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TÍTULO: 1) CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AS PRINCIPAIS 
ZOONOSES AOS PROPRIETÁRIOS DE PEQUENOS 
ANIMAIS ASSISTIDOS NO HOVET-UFMT . 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 15 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 articulação 

entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 

resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 10) IMAGINOLOGIA VETERINÁRIA AO ALCANCE 
DA COMUNIDADE DE MATO GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 15 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 articulação 

entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 

resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 11) LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA 
VETERINÁRIA DO HOVET 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 15 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 articulação 

entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 

resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 12) TÉCNICA DE IDGA PARA DIAGNÓSTICO DE 
ANEMIA INFECCIOSA EQUINA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 15 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 a lém de 

ser interinstitucional, com fortíssima articulação 

entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 

resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 13) ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DE 
GRANDES ANIMAIS DO HOVET-UFMT, CAMPUS 
CUIABÁ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 15 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 articulação 

entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 

resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 14) DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS 
DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES NO 
HOVET-UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 15 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 a lém de 

ser interinstitucional, com fortíssima articulação 

entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 

resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 15) DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE CANINA 
NO LABORATÓRIO DE LEISHMANIOSES DO 
HOVET-UFMT E  CONSCIENTIZAÇÃO DOS 
PROPRIETÁRIOS SOBRE A DOENÇA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 15 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 articulação 

entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 

resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 2) ATENDIMENTO CLÍNICO DE ANIMAIS 
SELVAGENS DE VIDA LIVRE E MANTIDOS EM 
CATIVEIRO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 15 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 articulação 

entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 

resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 3) PROJETO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 15 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 articulação 

entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 

resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 4) ANJO DA GUARDA: ATENDIMENTO 
ANESTESIOLÓGICO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E 
SILVESTRES DA GRANDE CUIABÁ E ESTADO DE 
MATO GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 15 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 articulação 

entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 

resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 5) ATENDIMENTO CLÍNICO CIRÚRGICO DE 
PEQUENOS ANIMAIS, PETS EXÓTICOS E 
ANIMAIS SILVESTRES DA REGIÃO DE CUIABÁ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 15 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 articulação 

entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 

resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 6) LABORATÓRIO DE PATOLOGIA VETERINÁRIA: 
DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO VETERINÁRIO NO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 15 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 articulação 

entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 

resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 7) ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ANÁLISES 
LABORATORIAIS DAS DOENÇAS INFECCIOSAS 
EM ANIMAIS DE COMPANHIA ATENDIDOS NO 
HOVET-UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 15 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 fortí ssima articulação 

entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 

resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 8) ATENDIMENTO DE DIAGNOSTICO 
MICROBIOLÓGICO DE DOENÇAS INFECCIOSAS 
NO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA 
VETERINÁRIA DA UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 15 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 articulação 

entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 

resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 9) DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS NO HOVET-UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Este programa é uma reapresentação de 15 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 articulação 

entre o ensino e a pesquisa, além de ter difusão de 

resultados acadêmico, científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL: NO 
ESPORTE E NA SAÚDE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: LUIZ FABRIZIO STOPPIGLIA 

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, assim provendo formação de 

recursos humanos e também serviços raramente 

disponíveis aos atletas locais. Dentre as ações 

destacam-se o atendimento físico, nutricional, 

psicológico e clínico, o diagnóstico, a intervenção e 

o acompanhamento de atletas. A proposta conta 

com a participação conjunta de docentes e discentes 

de áreas distintas que permitirá a valorização do 

trabalho em equipe. Os resultados obtidos com as 

ações do projeto geraram conhecimento e inovação 

para as áreas do treinamento físico, nutrição, 

medicina e psicologia esportiva e outras 

correlacionadas. Os dados levantados são utilizados 

para a elaboração de artigos e textos científicos que 

vão fortalecer a pesquisa cientifica na área da 

saúde e do esporte, enquanto os atletas serão 

orientados em maneiras de preservar sua saúde e 

atingir melhor rendimento em suas modalidades.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ATENDIMENTO NUTRICIONAL DOS SERVIDORES 
ATIVOS DA UFMT PARTICIPANTES DO 
PROGRAMA CÁRDIO-UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: NAOEL HASSAN FERES 

RESUMO: Trata-se de um projeto de atenção à saúde 

cardiovascular dos servidores ativos da UFMT 

(Campus Cuiabá) que foram triados no Programa 

CÁRDIO-UFMT no período de 2009 a 2015. O 

presente projeto visa à continuidade das ações na 

promoção, prevenção e tratamento dos fatores de 

risco cardiovascular, assim como, avaliar o efeito da 

conduta nutricional instituída durante o período de 

acompanhamento ambulatorial diretamente 

relacionado ao seu estado nutricional, exames 

laboratoriais e redução de novos fatores de riscos 

cardiovasculares. A equipe é composta por docentes 

e discentes dos cursos de nutrição, em parceria se 

necessário de psicólogo e assistente social da CASS 

(Coordenação de assistência em saúde ao servidor) 

da UFMT. As atividades de acompanhamento do 

tratamento nutricional serão baseadas em 

anamnese alimentar, frequência de consumo 

alimentar, exames laboratoriais e diagnósticos 

clínicos e nutricionais.  Por meio destas 

intervenções, pretendem-se avaliar o efeito do 

acompanhamento nutricional, mudanças no estilo 

de vida, redução da frequência dos fatores de risco 

cardiovascular e melhora da capacidade funcional 

dos servidores participantes do Programa CÁRDIO-

UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ATIVIDADES AQUÁTICAS PARA TERCEIRA IDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: WALERIA CHRISTIANE REZENDE FETT 

RESUMO: Este programa possui atividades multidisciplinares 

para melhora da qualidade de vida com o objetivo 

de prevenir e auxiliar no tratamento dos fatores de 

risco para saúde de idosos aposentados da UFMT e 

comunidade externa. Por meio das intervenções 

(físicas, psicossociais, educativas, culturais e de 

promoção da saúde em geral) pretende-se promover 

mudanças no estilo de vida, oportunidades soc iais 

de inserção dos idosos novamente na comunidade 

acadêmica, além do envolvimento dos acadêmicos e 

docentes na vivência prática e geração de 

conhecimento científico na área da gerontologia. As 

ações, além de proporcionar aos alunos a vivência 

prática 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, assunto que 

será abordado no workshop. A equipe será 

composta por docentes e discentes dos cursos de 

educação física, música, psicologia, medicina, 

enfermagem, instituto de linguagem, técnicos da 

Faculdade de Educação Física e pela seção de 

desenvolvimento humano. Ainda, será formado um 

grupo de estudos na área do envelhecimento 

envolvendo todos os executores. Este programa em 

abril do ano de 2015 foi incorporado a estrutura da 

Pró Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência 

(PROCEV).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ATIVIDADES COGNITIVAS PARA TERCEIRA IDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: WALERIA CHRISTIANE REZENDE FETT 

