todas as 
informações julgadas necessárias à população no 
que tange à dieta adequada, desde sua definição, 
suas especificidades até os obstáculos da sua 
manutenção, por meio de palestras e oficinas 
realizadas aos finais de semana nas dependências 
da Associação dos Moradores do Bairro Santa 
Izabel; e incentivo ao consumo e cultivo familiar de 
hortaliças na comunidade cultivando uma horta 
comunitária na Escola Municipal Maria Eunice 
Duarte Barros. O projeto fomenta o Ensino dos 
discentes da UFMT ao realizar capacitações em 
todas as áreas englobadas, e também a Pesquisa ao 
proporcionar o levantamento de dados da saúde e 
nutrição da comunidade e o acompanhamento de 
grupos experimentais e controle durante a aplicação 
de estratégias de combate ao grande mau do século: 
a falta de educação alimentar e suas consequências.  

 

 

TÍTULO: CUIDADO PSICOSSOCIAL A DEPENDENTES 

QUÍMICOS E PORTADORES DE TRANSTORNO 

 MENTAL

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 de portadores de 
transtorno mental e dependentes químicos. Serão 
incluídos pacientes do CAPS de Sinop com esta 
demanda e 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, permeados por demais 
setores da saúde, assistência social e meio jurídico, 
intersetorialmente (o projeto efetuará parcerias). 
Para isso, serão desenvolvidos grupos de Ajuda 
Mútua, atendimentos psicossociais individuais na 
sede 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, psicoeducação de origem 
progressita/ crítica, assistência integral de 
enfermagem, inserção laboral e escolar dos sujeitos 
e devidos encaminhamento (acesso à saúde mental, 
saúde, assistência social e demais sistemas 
convenientes).  

 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE E PREVENÇÃO DE 

CÂNCER DE COLO DO ÚTERO EM UNIDADES 

BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 

SINOP-MT. (CÓPIA) 23-05-2013 (CÓPIA) 

 10-03-2015 (CÓPIA) 16-03-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Airton Lima - Técnico Administrativo 

 RESUMO: O objetivo do projeto é inserir os acadêmicos junto 
a comunidade, atuando na educação em saúde 
através da prevenção, educação e promoção da 
saúde. O projeto contará com docente do curso de 
enfermagem, discentes dos cursos de Enfermagem, 
Farmácia e Medicinada UFMT/Sinop, técnico e 
profissionais da rede municipal de saúde. Será 
realizada coleta de material para exames preventivo 
de mulheres que procurarem as unidades, e 
orientações por meio de educação em saúde. O 
contato dos discentes com a comunidade, bem como 
as amostras de material biológico, seus respectivos 
resultados laboratoriais, possibilitará aos 
estudantes conhecer os agravos à saúde. Permitirá 
também, reconhecer a necessidade de trabalhar com 
a comunidade a relação de saúde, doença e 



prevenção.  

 

 

TÍTULO: A EXPERIÊNCIA DO PET - REDES NA 

 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FM 

COORDENADOR: Jocilene de Carvalho Miraveti - Docente 

 RESUMO: O Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde (PET-Saúde) foi instituído pelo Governo 
Federal em Agosto de 2008, e se constituí em um 
instrumento para viabilizar programas de 
aperfeiçoamento e especialização em serviço dos 
profissionais da saúde, bem como de iniciação ao 
trabalho, estágios e vivências, dirigidos aos 
estudantes da área, de acordo com as necessidades 
do Sistema Único de Saúde - SUS.  Dentro desse 
programa, surgiu o PET-Saúde/Redes de Atenção à 
Saúde, devido às necessidades de saúde 
apresentadas pela população brasileira. Este tem 
como perspectiva o desenvolvimento de 
intervenções na modelagem das redes de atenção à 
saúde, identificando potencialidades e fragilidades 
das redes no intuito de qualificar as ações e serviços 
de saúde oferecidos à população nos diversos 
pontos de atenção.  Portanto, a estruturação da 
Rede de Atenção à Saúde  consiste em estratégia 
para superar a fragmentação da atenção e da 
gestão nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o 
funcionamento político-institucional do Sistema 
Único de Saúde com vistas a assegurar ao usuário o 
conjunto de ações e serviços que necessita com 
efetividade e eficiência.Para assegurar um serviço 
dessa maneira ao usuário, faz-se necessário que 
cada nível de atenção exerça a sua respectiva 
função e se comuniquem entre si.  

 

 

TÍTULO: PREVENÇÃO DE ACIDENTES EM 

INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 



 ATUAÇÃO DO PROFESSOR

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FAEN 

COORDENADOR: Joseli Gava Reali - Docente 

 RESUMO: OBJETIVO: A proposta tem como objetivo preparar a 
equipe de profissionais da educação infantil 
vinculados à secretaria municipal de educação de 
Cuiabá para a prevenção e atendimento imediato às 
crianças vítimas de acidentes ocorridos na 
instituição de ensino. EMENTA: Princípios básicos 
para a prevenção de acidentes infantis e técnicas de 
primeiros socorros. CONTEÚDO: Cuidados à 
prevenção de acidentes infantis destinados a cada 
faixa etária e técnicas básicas de primeiros socorros 
pré hospitalar às vítimas de acidentes que podem 
ocorrer dentro da instituição de ensino infantil. 
METODOLOGIA: Aula expositiva e participativa; - 
Oficinas práticas e técnicas de primeiros socorros 
pré hospitalar; - Reflexão e discusão da experiencia 
prática dos profissionais da educação referente ao 
tema.  

 

 

TÍTULO: PROMOÇÃO À SAÚDE DO HOMEM 

 TRABALHADOR DA UFMT

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: CABES 

COORDENADOR: Marta Cristina Bunoro - Técnico Administrativo 

 RESUMO: Trata-se de um projeto de extensão vinculado à 
Coordenação de Assistencia e Saude ao servidor 
(CASS) da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT), cujas atividades serão desenvolvidas por 
equipe multiprofissional, composta por médico, 
enfermeiro, nutricionista e Assistente social, as 
quais visam oferecer ações assistenciais, educativas, 
preventivas e de promoção à saúde, para a melhoria 
na qualidade de vida e das condições de saúde e 
trabalho, estas destinadas  aos servidores  do sexo 
masculino da UFMT. Pretende-se, através de 
algumas ações assistenciais promover a prevenção e 
promoção a saúde face aos  agravos mais 



comumente identificados em nosso ambulatório e 
outros relacionados a saúde do homem.  

 

 

TÍTULO: PROMOÇÃO DE SAÚDE DE CRIANÇAS 

INDÍGENAS MENORES DE DOIS ANOS: 

 CONSULTA DOMICILIAR DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FAEN 

COORDENADOR: Solange Pires Salomé de Souza - Docente 

 RESUMO: As transformações culturais e ambientais que os 
povos indígenas vivenciam elevam as taxas de 
morbimortalidade, principalmente de crianças 
menores de cinco (Diniz, 2010). No caso da criança o 
monitoramento do crescimento, desenvolvimento, 
situação vacinal e suplementação de ferro e de 
vitamina A é considerado uma ferramenta útil na 
promoção da saúde e prevenção da doença.  A 
Caderneta de Saúde da Criança (CSC) adotada pelo 
Ministério da Saúde, facilita esse acompanhamento 
e quando preenchida de forma adequada pelo 
profissional de saúde, permite que as famílias 
acompanhe esse crescimento levando as 
informações de sua criança em toda consulta 
realizada.  Nosso objetivo é realizar consulta 
domiciliar de enfermagem com participação ativa 
dos familiares de crianças indígenas menores de 
dois anos com vista à promoção de saúde. O 
presente projeto possui parecer favorável do 
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI Cuiabá); 
do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI); 
do Conselho Local de Saúde Indígena (CLSI) e da 
Comunidade Umutina for. Essa será a segunda 
atividade de Extensão Universitária voltada às 
condições de saúde de crianças indígenas menore s 
de dois anos residentes na aldeia Umutina.  