RESUMO: Este programa possui atividades multidisciplinares 

para melhora da qualidade de vida com o objetivo 

de prevenir e auxiliar no tratamento dos fatores de 

risco para saúde de idosos aposentados da UFMT e 

comunidade externa. Por meio das intervenções 

(físicas, psicossociais, educativas, culturais e de 

promoção da saúde em geral) pretende-se promover 

mudanças no estilo de vida, oportunidades sociais 

de inserção dos idosos novamente na comunidade 

acadêmica, além do envolvimento dos acadêmicos e 

docentes na vivência prática e geração de 

conhecimento científico na área da gerontologia. As 

ações, além de proporcionar aos alunos a vivência 

prática 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, assunto que 

será abordado no workshop. A equipe será 

composta por docentes e discentes dos cursos de 

educação física, música, psicologia, medicina, 

enfermagem, instituto de linguagem, técnicos da 

Faculdade de Educação Física e pela seção de 

desenvolvimento humano. Ainda, será formado um 

grupo de estudos na área do envelhecimento 

envolvendo todos os executores. Este programa em 

abril do ano de 2015 foi incorporado a estrutura da 

Pró Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência 

(PROCEV).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS NA 
TERCEIRA IDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: WALERIA CHRISTIANE REZENDE FETT 

RESUMO: Este programa possui atividades multidisciplinares 

para melhora da qualidade de vida com o objetivo 

de prevenir e auxiliar no tratamento dos fatores de 

risco para saúde de idosos aposentados da UFMT e 

comunidade externa. Por meio das intervenções 

(físicas, psicossociais, educativas, culturais e de 

promoção da saúde em geral) pretende-se promover 

mudanças no estilo de vida, oportunidades sociais 

de inserção dos idosos novamente na comunidade 

acadêmica, além do envolvimento dos acadêmicos e 

docentes na vivência prática e geração de 

conhecimento científico na área da gerontologia. As 

ações, além de proporcionar aos alunos a vivência 

prática 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, assunto  que 

será abordado no workshop. A equipe será 

composta por docentes e discentes dos cursos de 

educação física, música, psicologia, medicina, 

enfermagem, instituto de linguagem, técnicos da 

Faculdade de Educação Física e pela seção de 

desenvolvimento humano. Ainda, será formado um 

grupo de estudos na área do envelhecimento 

envolvendo todos os executores. Este programa em 

abril do ano de 2015 foi incorporado a estrutura da 

Pró Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência 

(PROCEV).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: BOLETIM ELETRÔNICO SAÚDE E CIDADANIA. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: NINA ROSA FERREIRA SOARES 

RESUMO: Trata-se de um boletim informativo voltado a 

disseminar informações de interesse na área da 

saúde pública junto aos profissionais, gestores, 

conselheiros, estudantes, docentes e participantes 

dos movimentos sociais da área da saúde, 

contribuindo para a socialização do conhecimento e 

troca de experiências.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: COMEÇANDO CEDO 2016 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado 

para apoiar atividades acadêmicas que integram 

ensino, pesquisa e extensão. Formado por grupos 

tutoriais de aprendizagem, o PET propicia aos 

alunos participantes, sob a orientação de um tutor, 

a realização de atividades extracurriculares que 

complementem a formação acadêmica do estudante 

e atendam às necessidades do próprio curso de 

graduação e por vezes as demandas da comunidade. 

Além disso, muitas atividades e projetos promovidos 

pelo PET contam com a participação de alunos 

convidados do curso de Medicina, de outros cursos e 

até mesmo outras instituições. Neste ano de 2016 

pretendemos dentro deste "programa" inserir todas 

os projetos que serão executados pelo PET. Os 

projetos em questão incluirão atividades de 

"palhaçoterapia" no Hospital Universitário Júlio 

Muller, atividades nas comunidades visando 

propiciar diagnóstico precoce de enfermidades 

crônicas e orientações em saúde, a edição de um 

jornal bimestral informativo entre outras atividades 

que serão descritas posteriormente.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CORAL DA 3ºIDADE DA UFMT: LONGEVIDADE 
SAUDÁVEL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: WALERIA CHRISTIANE REZENDE FETT 

RESUMO: Este programa possui atividades multidisciplinares 

para melhora da qualidade de vida com o objetivo 

de prevenir e auxiliar no tratamento dos fatores de  

risco para saúde de idosos aposentados da UFMT e 

comunidade externa. Por meio das intervenções 

(físicas, psicossociais, educativas, culturais e de 

promoção da saúde em geral) pretende-se promover 

mudanças no estilo de vida, oportunidades sociais 

de inserção dos idosos novamente na comunidade 

acadêmica, além do envolvimento dos acadêmicos e 

docentes na vivência prática e geração de 

conhecimento científico na área da gerontologia. As 

ações, além de proporcionar aos alunos a vivência 

prática 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, assunto que 

será abordado no workshop. A equipe será 

composta por docentes e discentes dos cursos de 

educação física, música, psicologia, medicina, 

enfermagem, instituto de linguagem, técnicos da 

Faculdade de Educação Física e pela seção de 

desenvolvimento humano. Ainda, será formado um 

grupo de estudos na área do envelhecimento 

envolvendo todos os executores. Este programa em 

abril do ano de 2015 foi incorporado a estrutura da 

Pró Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência 

(PROCEV).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DOR ATRAVÉS DE 
SIMULAÇÃO DE CASOS PARA ESTUDANTES DE 
MEDICINA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Cirúrgica 

COORDENADOR: ANA MARIA COELHO BEZERRA MARTINS 

RESUMO: A dor é um sintoma prevalente e é a principal causa 

para procura por assistência nos serviços de saúde. 

Inúmeras investigações científicas identificam que a 

principal barreira para sua identificação e 

tratamento adequado é a falta de conhecimento 

sobre o assunto. A educação sobre dor nos 

currículos da área de saúde e, especialmente, nos 

cursos de graduação em medicina tem sido elencada 

como importante fator de mudança na problemática 

do subtratamento da dor. A implementação de um 

curso piloto voltado para o ensino da dor utilizando 

a simulação de pacientes com quadros clínicos de 

dor como principal técnica pedagógica com o 

objetivo de oferecer uma complementação ao 

conteúdo ofertado regularmente sobre o assunto 

aos alunos de medicina do segundo ao quarto 

inscritos nessa atividade de extensão. Nossa 

intenção é desenvolver um curso que contemple as 

dimensões afetivas e cognitivas da dor baseado no 

conteúdo do IASP Curriculum Outline on Pain for 

Medicine e The Pain Management Core Curriculum 

for German Medical Schools pois embora que o 

conteúdo sobre dor esteja presente no currículo da 

nossa faculdade a informação é dada de forma 

fragmentada. As melhoras no atendimento ao 

paciente com dor não são compatíveis com o 

conhecimento científico já acumulado na área e as  

ações na educação médica são necessárias e 

desejáveis. Se queremos tratar adequadamente a 

futura geração de pacientes com dor necessitamos 



primeiramente ensinar a próxima geração de 

médicos que irão cuidá-los.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A PRODUÇÃO DE 
ALIMENTOS SEGUROS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: MIRIAM LUCIA ROCHA DE CARVALHO CASTRO 

RESUMO: Doenças transmitidas por alimentos (DTAs) é um 

tema de grande preocupação dos governos de vários 

países no mundo. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) estima que, anualmente, mais de um terço da 

população mundial adoeça devido a surto de DTAs. 

No Brasil, 9.928 surtos foram notificados entre os 

anos de 2000 e 2014. Segundo o Center of Disease 

Control, as principais causas de surtos são: higiene 

de mãos inadequada e contato com as mãos 

desprotegidas em alimentos prontos para o 

consumo; cozimento e temperatura inadequados; 

contaminação cruzada entre alimentos, todas 

ligadas ao manipulador de alimentos.  Este projeto 

vem sendo desenvolvido há 5 anos pela FANUT e 

tem o objetivo capacitar manipuladores de 

alimentos em boas práticas de produção de 

alimentos, com ênfase na fabricação de alimentos 

seguros, contribuindo assim, para a prevenção das 

DTAs.   As atividades terão início por meio do 

treinamento dos acadêmicos pelos docentes, a fim 

de que estes estejam aptos a ministrar um curso 

abrangente sobre a manipulação segura de 

alimentos. O curso tem carga horária de 12 horas, 

distribuídas em teoria e prática, que ocorrerão em 

períodos previamente estipulados. O curso será 

ministrado na própria IES e também “extramuros”, 

de acordo com a demanda. Neste ano, os 

acadêmicos serão treinados também, a fim de 

ministrarem palestras com o tema “As 5 chaves para 

a produção segura de alimentos”, propostos pela 

OMS, que tem como uma das chaves a higienização 

correta de frutas, verduras e leguminosas. Estas 



palestras serão desenvolvidas na sala de espera de 

Unidades Básicas de Saúde. Assim, esta ação 

permitirá que grupos vulneráveis sejam impactados, 

promovendo o empoderamento desta população. 

Este projeto promoverá ainda a experiência dos 

discente em termos metodológicos, teóricos e  

práticos e a troca de saberes, possibilitando o 

desenvolvimento de competências e habilidades que 

contribuirão na sua futura atuação profissional 

como agente de promoção da saúde.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 
TEÓRICOS E PRÁTICOS FACE A ASSISTÊNCIA 
NUTRICIONAL DE PACIENTES INTERNADOS EM 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, SEMI-
INTENSIVA E ISOLAMENTOS. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: ANA CAROLINA PINHEIRO VOLP 

RESUMO: As ações assistenciais da Nutrição Clínica ao 

paciente hospitalizado sofreram um crescimento 

expressivo nos último anos, condicionada pela 

evolução histórica e organização do sistema de 

saúde. Com este avanço, além da maior demanda ao 

setor, diversos parâmetros de avaliação nutricional 

e orientações dietoterápicas foram propostas e 

utilizadas. Apesar de existirem protocolos já bem 

estabelecidos nas Clínicas de Nutrição, não existe 

um padrão para avaliação e orientações 

dietoterápicas únicas, devido as várias 

particularidades do paciente hospitalizado. Sendo 

assim, torna-se necessária a formulação de 

materiais didáticos teóricos e práticos a fim de 

contribuir com as ações assistenciais da Nutrição 

Clínica, face a assistência nutricional destes 

pacientes, aumentando com isso o arsenal de 

instrumentos elaborados para uso na prática diária, 

impactando positivamente nos indicadores de saúde 

e de qualidade de vida da população assistida.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: EXERCÍCIOS FUNCIONAIS PARA TERCEIRA IDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: WALERIA CHRISTIANE REZENDE FETT 

RESUMO: Este programa possui atividades multidisciplinares 

para melhora da qualidade de vida com o objetivo 

de prevenir e auxiliar no tratamento dos fatores de 

risco para saúde de idosos aposentados da UFMT e 

comunidade externa. Por meio das intervenções 

(físicas, psicossociais, educativas, culturais e de 

promoção da saúde em geral) pretende-se promover 

mudanças no estilo de vida, oportunidades sociais  

de inserção dos idosos novamente na comunidade 

acadêmica, além do envolvimento dos acadêmicos e 

docentes na vivência prática e geração de 

conhecimento científico na área da gerontologia. As 

ações, além de proporcionar aos alunos a vivência 

prática 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, assunto que 

será abordado no workshop. A equipe será 

composta por docentes e discentes dos cursos de 

educação física, música, psicologia, medicina, 

enfermagem, instituto de linguagem, técnicos da 

Faculdade de Educação Física e pela seção de 

desenvolvimento humano. Ainda, será formado um 

grupo de estudos na área do envelhecimento 

envolvendo todos os executores. Este programa em 

abril do ano de 2015 foi incorporado a estrutura da 

Pró Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência 

(PROCEV).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: EXERCÍCIOS RESISTIDOS NA TERCEIRA IDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: WALERIA CHRISTIANE REZENDE FETT 

RESUMO: Este programa possui atividades multidisciplinares 

para melhora da qualidade de vida com o objetivo 

de prevenir e auxiliar no tratamento dos fatores de 

risco para saúde de idosos aposentados da UFMT e 

comunidade externa. Por meio das intervenções 

(físicas, psicossociais, educativas, culturais e de 

promoção da saúde em geral) pretende-se promover 

mudanças no estilo de vida, oportunidades so ciais 

de inserção dos idosos novamente na comunidade 

acadêmica, além do envolvimento dos acadêmicos e 

docentes na vivência prática e geração de 

conhecimento científico na área da gerontologia. As 

ações, além de proporcionar aos alunos a vivência 

prática 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, assunto que 

será abordado no workshop. A equipe será 

composta por docentes e discentes dos cursos de 

educação física, música, psicologia, medicina, 

enfermagem, instituto de linguagem, técnicos da 

Faculdade de Educação Física e pela seção de 

desenvolvimento humano. Ainda, será formado um 

grupo de estudos na área do envelhecimento 

envolvendo todos os executores. Este programa em 

abril do ano de 2015 foi incorporado a estrutura da 

Pró Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência 

(PROCEV).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: FOR LIFE - SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA 
DISCENTES 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Cirúrgica 

COORDENADOR: ALBERTO BICUDO SALOMAO 

RESUMO: O atendimento de primeiros socorros, prestado a 

uma vítima de trauma ou mal súbito, é de extrema 

importância não só para a manutenção dos sinais 

vitais e preservação da vida, mas para um melhor 

prognóstico do indivíduo. No entanto, sabe-se que 

apenas uma porção bastante reduzida da população 

é capacitada e sente-se confiante para prestá-lo em 

situação de emergência. Esse fato foi exemplificado 

em uma pesquisa publicada na Revista da Escola de 

Enfermagem da USP em 2008, a qual mostrou que 

apenas 13% dos indivíduos leigos entrevistados 

haviam sido devidamente treinados e sentiam-se 

preparados para prestar auxílio, caso necessário . 