 

 

TÍTULO: AÇÕES EDUCATIVAS PARA QUE NENHUMA 

 DEFICIÊNCIA LIMITE A VIDA



MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICHS 

COORDENADOR: Irenilda Angela dos Santos - Docente 

 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 NO 
MODELO SOCIAL DE DEFICIÊNCIA, E NAS 
LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS EM VIGOR. AS 
ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS NO CRIDAC- 
CUIABÁ/MT, SEMANALMENTE TODAS AS QUINTAS-
FEIRAS, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 
2015. AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS CONSISTEM EM 
ORIENTAÇÕES E SOCIALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE 
MODO A SENSIBILIZAR USUÁRIOS/AS SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DE REDUZIR E/OU USAR DE FORMA 
RACIONAL A ENERGIA, BEM COMO A ÁGUA POTÁVEL, 
PRINCIPAL FONTE DE ENERGIA DO PLANETA E BEM 
ESSENCIAL PARA A VIDA DO SER HUMANO, ALÉM 
DOS DIREITOS SOCIAIS E DE COMO TER ACESSO AOS 
MESMOS, POR MEIO DE RODAS DE CONVERSAS E 
PALESTRAS, DINÂMICAS ASSIM COMO DE LAZER 
ATRAVÉS DE PASSEIOS, JOGOS E DEMAIS ATIVIDADES 
RECREATIVAS. PARTICIPARÃO DA EXECUÇÃO DO 
PROJETO UMA DOCENTE DO CURSO DE SERVIÇO 
SOCIAL, UMA ASSISTENTE SOCIAL,  DUAS 
FISIOTERAPEUTAS DO CRIDAC E ESTAGIÁRIAS DE 
SERVIÇO SOCIAL. ESPERA-SE COMO RESULTADO 
DESTE TRABALHO DE EXTENSÃO AMPLIAR OS 
CONHECIMENTOS SOBRE O USO RACIONAL DOS 
RECURSOS HÍDRICOS; DOS DIREITOS SOCIAIS E O 
ACESSO DOS/AS USUÁRIOS/AS COM DEFICIÊNCIA; 
RECONHECIMENTO DOS MESMOS COMO SUJEITOS 
DIREITOS; FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE 
USUÁRIOS/AS-PROFISSIONAIS-ESTAGIÁRIOS/AS; 
MELHORA NA AUTOESTIMA COM REBATIMENTOS NA 
REABILITAÇÃO E NA VIDA SOCIAL; COMO TAMBÉM A 
EFETIVAÇÃO DE AÇÕES INTERVENTIVAS QUE 
CONTRIBUAM PARA UMA NOVA CULTURA DE QUE A 
ENERGIA SUSTENTÁVEL OBJETIVO DE TODOS  

 

 



TÍTULO: FORA DA BOLHA: ATENÇÃO 

MULTIDISCIPLINAR NO CONTEXTO DA 

 ENFERMARIA PEDIÁTRICA

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: HUJM 

COORDENADOR: Sandra Breder Assis - Docente 

 RESUMO: A hospitalização infantil além de ser para a criança 
um processo gerador de estresse, também, ocasiona 
mudança no quotidiano da família. Diante desse 
contexto o presente projeto tem como objetivo 
desenvolver ações e intervenções junto às crianças 
hospitalizadas na enfermaria pediátrica do Hospital 
Universitário Júlio Muller (HUJM), seus cuidadores, 
familiares e equipe de saúde. O presente projeto 
será desenvolvido em quatro eixos, a saber: Eixo 1 – 
Brinquedo terapêutico: visa o desenvolvimento de 
atividades através do uso de técnicas que envolvem 
o brinquedo terapêutico junto às crianças 
hospitalizadas, seus cuidadores e familiares com o 
intuito de interagirem e compreenderem a doença, 
procedimentos e intervenções; Eixo 2- Passeio 
terapêutico: envolve atividades que visam a 
integração da criança hospitalizada e seus 
cuidadores a ambientes internos e externos à 
enfermaria pediátrica do HUJM; Eixo 3 - Eventos 
culturais: envolve a realização de eventos pautados 
em datas comemorativas que são expressão do 
patrimônio histórico e cultural da população 
brasileira; Eixo 4 – AIEP-HUJM (Ações Integradas da 
Enfermaria Pediátrica – HUJM): objetiva a 
integração de ações de pesquisa e extensão entre a 
comunidade interna e externa do HUJM com a 
enfermaria pediátrica. Para a realização da 
presente proposta participará uma média de 50 
(cinquenta) crianças hospitalizadas, seus respectivos 
cuidadores e familiares (considerando no mínimo 
um membro da família), estima uma média total de 
150 (cento e cinquenta) participantes. Para o 
desenvolvimento das ações nos quatro eixos 
propostos, serão utilizados os seguintes 
instrumentos e materiais: a) entrevistas; b) 
questionários; c) brinquedos terapêuticos; c) 
filmagens.  

 



 

TÍTULO: SERVIÇO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS PARA 

 A COMUNIDADE

MODALIDADE: Prestação de Serviços 

UNIDADE: FANUT 

COORDENADOR: Maria das Graças de Assis Bianchini - Docente 

 RESUMO: o Projeto de Serviços de Análises de Alimentos, 
executado pelos Laboratórios de Análises de 
Alimentos do Departamento de Alimentos e Nutrição 
da Faculdade de Nutrição,visa a realização de 
análises microbiológicas, físico-químicas, 
microscópicas, avaliação sensorial de e rotulagem 
de alimentos, buscando elucidar defeitos e fraudes 
que possam ocorre durante a manipulação e 
produção dos mesmos, além de realizar testes de 
elaboração de receitas, para micro e pequenas 
empresas, ambulantes, indústrias produtoras de 
alimentos e a  comunidade em geral, atendendo 
assim não só o Município de Cuiabá, mas todo o 
estado de Mato Grosso. Visa ainda, oferecer 
assessoria quanto às boas práticas de higiene e 
fabricação de alimentos, ofertar cursos de 
treinamento de manipuladores de alimentos, além 
de viabilizar o desenvolvimento de estágios para 
alunos de cursos técnicos e universitários dentro da 
área de alimentos e nutrição.  

 

 

TÍTULO: OBSERVATÓRIO DE RECURSOS HUMANOS 

EM SAÚDE - ESTAÇÃO DE TRABALHO 

SAÚDE, TRABALHO E CIDADANIA (CÓPIA) 

 18-03-2014 (CÓPIA) 05-03-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ISC 

COORDENADOR: Marta de Lima Castro - Docente 

 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/UFMT, em parceria com outras 
instituições e profissionais da saúde. Tem por 
missão identificar, analisar e debater as demandas 
referentes à gestão do trabalho e à educação na 
saúde formulada por gestores, trabalhadores, 
pesquisadores e usuários do SUS.  Suas atividades 
são planejadas por períodos bianuais. O Plano 
Diretor 2014/2016, contempla entre as ações 
previstas, oficinas de trabalho, oficina de produção 
de artigos, seminários, capacitações de 
pesquisadores e gerenciamento do site 
www.ufmt.br/observarh.  

 

 

TÍTULO: ORGANIZAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS NA 

SAÚDE- CLÍNICA DA FAMÍLIA E NÚCLEO DE 

APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO 

 DE CUIABÁ-MT

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FAEN 

COORDENADOR: Fernanda Cristina Aguiar Lima - Docente 

 RESUMO: Objetiva-se desenvolver momentos de educação 
permanente para os profissionais que atuam na 
Clínica da Família, com vistas a qualificar as 
práticas de saúde, bem como a preceptoria, 
integrando ensino, serviço e comunidade por meio 
de parceria, onde a operacionalização entre teoria e 
prática poderá contribuir para a transformação da 
realidade. As DCN reforçam a necessidade de 
formarmos profissionais de saúde em consonância 
com o SUS. Para tanto, a Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde (PNEPS) direciona 
que este processo deve ser feito articulando o 
quadrilátero: serviço-gestão-ensino-comunidade e 
que para ser significativo deve-se partir de 
problemas reais e locais, necessidades percebidas 
pelos próprios atores sociais. A partir de então, 
torna-se imprescindível que as mudanças no 
processo de formação se dê em conjunto com as 
transformações das práticas de saúde, num mesmo 
espaço, onde os sujeitos se inter-relacionem e 



produzam mudanças reais e efetivas no modo de 
pensar e fazer saúde.  A atividade será desenvolvida 
por meio de oficinas, envolvendo os profissionais de 
todas as equipes da Clínica da Família e acadêmicos. 
As oficinas serão implementadas segundo 
metodologia participativa, desenvolvendo a 
proposta de aprendizagem compartilhada, por meio 
de atividade grupal, com o objetivo de construir 
coletivamente o conhecimento, tornando-se um 
espaço de reflexão, intervenção e empoderamento 
dos participantes. A partir das discussões, espera -se 
que os envolvidos possam se visualizar enquanto 
agentes ativos na proposta da Clínica Ampliada, 
desenvolvendo o trabalho em equipe e 
responsabilidade compartilhada no serviço, a fim de 
favorecer a autonomia do sujeito e resolutividade 
do serviço.  