Hoje, o curso de formação de condutores é a 

principal fonte de contato sobre primeiros socorros, 

porém trata-se de uma abordagem extremamente 

superficial e teórica, o que não capacita ou dá 

confiança a esses condutores.  Portanto, é evidente 

a importância de ações que visem modificar esse 

panorama, trazendo conhecimento teórico e prático 

em suporte básico de vida para a população e 

tornando-a confiante para realizá-lo. Assim, dando 

continuidade a um projeto de bastante adesão na 

faculdade de medicina da UFMT, pretende-se 

realizar uma nova turma do curso For Life, a qual 

capacita acadêmicos de medicina nesse tema para, 

posteriormente, capacitarem alunos do ensino 

médio.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: FORA DA BOLHA: ATENÇÃO MULTIDISCIPLINAR 
NO CONTEXTO DA ENFERMARIA PEDIÁTRICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Pediatria 

COORDENADOR: SANDRA BREDER ASSIS 

RESUMO: O governo brasileiro lançou no inicio do século XXI o 

Programa Nacional de Humanização da Assistência 

Hospitalar (PNHAH) que de modo geral visa a 

melhoria da qualidade e da eficácia dos serviços 

hospitalares prestados por essas instituições. A 

literatura nas diferentes áreas da saúde já 

identificou que o processo de hospitalização é 

gerador de consequências em diferentes aspectos da 

vida, dentre eles, físicos, psíquicos e 

socioeconômicos. Em particular, a hospitalização 

infantil além de ser para a criança um processo 

gerador de estresse, também, ocasiona mudança no 

quotidiano da família. A mudança ocasionada pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que 

torna obrigatória a permanência dos pais ou 

responsável em tempo integral durante a internação 

infantil, repercutiu sobre o enfrentamento a 

hospitalização por parte da própria criança, 

cuidadores, familiares e equipe de saúde envolvida 

nesse processo. Nesse sentido, diferentes propostas 

tem sido desenvolvidas visando minimizar os efeitos 

da hospitalização infantil para a criança e seus 

familiares e, também, na relação que estabelece 

entre equipe de saúde e 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. Para tanto, o presente 

projeto será desenvolvido em seis 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 seis eixos propostos, serão utilizados 

os seguintes instrumentos e materiais: a) 

entrevistas; b) questionários; c) brinquedos 

terapêuticos; c) filmagens. A partir do 

desenvolvimento do projeto espera-se: a) minimizar 

os efeitos do processo de hospitalização na criança, 

seus cuidadores e familiares; b) atender as políticas 

de humanização da hospitalização de forma 

interdisciplinar; c) desenvolver um trabalho de 

equipe de integração nas diferentes áreas de 

conhecimento que trabalham na enfermaria 

pediátrica e; d) envolver a comunidade interna do 

hospital nas ações desenvolvidas na enfermaria 

pediátrica.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: GUARDA RESPONSÁVEL DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS EM CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE-
MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: ADRIANA BORSA 

RESUMO: O presente projeto começou a ser realizado  no ano 

de 2009 no curso de Medicina Veterinária realizando 

uma sensibilização quanto aos cuidados básicos com 

os animais domésticos para alunos das escolas 

públicas de Cuiabá e Várzea Grande-MT 

principalmente em bairros de vulnerabilidade social. 

A guarda responsável dos animais domésticos 

consiste nos cuidados básicos tanto com os animais 

sob a tutela de quem os adquiriu como em relação 

ao meio ambiente e à sociedade em geral. A  

importância disseo é tão grande que somente por 

meio da guarda responsável é possível diminuir e 

quem sabe eliminar os maus tratos aos animais e a 

disseminação de contaminação ao meio ambiente 

pelos animais abandonados ou que vivem soltos nas 

ruas sem supervisão de seus proprietários. O 

esclarecimento à população da problemática 

existente e das formas possíveis de ao menos 

minimizá-la é de fundamental importância do ponto 

de vista ambiental e de saúde pública.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: I CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – PET 
MEDICINA - UFMT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado 

para apoiar atividades acadêmicas que integram 

ensino, pesquisa e extensão. Formado por grupos 

tutoriais de aprendizagem, o PET propicia aos 

alunos participantes, sob a orientação de um tutor, 

a realização de atividades extracurriculares que 

complementem a formação acadêmica do estudante 

e atendam às necessidades do próprio curso de 

graduação e por vezes as demandas da comunidade. 

Além disso, muitas atividades e projetos promovidos 

pelo PET contam com a participação de alunos 

convidados do curso de Medicina, de outros cursos e 

até mesmo outras instituições. Neste ano de 2016 

pretendemos dentro deste "programa" inserir todas 

os projetos que serão executados pelo PET. Os 

projetos em questão incluirão atividades de 

"palhaçoterapia" no Hospital Universitário Júlio 

Muller, atividades nas comunidades visando 

propiciar diagnóstico precoce de enfermidades 

crônicas e orientações em saúde, a edição de um 

jornal bimestral informativo entre outras atividades 

que serão descritas posteriormente.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: I CURSO DE FÉRIAS: CONHECENDO A PESQUISA. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado 

para apoiar atividades acadêmicas que integram 

ensino, pesquisa e extensão. Formado por grupos 

tutoriais de aprendizagem, o PET propicia aos 

alunos participantes, sob a orientação de um tutor, 

a realização de atividades extracurriculares que 

complementem a formação acadêmica do estudante 

e atendam às necessidades do próprio curso de 

graduação e por vezes as demandas da comunidade. 

Além disso, muitas atividades e projetos promovidos 

pelo PET contam com a participação de alunos 

convidados do curso de Medicina, de outros cursos e 

até mesmo outras instituições. Neste ano de 2016 

pretendemos dentro deste "programa" inserir todas 

os projetos que serão executados pelo PET. Os 

projetos em questão incluirão atividades de 

"palhaçoterapia" no Hospital Universitário Júlio 

Muller, atividades nas comunidades visando 

propiciar diagnóstico precoce de enfermidades 

crônicas e orientações em saúde, a edição de um 

jornal bimestral informativo entre outras atividades 

que serão descritas posteriormente.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: II CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado 

para apoiar atividades acadêmicas que integram 

ensino, pesquisa e extensão. Formado por grupos 

tutoriais de aprendizagem, o PET propicia aos 

alunos participantes, sob a orientação de um tutor, 

a realização de atividades extracurriculares que 

complementem a formação acadêmica do estudante 

e atendam às necessidades do próprio curso de 

graduação e por vezes as demandas da comunidade. 