 

 

TÍTULO:  LUTAS KOREANAS 2015

MODALIDADE: Prestação de Serviços 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: José Carlos de Lara Pinto - Técnico Administrativo 

 RESUMO: AS LUTAS KOREANAS (TAEKWONDO E HAPKIDO) SÃO 
LUTAS QUE PROPORCIONAM AO SEU PRATICANTE 
DIVERSOS BENEFÍCIOS TAIS COMO: 
CONDICIONAMENTO FÍSICO, AUTODEFESA, 
AGILIDADE, FLEXIBILIDADE, DISCIPLINA, 
AUTOCONTROLE, ESTIMULA A COORDENAÇÃO 
MOTORA E PISCOMOTORA, BEM COMO MELHORA O 
RACIOCÍNIO. ESTE PROJETO TEM O OBJETIVO DE 
DISSEMINAR AS LUTAS KOREANAS ENTRE AS 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS NO 
INTUITO DE  ABRIR ESPAÇO JUNTO A COMUNIDADE 
ATRAVÉS DA EXTENSÃO E PROMOVER O ESPORTE 
SEGURO.  

 

 

TÍTULO: INOV(AÇÃO) NA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO 

DA SAÚDE EM DSTS E HIV/AIDS (CÓPIA) 



 09-03-2015 (CÓPIA) 30-03-2015

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;Contribuir 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; Contribuir 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: GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM SAÚDE 

INTERDISCIPLINAR (CÓPIA) 11-04-2012 



 (CÓPIA) 06-03-2013 (CÓPIA) 25-02-2015

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Pacífica Pinheiro Cavalcanti - Docente 

 RESUMO: O projeto tem como objetivo oportunizar momentos 
de discussão de artigos científicos com base nas 
linhas de pesquisa do Grupo de Estudos e Pesquisa 
em Saúde Interdisciplinar (GEPSAI), as quais 
destaca-se: Atenção à saúde da pessoa portadora de 
deficiência; Farmacologia Clínica/ Pesquisa Clínica e 
Pré-clínica - Pesquisa comportamental; Saúde da 
Mulher; Saúde do adulto; Vigilância epidemiológica 
de agravos transmissíveis e não transmissíveis. Os 
encontros acontecerão em uma frequência semanal 
nas dependências da Universidade Federal de Mato  
Grosso. Em cada encontro haverá a apresentação de 
um artigo científico com temática voltada às linhas 
de pesquisa do grupo. Os participantes serão 
acadêmicos e docentes do Curso de Graduação em 
Enfermagem vinculados ao grupo de pesquisa supra -
citado que encontra-se cadastrado no diretório do 
CNPq.  

 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO 

FUNCIONÁRIO DO HOSPITAL SANTO 

ANTONIO (CÓPIA) 28-02-2011 (CÓPIA) 04-

 04-2011 (CÓPIA) 07-04-2015

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Cláudia Jaqueline Martinez Munhoz - Docente 

 RESUMO: Terapias Complementares são técnicas que visam a 
assistência de saúde do indivíduo, considerando -o 
como um todo - corpo/mente/espírito - e não como 
um conjunto de órgãos ou partes isoladas, 
diferentemente da assistência alopática ou  medicina 
ocidental, cujo objetivo é a cura da doença pela 
intervenção direta no órgão ou parte doente.  A 
doença é sempre uma pausa, uma interrupção nos 
padrões de hábitos que  vivemos durante muitos 



anos. Ela pode despertar ou não, em algumas 
pessoas, a necessidade de compreender mais 
profundamente quem elas são e o que é mais 
importante para elas, pode levar outras a viverem 
mais conscientemente, valorizando mais as coisas 
habituais, como por exemplo, as emoções que as 
influenciam.  Temos participação at iva no processo 
saúde-doença e especialmente no de cura e, por 
muitas vezes, tentamos separar o corpo de nossas 
emoções, buscando explicação de nossos males em 
causas externas. As enfermidades não provêm 
somente do meio exterior; muitas vezes, elas se 
originam em nossa própria estrutura física, da nossa 
condições de vida, saúde e trabalho,  Baseado neste 
enunciado é que propomos um Programa de 
Atendimento ao Funcionário do Hospital Santo 
Antonio Gratuito com assistência  de técnicas de 
Massagem, Acupuntura e Lian Gong, conforme 
cronograma  da proposta.  

 

 

TÍTULO:  SIDE LINE - SAÚDE ESPORTIVA

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Tiago dos Santos Branco - Docente 

 RESUMO: O programa pretende atender a demanda social de 
informações, discussões e sobre metodologias para 
a manutenção da saúde e cuidado e atendimento na 
prática esportiva de grande impacto - Futebol 
Americano. Tem como objetivos ainda a construção 
do perfil dos atletas, nos aspectos sócio-culturais e 
a construção primária de instrumentos e técnicas de 
mensuração e controle de rendimento na mediação 
da saúde - Problematizando a máxima de que 
'Esporte é Saúde', e buscando os limites disso.  

 

 

TÍTULO: II CAMPANHA DE EXTENSÃO SOLIDÁRIA - 

 MULTI AÇÃO

MODALIDADE: Evento 



UNIDADE: PROCEV 

COORDENADOR: Camila da Silva Turini - Técnico Administrativo 

 RESUMO: A II Campanha de Extensão Solidária é uma 
iniciativa do Grupo PET Vigilância em Saúde em 
parceria com a TV Centro América vinculada à TV 
Globo. Trata-se de um evento que tem como 
objetivo aproximar a Universidade da comunidade 
por meio de ações que envolvem diretamente os 
cursos da Universidade. Serão realizadas campanhas 
de saúde, de vigilância, de educação ambiental.  

 

 

TÍTULO: ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO 

A PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS 

EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SINOP-

 MT

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Francine Pazini - Docente 

 RESUMO: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são 
as principais causas de morte no mundo, 
correspondendo a 63% dos óbitos.  O aumento da 
população idosa traz desafios cada vez maiores aos 
serviços e aos profissionais de saúde, e, em 
quantidade importante, são portadores das DCNTs 
Hipertensão e/ou Diabetes. Esses pacientes utilizam 
em média de dois a cinco medicamentos tendendo a 
aumentar quando os medicamentos de venda livre 
são considerados. Embora a utilização de múltiplos 
fármacos não seja sinônimo de prescrição 
inadequada, a prescrição e o uso inadequado de 
medicamentos podem levar a efeitos indesejáveis, 
acarretando internações hospitalares evitáveis e 
elevando os custos dos serviços de saúde.   Neste 
contexto, a atenção farmacêutica e o 
acompanhamento farmacoterapêutico podem 
promover uma farmacoterapia racional, segura e 
custo-efetiva (NOVAES, 2007). O objetivo deste 
trabalho é promover o Acompanhamento 
Farmacoterapêutico a pacientes idosos portadores 
de Hipertensão e Diabetes do Unidade de Saúde Boa 



Esperança de Sinop-MT, visando à identificação e 
posterior resolução de possíveis problemas 
relacionados a medicamentos.   Para isso, 
entrevistas serão realizadas, com pacientes idosos 
que aceitarem participar voluntariamente da 
pesquisa, para coleta de informações (de acordo 
com formulários desenvolvidos por Lima e Zampieri, 
2009) que servirão para determinação de 
apropriada intervenção farmacêutica e melhora da 
farmacoterapia usual.  

 

 

TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS 

FORMATIVOS PARA PROFISSIONAIS 

ATUANTES NA CONSOLIDAÇÃO DE UMA 

REDE INTERSETORIAL DE ASSISTÊNCIA AO 

USUÁRIO DE CRACK, OUTRAS DROGAS E 

FAMILIARES NOS MUNICÍPIOS DE CUIABÁ, 

 VÁRZEA GRANDE E RONDONÓPOLIS

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ISC 

COORDENADOR: Delma Perpetua Oliveira de Souza - Técnico 

Administrativo 

 RESUMO: Processos Formativos     Há lacuna na formação de 
profissionais nos cursos de graduação da área da 
saúde sobre uso, abuso e dependência de crack, 
outras drogas e a situação critica em que a 
sociedade brasileira vivencia o drama de 
adolescentes, adultos e trabalhadores de 
comportamento prejudicial à saúde em decorrência 
do abuso e dependência de consumo das mais 
variadas substâncias tornam-se necessário a 
educação continuada de profissionais através dos 
processos formativos abrangendo teoria e prática. 
Serão ministrados cinco processos formativos, com 
objetivos específicos a área de atuação dos 
profissionais, visando atuação em rede intersetorial, 
cuja meta é preparar 421 profissionais e 21 
servidores/alunos curso de graduação e pós-
graduação da UFMT, os quais , compreendem: (1) 
Assistência na Atenção Básica; (2)   Clínica e 



terapêutica da intoxicação aguda e crônica por 
drogas; (3) O acolhimento e a intervenção Breve; (4) 
Gerenciamento de casos para a reinserção social de 
usuários de crack, outras drogas e seus familiares; 
(5)  Justiça restaurativa em questões sobre crack, 
outras drogas e família, visa capacitar 60 diferentes 
profissionais do Poder Judiciário. Aos profissionais e 
alunos da comunidade universitária/UFMT será 
disponibilizado três vagas para cada turma No final 
das atividades teórica e pratica os profissionais 
estabeleçam uma rede intersetorial de apoio e 
assistência aos usuários de crack, outras drogas e 
seus familiares nos territórios de Cuiabá, 
Rondonópolis e Várzea Grande.  