Além disso, muitas atividades e projetos promovidos 

pelo PET contam com a participação de alunos 

convidados do curso de Medicina, de outros cursos e 

até mesmo outras instituições. Neste ano de 2016 

pretendemos dentro deste "programa" inserir todas 

os projetos que serão executados pelo PET. Os 

projetos em questão incluirão atividades de 

"palhaçoterapia" no Hospital Universitário Júlio 

Muller, atividades nas comunidades visando 

propiciar diagnóstico precoce de enfermidades 

crônicas e orientações em saúde, a edição de um 

jornal bimestral informativo entre outras atividades 

que serão descritas posteriormente.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: INTERVENÇÕES BREVES PARA ORIENTAÇÃO 
BÁSICA EM SAÚDE E TRIAGEM DA 
HIPERTENSÃO, DIABETES E OBESIDADE, POR 
MEIO DE CAMPANHAS COMUNITÁRIAS NA 
CIDADE DE CUIABÁ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial  (PET) foi criado 

para apoiar atividades acadêmicas que integram 

ensino, pesquisa e extensão. Formado por grupos 

tutoriais de aprendizagem, o PET propicia aos 

alunos participantes, sob a orientação de um tutor, 

a realização de atividades extracurriculares que 

complementem a formação acadêmica do estudante 

e atendam às necessidades do próprio curso de 

graduação e por vezes as demandas da comunidade. 

Além disso, muitas atividades e projetos promovidos 

pelo PET contam com a participação de alunos 

convidados do curso de Medicina, de outros cursos e 

até mesmo outras instituições. Neste ano de 2016 

pretendemos dentro deste "programa" inserir todas 

os projetos que serão executados pelo PET. Os 

projetos em questão incluirão atividades de 

"palhaçoterapia" no Hospital  Universitário Júlio 

Muller, atividades nas comunidades visando 

propiciar diagnóstico precoce de enfermidades 

crônicas e orientações em saúde, a edição de um 

jornal bimestral informativo entre outras atividades 

que serão descritas posteriormente.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: JORNAL ANAMNESE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: ZILIANI DA SILVA BUSS 

RESUMO: O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado 

para apoiar atividades acadêmicas que integram 

ensino, pesquisa e extensão. Formado por grupos 

tutoriais de aprendizagem, o PET propicia aos 

alunos participantes, sob a orientação de um tutor, 

a realização de atividades extracurriculares que 

complementem a formação acadêmica do estudante 

e atendam às necessidades do próprio curso de 

graduação e por vezes as demandas da comunidade. 

Além disso, muitas atividades e projetos promovidos 

pelo PET contam com a participação de alunos 

convidados do curso de Medicina, de outros cursos e 

até mesmo outras instituições. Neste ano de 2016 

pretendemos dentro deste "programa" inserir todas 

os projetos que serão executados pelo PET. Os 

projetos em questão incluirão atividades de 

"palhaçoterapia" no Hospital Universitário Júlio 

Muller, atividades nas comunidades visando 

propiciar diagnóstico precoce de enfermidades 

crônicas e orientações em saúde, a edição de um 

jornal bimestral informativo entre outras atividades 

que serão descritas posteriormente.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MEDICINA PREVENTIVA, BIOSSEGURANÇA E 
CONTROLE DE ZOONOSES NO ZOOLÓGICO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Gerência do Zoológico 

COORDENADOR: THAIS OLIVEIRA MORGADO 

RESUMO: O Zoológico da UFMT abriga espécimes 

representativos dos principais biomas do Brasil. O 

objetivo multidisciplinar possibilita o 

desenvolvimento de diversas atividades de lazer, 

pesquisa, conservação e educação ambiental, 

envolvendo a participação de múltiplas áreas de 

conhecimento. Por meio da capacitação e 

envolvimento de bolsistas em diversas ações junto 

aos diferentes setores do Zoo - corpo técnico, 

público visitante e colaboradores, o projeto propõe 

estabelecer soluções de biossegurança e medicina 

preventiva para a promoção de saúde dos animais 

do Zoológico, bem como para a interface de seu 

contato com a população visitante e a comunidade 

do entorno do Zoo, tendo em vista que se trata de 

um Zoológico estabelecido em perímetro urbano. 

Nesse sentido, estarão sendo realizadas ações 

relativas à manutenção da sanidade dos animais 

silvestres mantidos nesse cativeiro, voltadas a 

promoção de sua saúde através das práticas de 

medicina preventiva e curativa, desenvolvidas no 

ambulatório veterinário, bem como a elaboração e 

monitoramento de planilhas de dietas alimentares, 

além de procedimentos diagnósticos e cirúrgicos em 

parceria com o Hospital Veterinário da Faculdade de 

Veterinária. As atividades desenvolvidas visam 

ainda o envolvimento e capacitação de discentes e 

técnicos na promoção de atendimento as 

necessidades de saúde e bem estar dos animais do 

Zoológico da UFMT.  

 



 



 

 

 

TÍTULO: MELHOR IDADE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Médica 

COORDENADOR: GIOVANA VOLPATO PAZIN FEUSER 

RESUMO: O projeto Melhor Idade consiste em três grandes 

pilares: ensino, pesquisa e extensão. O ensino 

consiste em capacitar acadêmicos da área da saúde 

em fisiologia do envelhecimento, doenças mentais 

mais comuns no paciente geriátrico, exame 

minimental, prevenção de acidentes e cuidados 

gerais com idosos e terapias ocupacionais para 

idosos visando à melhora da qualidade de vida. A 

pesquisa envolve o levantamento de dados a 

respeito da qualidade de vida dos idosos de Cuiabá, 

e posterior análise da qualidade de vida e a saúde 

mental desses pacientes. Já a extensão envolve as 

diversas atividades que serão desenvolvidas com os 

idosos-alvo durante as visitas às clínicas e abrigos, 

como rodas de conversa, aulas de dança, 

confraternizações e algumas palestras, como 

sexualidade na terceira idade, alimentação do idoso 

e a importância da atividade física. As visitas 

quinzenais à quarto clínicas geriátricas: duas 

privadas, de classe social atendida A, e dois abrigos 

municipais, os quais atendem às classes C, D e E. 

Desta forma, os objetivos deste projeto envolvem o 

conhecimento global a respeito da saúde do idoso 

por discentes da saúde, o desenvolvimento de 

pesquisa científica a respeito da qualidade de vida e 

saúde mental de idosos em Cuiabá – MT, o contato 

de estudantes com pacientes geriátricos, 

estimulando a sensibilização e possibilitando a 

percepção das peculiaridades envolvidas nesta 

relação, e a promoção e educação em saúde para o 

público-alvo do projeto, através das atividades 

supracitadas.  

 



 



 

 

 

TÍTULO: MEU PEQUENO PRÍNCIPE: UM NOVO OLHAR 
SOB O AUTISMO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Zootecnia e Extensão Rural 

COORDENADOR: LISIANE PEREIRA DE JESUS 

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 

envolvendo para tanto profissionais das áreas da 

fisioterapia, psicologia, pedagogia, educação física, 

medicina veterinária, zootecnia e outras, atendendo 

os preceitos de interdisciplinariedade, 

interinstitucionalidade e interprofissionalidade. O 

período de desenvolvimento do Programa , será de 

1º de abril a  31 de dezembro de 2016  . A inscrição 

do público alvo será realizada mediante projetos de 

pesquisa desenvolvidos entre as instituições 

parceiras e a instituição proponente. As sessões de 

Equoterapia serão individualizadas e planejadas 

respeitando as necessidades de cada paciente. Cada 

sessão terá duração de 50 minutos semanais e 

duração de 8 meses. Ao término de cada projeto, 

será iniciado um novo ciclo de atendimentos para 

novo público alvo. Ao final do Programa terão sido 

desenvolvidos seis projetos de pesquisa, três 

realizados no Rancho Dourado e três na ACRIMAT. 