 

 

TÍTULO:  V SEMANA DE PSICOLOGIA DA UFMT

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Amailson Sandro de Barros - Docente 

 RESUMO: A V Semana de Psicologia tem como tema de 
reflexão e problematização os conhecimentos, as 
práticas e  inserção da Psicologia no campos dos  
movimentos sociais, das políticas públicas e  dos 
direitos humanos . Esta temática oferecerá a 
oportunidade de discutir as novas demandas de 
formação acadêmica e profissional oriundas dessa 
inserção, no sentido de compreender criticamente a 
práxis da psicologia a partir da realidade concreta 
da sociedade na qual ela está inserida. O evento 
será organizado por docentes e discentes do curso 
de Psicologia da UFMT e  almeja integrar 400 
participantes, entre pesquisadores, professores, 
profissionais e estudantes de psicologia e áreas 
afins.  Como resultado espera-se contribuir com o 
processo de formação profissional dos participantes 
e com a produção do conhecimento científico no 
campo da psicologia junto aos movimentos sociais, 
políticas púbicas e direitos humanos.  

 

 



TÍTULO: CAMPANHA PELO USO RACIONAL DO 

 MEDICAMENTO

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Rafaela Grassi Zampieron - Docente 

 RESUMO: O dia 05 de maio, conhecido como Dia Nacional de 
luta dos Estudantes de Farmácia, é uma data 
escolhida para que se realize por todo o Brasil uma 
campanha (Campanha 05 de Maio) com a 
população. Durante todos os anos de sua existência 
foram muitos os temas centrais da campanha, por 
exemplo, a luta pelo “Farmacêutico na Farmácia”. 
Atualmente é caracterizada como “Campanha 
Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos” e 
trabalha no âmbito da luta pela Saúde e por um 
Mundo Saudável. Pela consolidação do Sistema 
Único de Saúde e Contra a Mercantilização dos 
Direitos do Povo. Neste ano a campanha se realizará 
no dia 09 de Maio de 2015 na praça Plínio 
Calegário. Serão atendidos pacientes com realização 
de aferição de pressão arterial, teste de glicemia e 
orientações quanto a saúde e quanto ao uso 
racional do medicamento (tema central da 
campanha).  

 

 

TÍTULO: GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM 

IMUNOLOGIA - GEPI (CÓPIA) 26-03-2014 

 (CÓPIA) 18-02-2015 (CÓPIA) 29-04-2015

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:  PATOLOGIA CLÍNICA II

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: FM 

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:  PELC VIDA SAUDÁVEL UFMT 2015

MODALIDADE: Prestação de Serviços 

UNIDADE: FEF 

COORDENADOR: Tomires Campos Lopes - Docente 

 RESUMO: Trata-se da continuidade do Programa PELC VIDA 
SAUDÁVEL que foi dado início em 2012 para o 
público interno e externo com idade a partir de 45 
anos. Esse Programa é uma parceria do Ministério 
do Esporte em parceria com a UFMT e Faculdade de 
Educação Física, campus Cuiabá.    Atualmente os 
atendimentos se dão com hidroginástica e 
musculação nos espaços específicos da Faculdade de 
Educação Física através de estudantes e professores 
de Graduação.    A ação atual será realizada através 
do voluntariado dos Agentes Sociais e da parceria 
com a SEDUC para garantir o processo de 
continuidade dos benefícios já adquiridos pelos 
beneficiados.  

 

 

TÍTULO: I CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-

 HOSPITALAR

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: FM 

COORDENADOR: Ziliani da Silva Buss - Docente 

 RESUMO: O curso de Atendimento Pré-Hospitalar tem tomado 
cada dia mais importância na vida dos profissionais 
da saúde e da comunidade em geral, tendo em vista 
a relevância na vida de uma vítima que recebe o 
primeiro atendimento de forma adequada e as 
estatísticas alarmantes de situações de urgência e 
emergência diversas. Uma vez que a vítima seja 
atendida de forma correta e todas as precauções 
devidamente tomadas pelos socorristas, a 
possibilidade de sobrevida aumenta 
potencialmente. Além disso, ao ser recebida no 
Hospital com um diagnóstico preciso, o atendimento 
da equipe médica e de enfermagem em uma unidade 
de saúde hospitalar poderá ocorrer com mais 



agilidade. E neste intuito, o projeto em questão visa 
em um primeiro momento capacitar alunos de 
graduação em Medicina e Enfermagem da UFMT, 
para que estes sejam posteriormente monitores e 
multiplicadores destes conhecimentos para outros 
acadêmicos, profissionais e comunidade em geral. O 
curso contará com aulas teóricas e práticas que 
serão ministradas por Instrutores do Corpo de 
Bombeiros Militares do Mato Grosso.  

 

 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ANTICORPOR ANTI-

TOXOPLASMA GONDII EM ESTUDANTES DE 

MEDICINA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MATO 

 GROSSO. (CÓPIA) 15-05-2015

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FM 

COORDENADOR: Michelle Igarashi - Docente 

 RESUMO: A Toxoplasmose é uma zoonose de distribuição 
mundial e de alta prevalência que se relaciona a 
fatores socioeconômicos, idade e à área geográfica. 
Clinicamente, apresenta importância quanto ao 
risco que representa a individuos 
imunocomprometidos, as gestantes e ao feto. O 
projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar a 
prevalência de Toxoplasma gondii em estudantes da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Mato Grosso. A metodologia será desenvolvida 
através de exame sorológico que visa detectar 
anticorpos IgM e IgG para o protozoário; e a 
aplicação de um questionário epidemiológico, para 
a avaliação de fatores de risco. Os diagnósticos 
sorológicos associados aos dados de prevalência da 
parasitose e ao conhecimento dos fatores de risco 
para esta população poderão revelar informações 
de fundamental importância para o estudo 
epidemiológico da toxoplasmose, visando 
estabelecer medidas de triagem, controle e um 
programa de prevenção adequado a realidade do 
futuro médico.  

 



 

TÍTULO: PROJETO “COMER PARA PODER CRESCER”: 

INTEGRAÇÃO ENSINO-COMUNIDADE NA 

FORMAÇÃO E PROMOÇÃO DE HÁBITOS 

ALIMENTARES SAUDÁVEIS POR MEIO DA 

 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FANUT 

COORDENADOR: Lorena Barbosa Fonseca - Docente 

 RESUMO: Esta proposta de extensão se caracteriza pela 
realização de projetos de educação alimentar e 
nutricional (EAN) ligados às disciplinas de Atividade 
Integradora V e Educação nutricional, do 5º e 6º 
semestres do curso de Graduação em Nutrição, 
respectivamente. As temáticas abordarão a 
introdução adequada e oportuna da alimentação 
complementar saudável, bem como a promoção do 
consumo de vegetais e frutas entre crianças e 
adolescentes, matriculados em escolas públicas dos 
municípios de Cuiabá e Várzea Grande. A EAN é a 
principal ferramenta para a promoção de hábitos 
alimentares saudáveis. A formação do hábito 
alimentar inicia-se na infância. Uma alimentação 
complementar variada e saudável contribuirá para a 
manutenção do bom hábito alimentar nas fases 
posteriores da vida. A escola é considerada um dos 
melhores cenários para a promoção de uma 
alimentação adequada por ser um local onde as 
crianças passam a maior parte do tempo, entre 
outros fatores. Desta forma, acredita-se que ações 
de EAN que envolvam este público possam contribuir 
para a melhoria do hábito alimentar da população 
e, consequentemente, para a redução da 
prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. 
As ações poderão ainda ter, eventualmente, adultos 
e idosos com doenças crônicas como público alvo.  