Os relatórios das sessões servirão de escopo para 

discussão multidisciplinar sobre os avanços do 

Programa, permitindo aos profissionais avaliar os 

resultados de forma sistemática visando melhor 

conduzir a prática de equoterapia. Uma vez 

finalizada a construção das instalações físicas do 



Centro nas dependências da UFMT (já em processo 

de construção iniciada), os atendimentos serão 

diários, possibilitando a ampliação do número de 

atendimentos e do projetos em execução.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MODELAGEM TRIDIMENSIONAL, ANIMAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGENS PARA 
APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE SERIOUS 
GAMES PARA CRIANÇAS HOSPITALIZADAS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta do Instituto de Computação 

COORDENADOR: EUNICE PEREIRA DOS SANTOS NUNES 

RESUMO: A concepção de  Ambientes Virtuais Tridimensionais 

(AVs 3D), baseados em jogos, com propósito 

educativo, também denominados de serious games, 

tem sido uma tendência em diversas áreas de 

conhecimento, especialmente na área da saúde. 

Entretanto, para a concepção de ambientes virtuais 

com tais características, se faz necessário uma 

equipe multidisciplinar. O desenvolvimento de 

serious games exige o domínio de teorias, métodos 

e ferramentas computacionais para a modelagem 

tridimensional, animação e caracterização de 

personagens virtuais nos cenários dos jogos. Deste 

modo, a área de pesquisa de “Design de Jogos” tem 

muito a contribuir, haja vista que investiga 

tecnologias e metodologias voltadas para o projeto 

e desenvolvimento de jogos eletrônicos, a fim de 

obter um design consistente com o propósito do 

ambiente virtual e alinhado às necessidades e 

desejos dos potenciais usuários. Nesse contexto, 

este projeto de extensão, que está alinhado ao 

projeto de pesquisa intitulado “Fábrica de 

Concepção e Avaliação de Ambientes Virtuais 

Tridimensionais para Assistência a Criança 

Hospitalizada” desenvolvido em parceria com o 

Hospital Universitário Júlio Muller, tem como 

objetivo principal apoiar o desenvolvimento de AVs 

3D baseados em jogos (serious games), com foco  na 

modelagem, animação e caracterização dos 

personagens virtuais que compõem os cenários dos 

jogos. O público alvo do projeto são as crianças 



hospitalizadas, tendo em vista que os serious games 

a serem desenvolvidos serão aplicados como 

brinquedo terapêutico (auxiliar os profissionais de 

saúde a explicar procedimentos médicos cotidianos) 

e como ferramenta de aprendizagem para as 

crianças que permanecem longos períodos 

internadas e afastadas do ambiente escolar. 

Durante o desenvolvimento do projeto de exten são 

todas as etapas serão avaliadas pela equipe 

multidisciplinar e pelos potenciais usuários, por 

meio de metodologias de Avaliação de Interface.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MONITORAMENTO DO AEDES AEGYPTI E AEDES 
ALBOPICTUS NO CAMPUS DA UFMT EM CUIABÁ 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Biologia e Zoologia 

COORDENADOR: ROSINA DJUNKO MIYAZAKI 

RESUMO: As três doenças (Dengue, Chikungunha e Zika) são 

adquiridas através da picada do mosquito Aedes 

aegypti, mais conhecido como mosquito da dengue, 

ou o Aedes albopictus. A única forma de evitar as 

três doenças é com o combate do mosquito, através 

da eliminação dos criadouros do mosquito nas 

casas, no trabalho e nas áreas públicas. Uma tarefa 

de todos.   Dengue é uma doença febril aguda, de 

etiologia viral e de evolução benigna, na maioria 

dos casos. Pode apresentar duas formas clínicas: 

Dengue Clássico e Febre Hemorrágica do Dengue ou 

Dengue Hemorrágico. É a virose urbana mais 

difundida no mundo. É uma doença de áreas 

tropicais e subtropicais, onde as condições do meio 

ambiente favorecem o desenvolvimento do mosquito 

Aedes aegypti.  A Dengue e a Chikungunya têm 

sintomas e sinais parecidos, enquanto a Dengue se 

destaca pelas dores nos corpo, a Chikungunya se 

destaca por dores e inchaço nas articulações. Já a 

Zika se destaca por uma febre mais baixa (ou 

ausência de febre), muitas manchas na pele e 

coceira no corpo.      O primeiro sintoma da Dengue 

é a febre alta, entre 39° e 40°C. Tem início repentino 

e geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de 

dor de cabeça, dores no corpo e articulações, 

prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e 

coceira no corpo. Pode haver perda de peso, 

náuseas e vômitos.    Chikungunya  apresenta 

sintomas como febre alta, dor muscular e nas 

articulações, dor de cabeça e exantema (erupção na 

pele). Os sinais costumam durar de 3 a 10 dias.     

Zika  tem como principal sintoma o exantema 



(erupção na pele) com coceira, febre baixa (ou 

ausência de febre), olhos vermelhos sem secreção 

ou coceira, dor nas articulações, dor nos músculos e 

dor de cabeça. Normalmente os sintomas 

desaparecem após 3 a 7 dias.   O desenvolvimento 

do Aedes aegypti pode ser dividido em 2 fases 

(aquática e aérea), passando por 4 estágios 

distintos: ovo => larva => pupa => mosquito alado. 

Na fase aquática a fêmea do mosquito põe seus 

ovos nas paredes de recipientes com água. As larvas 

saem dos ovos e vivem na água por 

aproximadamente uma semana. Passam pelo 

estágio de pupa que dura de 1 a 2 dois dias, ao final 

do qual surge o mosquito alado ou adulto. O Aedes 

aegypti é um mosquito pequeno, escuro, com um 

desenho prateado em forma de lira no dorso e 

listras nas patas, podendo viver de 1 a 2 meses. 

Reproduz-se em todo lugar onde existe água parada 

e limpa, em qualquer tipo de recipiente que acumule 

água. Exemplos: bacias, baldes, bandejas de 

escorrimento de geladeiras, barris, buracos de 

árvores, calhas de telhados, canaletas, drenos de 

escoamentos, garrafas, latas, panelas, pneus, potes, 

pratos, tambores, tanques, cisternas, urnas de 

cemitérios, vasos de flores, vidros, caixas d’água, 

copos descartáveis, casca de ovo, tampa de garrafa. 

Os locais preferidos para abrigo são armários e 

lugares escuros dentro de casa. No ambiente 

externo prefere lugares frescos e sombreados. A 

fêmea do Aedes aegypti tem hábitos diurnos, pica as 

pessoas nas primeiras horas do dia e no final da 

tarde. Ataca preferencialmente no ambiente 

doméstico ou peridoméstico, uma vez que as 

maiorias dos criadouros se encontram dentro das 

casas ou em seus arredores. Não há tratamento 

específico para o dengue. As medidas terapêuticas 

visam à manutenção do estado geral do paciente. 