 

 

TÍTULO: 1º SEMIRAS MT - SEMINÁRIO DE 

FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO 



À SAÚDE EM MATO GROSSO: 

 CONTRIBUIÇÕES DO PET-REDES

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FANUT 

COORDENADOR: Emanuele Batistela - Docente 

 RESUMO: A necessidade de formação de profissionais com 
perfil adequado para o trabalho junto ao Sistema 
Único de Saúde e que vá ao encontro das reais 
demandas da população suscitou mudanças nos 
cursos da área da saúde, no sentido de atender às 
novas Diretrizes Curriculares Nacionais, que 
evidenciam a importância do trabalho 
multiprofissional e da integração entre a academia 
e a rede dos serviços de saúde. Neste contexto, a 
Universidade Federal de Mato Grosso buscou firmar 
algumas parcerias que contribuíssem para o 
atendimento destas diretrizes, dentre as quais, 
destaca-se o Programa de Educação pelo Trabalho 
para Saúde (PET-Redes de Atenção à Saúde).   Neste 
sentido, torna-se relevante compartilhar os 
produtos das intervenções realizadas no contexto d o 
programa nos municípios de Cuiabá e Várzea 
Grande, assim como conhecer experiências exitosas 
conduzidas em outras localidades, a fim de 
contribuir para a qualificação da assistência 
prestada à comunidade por meio de uma formação 
pautada nos princípios dos SUS e da educação 
permanente.   Portanto, o “1º Seminário de 
Fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde em 
Mato Grosso: contribuições do PET-Redes” busca 
promover a integração e a discussão de ideias 
relacionadas à construção e fortalecimento das 
redes de atenção à saúde (RAS) entre a academia, 
gestores, profissionais de saúde e comunidade.  

 

 

TÍTULO:  I CAMPANHA DE OLHO NO FUTURO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Douglas Yanai - Docente 

 RESUMO: A Universidade Federal de Mato Grosso Campus de 



Sinop, UFMT Sinop,  atenta às necessidades da 
população, buscou parceria das Secretarias 
Municipal de Educação e Saúde, bem como Hospital 
Dois Pinheiros e Casa da Amizade de Sinop, para 
desenvolver um programa que ajude a comunidade 
escolar a detectar alterações de visão em a crianças 
em idade escolar. Este programa amplia as 
oportunidades de cura, assim como promove a 
melhoria no rendimento escolar do aluno. Dessa 
forma, incentivamos o direito da criança aos 
estudos, oferecendo-lhe condições para tal feito.   O 
Programa De Olho para o Futuro oferecerá 
atendimento oftalmológico a todos os alunos 
matriculados no 1º ano do Ensino Fundamental das 
Escolas Municipais e Estaduais localizadas na cidade 
de Sinop que perfaz um contingente de 2.000 
alunos, aos quais será aplicado primeiramente o 
Teste de Acuidade Visual.  As crianças com acuidade 
visual reduzida realizarão consultas oftalmológicas 
que ocorrerão no Mutirão De olho para o Futuro e, 
confirmada a alteração visual, o aluno receberá 
seus óculos, cuja confecção será oferecida pela Casa 
da Amizade. O Programa De Olho para o Futuro foi a 
forma escolhida para abreviar o tempo de entrega 
dos óculos aos alunos, favorecendo, com isso, a 
melhoria imediata da qualidade da aprendizagem 
escolar em geral e a retomada eficiente da 
alfabetização em particular.  

 

 

TÍTULO: A LUDICIDADE E A TERAPÊUTICA NA 

REDUÇÃO DO IMPACTO DAS PARASITOSES 

INTESTINAIS EM CRIANÇAS EM IDADE 

 ESCOLAR

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: João Gabriel Guimarães Luz - Docente 

 RESUMO: As Crianças apresentam grande importância no 
panorama epidemiológico das enteroparasitoses, 
visto que estas podem acarretar significativo 
comprometimento do crescimento físico e 
desenvolvimento cognitivo. Desse modo, a fim de 



reduzir tais impactos é primordial realizar o 
tratamento farmacológico específico dos infectados, 
bem como evitar re-infecções por meio de 
orientações pautadas na adoção de hábitos 
higiênico-sanitárias adequados. O objetivo do 
presente trabalho será avaliar a prevalência de 
parasitas intestinais em crianças de 4 e 5 anos 
atendidas pela rede municipal de ensino de 
Rondonópolis, Mato Grosso, além de promover o 
tratamento das mesmas, seguido de ações de 
educação em saúde elaboradas com base nas 
particularidades da população. Para tanto serão 
selecionadas 276 crianças pertencentes a quatro 
escolas localizadas em bairros estratificados em 
risco mínimo, baixo, regular e alto para transmissão 
de enteroparasitoses. Inicialmente os pais ou 
responsáveis serão esclarecidos acerca das etapas 
envolvidas no projeto bem como os procedimentos 
adequados para coleta domiciliar do material fecal. 
Em paralelo será aplicado um questionário aos 
mesmos abordando aspectos socioeconômicos e 
culturais. De posse dos resultados serão verificadas 
associações estatísticas e determinado o risco entre 
as variáveis obtidas e a prevalência de 
enteroparasitoses entre as crianças. Por fim, na 
presença dos responsáveis e sob orientação médica, 
será realizado o tratamento antiparasitário coletivo 
dos infectadas juntamente com a realização de 
ações de educação em saúde para todos os 
envolvidos no projeto, a fim de conscientizá-los a 
respeito das principais medidas profiláticas para se 
evitar tais infecções, bem como reduzir o seu 
impacto naquela população.  

 

 

TÍTULO:  SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA LEIGOS

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: FAEN 

COORDENADOR: Jocilene de Carvalho Miraveti - Docente 

 RESUMO: O curso tem como objetivo avaliar o conhecimento 
(teórico) e as habilidades (práticas) de leigos 
(alunos do primeiro ao quarto semestre do curso de 
graduação em Enfermagem), antes e após a 
realização do Curso de Capacitação em Suporte 



Básico de Vida para leigos. O curso será dividido em 
duas Etapas. A Etapa I ocorrerá em um dia com 
duração de quatro horas e meia e compreenderá as 
fases que incluirá: a apresentação do curso de 
capacitação, a realização do pré-teste teórico e o 
pré-teste de habilidades, a aula expositiva – 
dialogada com demonstração do atendimento 
clínico pela docente, a prática clínica em laboratório 
pelos participantes com manequim de baixa 
fidelidade e Desfibrilador Externo Automático 
(DEA), o pós-teste teórico, o pós-teste de 
habilidades em laboratório pelos participantes com 
manequim de baixa fidelidade e DEA e o 
debreathing. Já a Etapa II do curso acontecerá 
quinze dias após a primeira e terá duração de duas 
horas e avaliará a retenção de conhecimento dos 
participantes de compreenderá as fases: pós-teste 
teórico, pós-teste de habilidades em laboratório 
pelos participantes da pesquisa com manequim de 
baixa fidelidade e DEA, debriefing e encerramento 
do curso com entrega dos certificados.  O curso está 
vinculado a pesquisa de doutorado da Profa Jocilene 
de C. Miraveti junto a EERP/USP de Ribeirão Preto e 
proporcionará aos alunos participantes o benefício 
em receber uma capacitação em RCP no 
atendimento à Parada Cardiorrespiratória e 
atualização sobre PCR/RCP segundo as diretrizes da 
American Heart Association.  

 

 

TÍTULO:  III CAMPANHA DE EXTENSÃO SOLIDÁRIA

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Mario Mateus Sugizaki - Docente 

 RESUMO: A III Campanha de Extensão Solidária é uma 
iniciativa do Programa Saúde 100%. Trata-se de um 
evento que tem como objetivo aproximar a 
universidade da comunidade por meio de  ações que 
envolvem diretamente os cursos da universidade. 
Serão realizadas campanhas de saúde, de vigilância, 
de educação ambiental.  

 

 



TÍTULO:  AÇÃO MEDICINA NA ESTRADA

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Fabiana Cristina Donofrio - Docente 

 RESUMO: Essa ação é uma campanha educativa direcionada a 
essa classe de trabalhadores que moram no próprio 
caminhão ou nas estradas, passando longos 
períodos sem cuidar da saúde, vivendo em situações 
de vulnerabilidade, pois se alimentam de forma 
inadequada, dormem mal e consomem 
exageradamente cafeína.  

 

 

TÍTULO: WORKSHOP DE MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS E AFERIÇÃO DA 

 PRESSÃO ARTERIAL

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Pamela Alegranci - Docente 

 RESUMO: A empatia deve ser estimulada nos futuros 
profissionais de saúde para que possam abordar de 
forma correta os pacientes, ou até mesmo os 
voluntários envolvidos em projetos de extensão, que 
acabam sendo abordados por acadêmicos durante 
sua graduação. A abordagem realizada com 
sensibilidade, cordialidade, segurança e domínio do 
conteúdo possibilitam a realização dos 
procedimentos técnicos que geralmente são 
desenvolvidos nos projetos de extensão, como 
aferição da pressão arterial e medidas 
antropométricos. De acordo com Marco et al. (2010) 
a capacitação dos alunos permite a valor ização, a 
percepção e o manejo nas entrevistas com os 
pacientes enaltecendo os aspectos psicossociais e 
estreitando a relação medico-paciente, o que 
possibilitará melhores resultados na promoção a 
saúde.  

 

 



TÍTULO: DESENVOLVENDO HABILIDADES E 

COMPETÊNCIAS NA ARTE DE EDUCAR EM 

SAÚDE COM ESCOLARES: POSSIBILITANDO 

 A INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FAEN 

COORDENADOR: Maria Cristina Guimaro AbegÃo - Docente 

 RESUMO: O Programa Saúde na Escola foi implantado pela 
Prefeitura de Cuiabá - MT em 2008, através do 
Decreto nº 4.684, visando contribuir para a 
formação integral dos estudantes da rede municipal 
de educação e promover a saúde dos mesmos.  Em 
consequência de uma experiência anterior de 
capacitação da equipe do referido programa, a qual 
foi positivamente avaliada pela equipe 
multiprofissional participante, emergiu a 
necessidade em se desenvolver este projeto de 
extensão, com a finalidade em propiciar aos alunos 
dos cursos da área da saúde da UFMT o 
desenvolvimento de habilidades e competências na 
arte de educar em saúde no contexto escolar, numa 
perspectiva multi e interdisciplinar. Neste sentido, 
consequentemente, a comunidade de escolares do 
ensino fundamental do município de Cuiabá se 
beneficiarão com as ações desenvolvidas de 
promoção à saúde no sentido amplo deste 
fenômeno.  Este projeto é resultado das discussões e 
ações desenvolvidas no Grupo de Pesquisas 
Multiprofissionais na educação e em Tecnologias em 
Saúde - PEMEDUTS, da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), o qual é composto por 
docentes e discentes de vários cursos de graduação 
da UFMT, assim como, profissionais dos serviços de 
saúde do Estado de Mato Grosso.  

 

 

TÍTULO: SOROLOGIA PARA TITULAÇÃO DA RAIVA EM 

DOCENTES E DISCENTES DO CURSO DE 

MEDICINA VETERINÁRIA E SERVIDORES DO 

 HOVET  (CÓPIA) 11-08-2015



MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FAMEV 

COORDENADOR: Darci Lara Perecin Nociti - Docente 

 RESUMO: A raiva é uma zoonose que acomete todos os 
animais de sangue quente, conhecida e temida 
desde a antiguidade porque os sintomas 
agonizantes, semelhantes para o homem e os 
animais, invariavelmente levam à morte. Os casos 
que vêm ocorrendo nas últimas décadas no Brasil 
demonstram que a raiva não está sob controle, 
apesar de tecnologias de profilaxia eficiente. O 
tratamento de seres expostos ao vírus rábico ainda 
tem como  única conduta capaz de prevenir a 
doença a aplicação de prolongado processo de 
imunização com posologia variável de acordo com 
as gravidades das lesões. 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 cont ra 
raiva pós-exposição, o presente projeto objetiva: 
Avaliar a titulação de anticorpos antirrábico em 
alunos, professores e funcionários do Hospital 
Veterinário da UFMT em Cuiabá-MT, discentes do 
curso de zootecnia, médicos veterinários e pessoas 
com exposição frequente com animais de origem 
desconhecida e orientar a vacinação aos indivíduos 
com titulação < 0,5. O curso de medicina veterinária 
expõe os alunos, professores e servidores ao contato 
com animais compreendendo desde a classe de 
companhia, produção e silvestres.  

 

 

TÍTULO: V ENCONTRO SOBRE SÍNDROME 

METABÓLICA: DETERMINANTES AMBIENTAIS 

E GENÉTICOS DOS DISTÚRBIOS 

 METABÓLICOS

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FANUT 



COORDENADOR: Márcia Queiroz Latorraca - Docente 

 RESUMO: O “V Encontro sobre Síndrome Metaból ica: 
determinantes ambientais e genéticos” acontecerá 
em Cuiabá/MT, na Universidade Federal de Mato 
Grosso/UFMT. Assim como os anteriores, será 
dirigido a alunos e pesquisadores das áreas básicas, 
clínica e epidemiológica, e a profissionais da área 
de saúde interessados nos principais avanços do 
conhecimento sobre o tema e das perspectivas 
terapêuticas. As conferências previstas contam com 
a participação de pesquisadores de renome nacional 
e internacional além de sessões de apresentação 
oral e de pôsteres, inscritos no evento. As palestras 
terão duração de 30 minutos com mais 10 minutos 
para debates com os participantes, as sessões de 
apresentação oral estão estimadas para 10 minutos 
com mais 5 minutos de abertura ao público e as 
sessões de pôsteres ocorrerão no período vespertino 
para promover maior tempo de discussão e 
intercâmbio. Os trabalhos inscritos serão 
selecionados pela Comissão Científica e visitados 
por uma equipe de pesquisadores que discutirá os 
resultados.  

 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO 

 PROFISSIONAL EM SAÚDE

MODALIDADE: Programa 

UNIDADE: FANUT 

COORDENADOR: Shirley Ferreira Pereira - Docente 

 RESUMO: O programa será responsável pela implementação 
de cursos de atualização e aprofundamento nas 
diversas áreas da saúde, solicitados à Gerência de 
Ensino e Pesquisa do HUJM. Participarão servidores 
da UFMT, do HUJM, discentes e profissionais 
envolvidos com o SUS.  Todos os cursos serão 
registrados na Codex-UFMT e certificados.  

 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO PERMANENTE 



 MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: Aristides José da Silva Junior - Docente 

 RESUMO: A política de educação na saúde implementada pelo 
Deges/SGTES tem,  como um de seus eixos 
estruturantes, a integração entre as instituições de 
ensino e os serviços de saúde, caracter izada por 
ações que visam à mudança das práticas de 
formação e atenção, do processo de trabalho e da 
construção do conhecimento, a partir das 
necessidades dos serviços. A ação articulada entre o 
Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, 
formalizada pela Portaria Interministerial nº 2.118, 
de 2005, instituiu a cooperação técnica entre os dois 
ministérios, para a formação e o desenvolvimento 
de recursos humanos na saúde, envolvendo o nível 
técnico, a graduação e a pós-graduação. O apoio à 
Residência Mutiprofissional em Saúde articula-se 
com as ações de estímulo a mudança nos cursos de 
graduação em saúde, bem como com ações que têm 
foco na necessidade de capacitação, de profissionais 
da saúde. Esta curso tem como principal objetivo 
socializar, debater, e principalmente suscitar 
reflexões de preceptores acerca da formação pós-
graduada denominada Residência Multiprofissional 
em Saúde (RMS). Entendendo que a melhor forma de 
integrar ensino e serviço é demonstrar seus 
meandros, seus desafios e avanços é no que este 
curso se materializa. O curso evidenciará ainda, 
contextos, parcerias, campos de prática e tempos de 
caminhada distintos, mas que comungam o mesmo 
intenso desejo de consolidar o Sistema Único de 
Saúde (SUS).  

 

 

TÍTULO: ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS E INTRODUÇÃO 

 À BIOESTATÍSTICA EM SPSS

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: Mariano Martinez Espinosa - Docente 



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

 

 

TÍTULO: II CORRIDA E CAMINHADA UNIVERSITÁRIA 

 DA UFMT SINOP

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: PROCEV 

COORDENADOR: Camila da Silva Turini - Técnico Administrativo 

 RESUMO: A II Corrida e Caminhada Universitária da UFMT 
Sinop tem como principal objetivo promover o 
desporto e incentivo a prática de atividade física 
saudável. O público alvo são os acadêmicos das 
Universidades e a população de Sinop. Serão 
divididas em cinco categorias: a livre: feminino e 
masculino (aberta a toda população); a 
universitária: feminino e masculino e a dos 



servidores públicos. Estima-se uma participação de 
300 corredores.  

 

 

TÍTULO:  II JORNADA ACADÊMICA DE FARMÁCIA

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Gisele Facholi Bomfim - Docente 

 RESUMO: A II Jornada Acadêmica de Farmácia da UFMT 
campus Sinop será um evento idealizado e realizado 
pelo Campus de Sinop da Universidade Federal de 
Mato Grosso que tem o objetivo semelhante ao da I 
Jornada realizada no último ano, oferecer para a 
região atualizações e ricas discussões na área 
farmacêutica. Esse ano nossa proposta visa, 
principalmente, apresentar aos acadêmicos e 
profissionais da área experiências locais sobre o 
mercado de trabalho na região. Iremos convidar 
profissionais bem sucedidos da região que atuam na 
área farmacêutica para divulgarem e dividirem suas 
experiências com o público. O evento possibilitará 
trocas de informações, integração com o mercado 
de trabalho e abertura de novas oportunidades.  