Não devem ser usados derivados do ácido 

acetilsalicílico para combater a dor e a febre, pois 

podem provocar sangramento  Recomenda-se tomar 

dipirona ou acetaminofen. Ainda não existe vacina 

contra o dengue, por isso a única garantia para que 

não ocorra a doença é a ausência do mosquito 

transmissor. Várias medidas preventivas, individuais 



ou coletivas, devem ser adotadas pelas instituições 

públicas e pela população em geral: • proteger -se 

de picadas do mosquito através de repelentes de 

insetos, mosquiteiros, telas em portas e janel as; • 

eliminar os criadouros do mosquito; • manter bem 

tampados os recipientes de armazenamento de 

água; • remover e dar um destino adequado ao lixo; 

• utilizar larvicidas (como o Temefós) nos focos de 

Aedes aegypti para matar as larvas em 

desenvolvimento; • em casos de epidemia, 

pulverização com inseticidas organofosforados sob a 

forma de aerossóis a ultra baixo volume ('fumacê') 

para eliminar os mosquitos adultos. Tais medidas 

não terão êxito se não contarem com a participação 

de toda a comunidade.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: OBSERVATÓRIO DE RECURSOS HUMANOS EM 
SAÚDE NDS/ISC/UFMT. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: MARTA DE LIMA CASTRO 

RESUMO: Este projeto pauta-se no desenvolvimento  de 

estudos sobre gestão do trabalho e de outros temas 

de interesse da saúde coletiva, bem como na 

divulgação de informações, notícias, artigos, 

resultados de pesquisas, entre outros relacionados 

ao SUS em Mato Grosso, por meio da Estação de 

Trabalho Saúde, Trabalho e Cidadania e do site 

www.ufmt.br/observarh.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PEDRA 90 SAUDÁVEL: UM PROJETO EM 
CONSTRUÇÃO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: CASSIA MARIA CARRACO PALOS 

RESUMO: Este projeto de Extensão universitária reflete a 

responsabilidade da universidade, em especial do 

Instituto de Saúde Coletiva da UFMT, em articular 

junto e com a comunidade ações de Saúde Pública 

que visem a construção de Espaços e Comunidades 

Saudáveis nos moldes do Projeto Munic ípios 

Saudáveis implementado pela Organização 

Panamericana de Saúde - OPAS.  O Projeto 

circunscreve-se na compreensão que o processo de 

Saúde e Doença derivam-se dos determinantes 

sociais, isto é, dos fatores de renda, trabalho, 

educação, serviços de saúde, meio ambiente, lazer, 

entre outros. A orientação metodológica está 

articulada com os métodos participativos em Saúde, 

inspirada na Pedagogia da Problematização e da  

Autonomia de Paulo Freire e nos princípios 

preconizados pela Política Nacional de Educação 

Popular em Saúde do Ministério da Saúde. Serão 

utilizadas estratégias interativas e participativas 

nas intervenções junto à população, tais como: 

rodas de conversa, comunicação virtual em redes, 

oficinas, entre outras.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PRÁTICA DE EXERCÍCIOS ORIENTAIS PARA 
TERCEIRA IDADE: TAIGEIKO E YOGA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: WALERIA CHRISTIANE REZENDE FETT 

RESUMO: Este programa possui atividades multidisciplinares 

para melhora da qualidade de vida com o objetivo 

de prevenir e auxiliar no tratamento dos fatores de 

risco para saúde de idosos aposentados da UFMT e 

comunidade externa. Por meio das intervenções 

(físicas, psicossociais, educativas, culturais e de 

promoção da saúde em geral) pretende-se promover 

mudanças no estilo de vida, oportunidades sociais 

de inserção dos idosos novamente na comunidade 

acadêmica, além do envolvimento dos acadêmicos e 

docentes na vivência prática e geração de 

conhecimento científico na área da geronto logia. As 

ações, além de proporcionar aos alunos a vivência 

prática 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, assunto que 

será abordado no workshop. A equipe será 

composta por docentes e discentes dos cursos de 

educação física, música, psicologia, medicina, 

enfermagem, instituto de linguagem, técnicos da 

Faculdade de Educação Física e pela seção de 

desenvolvimento humano. Ainda, será formado um 

grupo de estudos na área do envelhecimento 

envolvendo todos os executores. Este programa em 

abril do ano de 2015 foi incorporado a estrutura da 

Pró Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência 

(PROCEV).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NA 
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OBESIDADE EM 
JOVENS UNIVERSITÁRIOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: LUCIELI TERESA CAMBRI 

RESUMO: Pelos dados coletados em projetos de pesquisa com 

jovens universitários, no início da fase adulta, a 

obesidade, associado a outros parâmetros da 

Síndrome Metabólica (SM), já repercute em 

alterações cardiovasculares, tanto em repouso, 

quanto em exercício físico e/ou recuperação. O que 

realça a necessidade de projetos de extensão para 

esta população alvo, além de atividades que 

busquem a interação entre pesquisa-ensino-

extensão.  Assim, o objetivo deste projeto é 

proporcionar a avaliação, prescrição e orientação 

individualizada da prática de exercício físico 

supervisionado, na prevenção e tratamento da 

obesidade e demais doenças crônico-degenerativas 

e promoção da saúde, assim como propiciar a 

educação em saúde e a possibilidade dos 

acadêmicos de educação física atuarem sob 

supervisão profissional na avaliação e prescrição de 

exercícios para população. Pretende-se avaliar 300 

participantes, e destes, os que se interessarem em 

praticar exercícios físicos nos horários 

predeterminados, serão ofertadas 100 vagas. Os 

demais, que não tiverem disponibilidade de 

horários, ou tiverem preferência por outras 

modalidades de exercício físico, receberão 

prescrição para prática em outros lugares, como 

academias e parques. Serão realizadas avaliações 

iniciais (IMC, circunferência do abdômen, %GC, 

pressão arterial, capacidade aeróbia, avaliação 

cardiovascular em repouso, exercício e na 

recuperação), prescrição individualizada e 



acompanhamento com três seções semanais de 

exercícios aeróbios, palestras mensais e grupos de 

estudos semanais para capacitação da equipe de 

trabalho. Adicionalmente, os bolsistas também 

passarão por uma capacitação inicial incluindo 

aprendizado e treinamento dos procedimentos de 

anamnese e avaliação física e análise dos resultados 

das avaliações dos participantes.  Além disso, 

redação, envio de trabalhos e apresentação em 

congressos científicos da área.  Obs: O público alvo 

total está superestimado, uma vez que ações para o 

mesmo público são somadas no Siex. Estima-se 

atingir 300 discentes da comunidade acadêmica 

como participantes e 20 discentes como bolsistas 

(9), alunos de iniciação (6) e mestrado (5) na 

execução e planejamento das atividades.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROHANSEN: PROJETO DE COMBATE À 
HANSENÍASE EM MENORES DE QUINZE ANOS 
EM CUIABÁ, MT 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: BRUNA HINNAH BORGES MARTINS DE FREITAS 