 

 

TÍTULO: ABORDAGEM E MANEJO DA PESSOA VÍTIMA 

 DE TENTATIVA DE SUICÍDIO

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Marcela Martins Furlan - Docente 

 RESUMO: Trata-se de um encontro organizado pela 
Universidade Federal de Mato Grosso em parceria 
com o CAPS Mentes Brilhantes de Sinop para 
capacitar profissionais de saúde do Hospital 
Regional de Sinop, de caráter estadual, na 
identificação do paciente em risco de suicídio, 
abordagem e manejo da pessoa vítima de tentativa 
de suicídio, que condiz com uma realidade diária de 
trabalho neste serviço. A iniciativa ressalta a 



campanha nacional de prevenção ao suicídio e diz 
respeito a uma primeira abordagem psicoeducativa 
para matriciar a Rede de Atenção Psicossocial em 
Sinop.  

 

 

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE SANGUE 

 ANIMAL NO HOVET, CAMPUS SINOP

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Adriana Alonso Novais - Docente 

 RESUMO: O presente programa destina-se a promover o 
treinamento dos discentes do curso de medicina 
veterinária, através dos plantões de atendimento no 
setor de clínica médica de cães e gatos, com o 
objetivo de propriciar vivência prática na área e 
complementar o conhecimento adquirido através 
das aulas teóricas ministradas no curso. 
Adicionalmente, 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.  

 

 

TÍTULO:  II SIMPÓSIO DE MEDICINA

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Fabiana Cristina Donofrio - Docente 

 RESUMO: Palestras, minicursos, mesas redondas e 
apresentação de trabalhos científicos fazem parte 
da programação do II Simpósio de Medicina, que o 
Instituto de Ciências da Saúde da Universidade 
Federal de Mato Grosso, Campus Sinop realizará nos 
dias 05, 06 e 07 de Novembro de 2015. Este ano o 
simpósio irá tratar de discussões como os agravos 
especí&#64257;cos à Saúde do Adulto com intuito de 



expandir conhecimentos das principais doenças que 
acometem essa população, além de avanços e novas 
perspectivas de tratamentos, diagnósticos e mesmo 
a cura das principais doenças crônicas. Profissionais 
gabaritados de diversas áreas participarão do 
evento, como palestrantes e mediadores de 
discussões.  

 

 

TÍTULO: SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO ÀS 

INTOXICAÇÕES: PANORAMA NO MUNICÍPIO 

 DE BARRA DO GARÇAS

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICBS / CUA 

COORDENADOR: Eliane Aparecida Suchara - Docente 

 RESUMO: A presente proposta visa divulgar os casos de 
intoxicação ocorridos no município de Barra do 
Garças, no período de 2008 até 2014,  buscando 
através da informação criar hábitos para prevenir o 
aparecimento de novos casos, assim como diminuir 
o número de registros.    O conhecimento da 
situação atual do município é uma ferramenta 
importante nas ações de prevenção as intoxicações. 
Assim, objetiva-se iniciar uma discussão em nível 
municipal sobre a temática das intoxicações. 
Também esse projeto irá contribuir para divulgar os 
estudos que estão sendo realizados aqui em Barra 
do Garças para a comunidade.  

 

 

TÍTULO: CENTRO COLABORADOR DE ALIMENTAÇÃO E 

 NUTRIÇÃO ESCOLAR (CECANE)

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FANUT 

COORDENADOR: Lorena Barbosa Fonseca - Docente 

 RESUMO: O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição 
Escolar da UFMT (CECANE/UFMT), fruto da parceria 
entre o Fundo Nacional do Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e a Universidade Federal de Mato 



Grosso, visa contribuir para a consolidação da 
Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional, por meio do aprimoramento do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).   
 Neste Plano de Trabalho, o CECANE UFMT 
propõe a formação de Conselheiros da Alimentação 
Escolar, a formação de Nutricionistas (RT e QT) e o 
monitoramento e assessoria às entidades 
executoras.  Dessa forma, cumpre destacar que as 
atividades serão desenvolvidas mediante apoio na  
gestão administrativa e financeira por parte da 
Fundação de Apoio Uniselva, pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, que prevê em 
seu estatuto o objetivo de: I. Apoiar as atividades 
de pesquisa, ensino e extensão e desenvolvimento 
institucional da UFMT. Dessa forma, a Fundação 
Uniselva está qualificada a prestar apoio ao 
CECANE/UFMT na gestão administrativa e financeira 
para a execução dos produtos propostos neste Plano 
de Trabalho.  Espera-se, portanto, cumprir com o 
objetivo do projeto CECANE/UFMT, qual seja, 
prestar apoio técnico, acadêmico e operacional na 
implementação da alimentação saudável nas 
escolas, bem como desenvolver outras ações 
pertinentes à boa execução do PNAE, de modo a 
contribuir para a efetivação e consolidação da 
Política de Segurança Alimentar e Nutricional no 
ambiente escolar.  

 

 

TÍTULO: I SIMPÓSIO MATO-GROSSENSE DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E XI SEMANA DE 

 NUTRIÇÃO

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FANUT 

COORDENADOR: Cláudia Puerari - Docente 

 RESUMO: A transição alimentar e nutricional assinalada pela 
coexistência de carências nutricionais e de doenças 
relacionadas ao excesso de peso e associadas às 
doenças crônicas não transmissíveis, caracteriza o 
quadro da saúde no Brasil do século XXI. A 
população brasileira vem passando por 
transformações no padrão de saúde e consumo 



alimentar, marcadas pelo declínio no consumo de 
alimentos naturais e aumento no consumo de 
alimentos industrializados.  Esse padrão de consumo 
alimentar é consequência de alterações na ocupação 
demográfica (migração do espaço rural para o 
urbano), da forte presença da mulher no mercado de 
trabalho, da realização de refeições fora de casa 
e/ou opção pelo consumo de produtos de fácil 
preparo, entre outros. Neste cenário, é crucial que 
os nutricionistas e demais profissionais que 
trabalham com o alimento tenham uma formação 
que estimule a criticidade e assegure um 
conhecimento mais amplo do alimento, sendo capaz 
de apontar alternativas para promoção de práticas 
alimentares saudáveis.  Considerando esse cenário, 
a Faculdade de Nutrição vem realizando a Semana 
de Nutrição por 10 anos consecutivos. Neste ano, 
considerando a ampliação do público que vem 
prestigiando o evento, a proposta é ampliar o 
evento realizando o I Simpósio Mato-grossense de 
Alimentação e Nutrição.   Portanto, em um contexto 
de transição alimentar e nutricional, a proposta da 
XI Semana da Nutrição e do I Simpósio Mato-
grossense de Alimentação e Nutrição é abordar o 
alimento e a nutrição sob uma visão holística, 
destacando as inter-relações do alimento com a 
saúde e fornecendo subsídios para enfrentar os 
desafios do cenário atual.  

 

 

TÍTULO: II CAMPANHA DE EXTENSÃO SOLIDÁRIA - 

 MULTI AÇÃO (CÓPIA) 14-11-2015

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Mario Mateus Sugizaki - Docente 

 RESUMO: A II Campanha de Extensão Solidária é uma 
iniciativa da TV Centro América vinculada à TV 
Globo e parceiros entre eles o Grupo PET Vigilância 
em Saúde  . Trata-se de um evento que tem como 
objetivo aproximar a universidade da comunidade 
por meio de  ações que envolvem diretamente os 
cursos da universidade. Serão realizadas campanhas 
de saúde, de vigilância, de educação ambiental.  



 

 

TÍTULO:  CURSO DE EXTENSÃO EM NEUROCIÊNCIAS

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Luiz Fabrizio Stoppiglia - Docente 

 RESUMO: A perspectiva norteadora deste curso é o cérebro, 
pois ele é atualmente o órgão menos compreendido 
do corpo, embora o mais crucial para a 
compreensão do ser humano. É o objeto de estudo 
de cientistas em diversas especialidades, desde a 
biologia molecular à psicologia cognitiva e 
experimental, assim como anatomia, fisiologia e 
farmacologia. No módulo 1 do curso, aqui descrito, 
pretendemos abordar em profundidade as 
metodologias de pesquisa sobre o funcionamento do 
cérebro e suas intersecções com as diversas áreas do 
conhecimento, em especial a Psicologia. Serão 
abordadas as fundamentações metodologias 
experimentais, teorias e modelos usados em 
Neurociências, assim como as conquistas mais 
atuais nessa área.  

 

 

TÍTULO: II FÓRUM CENTRO-OESTE DA ABORDAGEM 

 CENTRADA NA PESSOA

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: IE 

COORDENADOR: Ana Rafaela Pecora - Docente 

 RESUMO: Um Fórum de orientação Humanista Centrada na 
Pessoa é um evento teórico-vivencial intensivo, que 
ocorre por alguns dias em um mesmo espaço de 
convivência entre os participantes. O II Fórum 
Centro-Oeste da Abordagem Centrada na Pessoa 
(ACP), fundamentado na teoria desenvolvida por 
Carl Rogers – considerado como um dos mais 
influentes psicólogos do século XX –, será realizado 
pelo Departamento de Psicologia da Universidad e 
Federal de Mato Grosso. O evento ocorrerá entre os 
dias 29/10 e 02/11 de 2016 em um hotel/pousada 



na cidade de Chapada dos Guimarães, a ser definido 
por licitação. O evento objetiva o fomento e a troca 
de experiências teóricas e práticas, com foco no 
crescimento pessoal e profissional dos seus 
participantes – Psicólogos, alunos de Psicologia e 
demais profissionais interessados na Psicologia 
Humanista/ACP. É um espaço de capacitação 
profissional e desenvolvimento humano que busca 
ampliar e fortalecer a Psicologia Humanista como 
área científica, de produção de conhecimentos e 
práticas de saúde e bem estar comunitário, 
valorizando a expressão de sua vocação para o 
cuidado e a transformação das pessoas e das 
comunidades. O Fórum, ainda, é um espaço de 
encontro, que tem como objetivo a troca de 
experiências.  

 

 

TÍTULO: CAPACITAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE 

 VIDA EM CARDIOLOGIA

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: FAEN 

COORDENADOR: Jocilene de Carvalho Miraveti - Docente 

 RESUMO: O curso de capacitação em SBV tem como objetivo  
avaliar o conhecimento (teórico) e as habilidades 
(práticas) alunos de enfermagem do curso de 
graduação em Enfermagem), antes e após a 
realização do Curso de Capacitação em Suporte 
Básico de Vida em Cardiologia. O curso  ocorrerá em 
vários dias afim de abarcar todos os alunos da 
FAEN. Em cada dia de curso, o mesmo terá duração 
de quatro horas e meia e compreenderá as fases que 
incluirá: a apresentação do curso de capacitação, a 
realização do pré-teste teórico e o pré-teste de 
habilidades, a aula expositiva – dialogada com 
demonstração do atendimento clínico pela docente, 
a prática clínica em laboratório pelos participantes 
com manequim de baixa fidelidade e Desfibrilador 
Externo Automático (DEA), o pós-teste teórico, o 
pós-teste de habilidades em laboratório pelos 
participantes com manequim de baixa fidelidade e 
DEA e o debreathing. Após a finalização das fases 
acontecerá o encerramento do curso com entrega 



dos certificados. O curso tem como proposta alinhar 
a extensão a reformulação curricular e práticas 
teóricas disciplinares. A capacitação em SBV 
proporcionará aos alunos participantes o benefício 
em receber uma capacitação em RCP no 
atendimento à Parada Cardiorrespiratória e 
atualização sobre PCR/RCP segundo as diretrizes da 
American Heart Association.  

 

 

TÍTULO: ACOMPANHAMENTO NO CICLO GRAVÍDICO-

PUERPERAL: PROMOVENDO CUIDADO 

INTEGRAL E MULTIPROFISSIONAL NA 

 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

MODALIDADE: Projeto 

UNIDADE: ICEN/CUR 

COORDENADOR: Jânia Cristiane de Souza Oliveira - Docente 

 RESUMO: A proposta é realizar um grupo operativo e 
terapêutico em duas estratégias de saúde da família 
com abordagem multiprofissional que possibilite 
orientações às gestantes e/ou puérperas e 
parceiros/acompanhantes acerca do ciclo gravídico 
puerperal, alterações fisiológicas e das possíveis 
mudanças psíquicas, cuidados com o bebê, 
amamentação, direitos da mulher 
gestante/parturiente/puérpera, envolvimento do 
parceiro nas ações de pré-natal/parto e puerpério, 
uso de medicações e realização de exames 
laboratoriais, dentre outros temas sugeridos pelos 
participantes, visando colaborar para a segurança e 
tranquilidade da gestante/casal/família. O projeto 
também contribui para fortalecer a prática 
multiprofissional e interdisciplinar em busca da 
integralidade na ESF. Salientamos que este projeto 
será realizado pelos residentes do Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
com a orientação de tutores da Universidade 
Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de 
Rondonópolis em parceria com as duas ESF's 
pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de 
Rondonópolis.  

 



 

TÍTULO: INTRODUÇÃO À INFERENCIA E MODELAGE 

 ESTATÍSTICA EM SPSS

MODALIDADE: Curso 

UNIDADE: ICET 

COORDENADOR: Mariano Martinez Espinosa - Docente 

 RESUMO: Na introdução de inferência estatística, na área de  
Bioestatística e outras áreas em geral, se estudam 
os seguintes temas: estimações de parâmetros 
pontuais e intervalais e testes de hipóteses, assim 
como as comparações de dois ou mais parâmetros, 
tanto para variáveis quantitativas como para 
variáveis qualitativas, utilizando testes t de Student 
e Z e Análises da variância múltipla (para variáveis 
quantitativas) e teste de Qui-quadrado (para 
variáveis qualitativas). Também se estudam as 
técnicas de correlação e regressão linear simples e 
múltipla, Regressão Logística simples e múltipla e 
Regressão de Poisson simples e múltipla. No 
entanto, pela grande quantidade de dados que 
quase sempre é analisada na área de saúde e outras 
áreas e também pela complexidade dos cálculos de 
várias das técnicas consideradas é necessária a 
utilização de um programa ou pacote estatístico 
para o processamento da informação. Assim, esta 
capacitação estatística será realizada com o 
programa estatístico SPSS. Para tal propósito, este 
curso teórico-prático, estará dividido em 8 temas,  
nos quais se apresenta estimação de parâmetros 
populacionais no SPSS, a construção de intervalos e 
testes de hipóteses univariados, bivariados e 
múltiplos e comparações pareadas e não pareadas 
no SPSS, Determinação de prevalências, razões de 
chances e testes de qui-quadrado no SPSS e se 
apresentam as técnicas de correlação e regressão 
linear simples e múltiplas. Também se introduziram 
as técnicas de regressão logística simples e múltipla 
no SPSS e as técnicas de regressão de Poisson 
simples e múltipla.  

 

 

TÍTULO: I ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL 



TELES PIRES: O QUE ESTAMOS PRODUZINDO 

 E O CAMINHAR INTERSETORIAL

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: ICS/Campus Sinop 

COORDENADOR: Emiliane Silva Santiago - Docente 

 RESUMO: O 'I ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL TELES 
PIRES: o que estamos produzindo e o caminhar 
intersetorial' foi idealizado e desenvolvido por duas 
docentes do curso de enfermagem da Universidade 
Federal de Mato Grosso (Sinop) e pela técnica 
responsável pela saúde mental no Escritório 
Regional de Sinop, em função da demanda regional 
de se articular a Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS) e de jogar luz sobre o fenômeno da atenção 
psicossocial infantojuvenil, muito precária na 
região. O evento foi relevante a medida que 
oportunizou a presença e diálogo de diversos atores 
sociais vinculados a assistência social, saúde, 
educação e justiça, para instrumentalizá -los para a 
assistência integral ao portador de transtorno 
mental na RAPS.  

 

 

TÍTULO: IA JORNADA MATOGROSSENSE DE SAÚDE - 

CUIDAR MULTIPROFISSIONAL:  DESAFIOS 

CONTEMPORÂNEOS PARA A ÁREA DA SAÚDE 

NA BUSCA DE UMA ASSISTÊNCIA PLENA E 

 IGUALITÁRIA

MODALIDADE: Evento 

UNIDADE: FAEN 

COORDENADOR: Carla Gabriela Wunsch - Docente 

 RESUMO: Este evento está sendo organizado por meio da ação 
conjunta de representantes estudantis de diversos 
cursos e diversos campi da Universidade Federal de 
Mato Grosso com objetivo de debater, formar e 
planejar um movimento estadual em defesa da 
saúde pública, com enfoque no cuidado 
multiprofissional, buscando uma assistência plena e 
igualitária. Além do fortalecimento da assistência 



no Sistema Único de Saúde (SUS), tem-se por 
objetivo identificar e encaminhar demandas dos 
diversos cursos da área da saúde, propondo uma 
formação profissional adequada aos anseios da 
população e suas necessidades, bem com a 
consonância com os normativos legais que norteiam 
o SUS. Como métodos de trabalho propõem-se a 
realização de mini-cursos, rodas de conversas e 
oficinas multidisciplinares e multiprofissionais. O 
produto destas discussões, em plenária final, serão 
encaminhadas aos cursos participantes, assim como 
para a Comissão de Integração Ensino e serviço 
(CIES/ESTADUAL), Pró-reitoria de Ensino e 
Graduação (PROEG) e a quem mais interessar.  

 