RESUMO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa 

crônica, conhecida como moléstia milenar e 

estigmatizante pela forma com que induz a 

deformidades e incapacidades físicas, 

principalmente em menores de quinze anos. Esta é 

hiperendêmica em menores de quinze anos no 

estado de Mato Grosso, sendo o município de 

Cuiabá o mais atingido. A redução desta morbidade 

no estado e no Brasil demanda esforços dos 

gestores, profissionais de saúde, pesquisadores e 

comunidade. Assim, ações ativas de controle da 

hanseníase voltadas a essa faixa etária, considerada 

vulnerável, devem ser intensificadas no município 

para a redução da prevalência oculta da doença, 

principalmente no ambiente escolar, considerado 

uma área institucional privilegiada para ações de 

educação em saúde e detecção precoce da 

hanseníase. O objetivo deste projeto é desenvolver 

ações de educação em saúde e de busca ativa da 

hanseníase na comunidade escolar. O projeto será 

desenvolvido em três etapas: preparo dos alunos 

bolsistas e voluntários em relação ao agravo, a  fim 

de que possam desenvolver educação em saúde e 

busca ativa da doença; educação em saúde em 

escolas públicas de Cuiabá (MT) sobre hanseníase; 

busca ativa de hanseníase em escolas públicas de 

Cuiabá (MT), por meio do método espelho. Será 

realizado um projeto de pesquisa paralelo à 

extensão de modo a analisar a oficina educativa, a 

melhora no conhecimento de escolares sobre 

hanseníase após a oficina e a estimar a prevalência 



oculta de hanseníase em escolares de 10 a 14 anos 

de idade por meio da busca ativa de casos.  

 

 



 

 

 

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

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: JULIO STRUBING MULLER NETO 

RESUMO: O Projeto CDG-SUS é uma iniciativa do Núcleo de 

Desenvolvimento em Saúde (NDS), que integra o 

ISC/UFMT em parceria com o COSEMS/MT e 

ESP/SES. Integra a Política Nacional de Educação 

Permanente do MS 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 e 

certificou 1561 profissionais e conselheiros de 

saúde, atingindo municípios em todas as 16 regiões 

de saúde. Conta com um grupo de tutores 

qualificados e material didático publicado pela 

EdUFMT. Em 2013 foi aprovado novo projeto junto 

ao MS para 30 novos cursos, a ser realizado em 

quatro anos, com seu início para 2014. No período 

de 2014-2015 foram realizados 08 cursos com 230 

alunos certificados. Considerando a importância 

desse projeto em MT, a meta a ser alcançada e a 

inclusão de alunos da graduação no processo, 

propomos a sua continuidade para 2016.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROVIGESTA: PROJETO DE VINCULAÇÃO DAS 
GESTANTES DA REGIONAL NORTE DE CUIABÁ, 
MATO GROSSO, AO SERVIÇO DE REFERÊNCIA 
PARA ASSISTÊNCIA AO PARTO E CUIDADOS 
ESPECIALIZADOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: RENATA CRISTINA TEIXEIRA 

RESUMO: A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), configura-se em uma rede de 

cuidados que visa assegurar o cuidado humanizado 

à mulher durante o ciclo reprodutivo, bem como à 

criança o direito ao nascimento seguro e ao 

crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. 

Dentre seus objetivos destaca-se a organização da 

Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para 

que esta garanta acesso, acolhimento e 

resolutividade, com vistas à redução da mortalidade 

materna e infantil. Sua organização dev e permitir o 

provimento contínuo de ações de atenção à saúde 

para a população de determinado território, 

mediante a articulação dos distintos pontos de 

assistência, do sistema de apoio e logística e da 

governança da rede. Dentre as suas diretrizes esta a 

necessidade de que se ocorra à vinculação da 

gestante, desde o pré-natal, a uma unidade de 

referência na qual será realizado o parto e cuidados 

especializados quando necessários. Desta forma os 

serviços de saúde devem organizar de forma 

articulada, entre a Atenção Básica e a Atenção 

Hospitalar, visitas periódicas para que as gestantes 

possam conhecer e se ambientar com o espaço e os 

profissionais de saúde que desenvolvem os cuidados 

durante o trabalho de parto, parto e puerpério, 

além de ofertar práticas educativas em saúde com 

vistas à construção da autonomia e do 

empoderamento das mulheres que buscam 



atendimento neste período.  O objetivo deste 

projeto é promover a vinculação das gestantes da 

regional norte de Cuiabá, Mato Grosso, ao serviço 

de referência para a atenção ao parto e cuidados 

especializados, no caso o Hospital Universitário 

Julio Muller/HUJM, mediante visitas e o 

desenvolvimento de ações educativas em saúde que 

elucidem aspectos relacionados à assistência 

ofertada e o auto-cuidado da mulher no período 

gravídico-puerperal. O desenvolvimento do mesmo 

se dará nas seguintes etapas: 1) capacitação dos 

alunos (bolsistas e voluntários) sobre as seguintes 

temáticas: 1.1. Organização e desenvolvimento da 

assistência ofertada na rede de atenção à saúde 

materna e infantil no município; 1.2. Cuidados de 

enfermagem à mulher durante o  pré-parto, parto e 

pós-parto, com vistas ao preparo da mulher e do 

acompanhante para as vivências e a identificação 

de riscos e vulnerabilidades do período; 2) Busca 

ativa de gestantes que realizam pré-natal em 

Unidades Básicas de Saúde da regional norte de 

Cuiabá; 3) Realização de visitas no HUJM, 

apresentando os locais e os profissionais que 

desenvolvem cuidados a 

gestante/parturiente/puérpera e recém-nascido, 

com fluxo periódico semanal, para gestantes e um 

acompanhante de escolha, seguidas de práticas 

educativas programadas acerca do preparo para o 

trabalho de parto, parto e puerpério e demais temas 

que possam emergir das(os) visitantes. O projeto é 

parte da pesquisa matricial  intitulada 

“HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PARTO: UMA 

PROPOSTA A SER CONSTRUÍDA PELA ENFERMAGEM” 

sob coordenação da Prof.ª Drª. Áurea Christina de 

Paula Corrêa.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: RECREAÇÃO PARA PACIENTES CRIANÇAS, 
ADOLECENTES ADULTOS E IDOSOS 
HOSPITALIZADOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Secretaria da FEF 

COORDENADOR: NILZALINA SILVA CHAPARRO 

RESUMO: Este projeto terá como propósito desenvolver 

atividades recreativas com os pacientes de 

diferentes ciclos da vida, crianças, adultos e idosos 

hospitalizados no Hospital Universitário Júlio Müller 

e Pediatria do Hospital e Pronto Socorro Municipal 

de Cuiabá-MT, visando preencher o tempo ocioso no 

decorrer da semana, bem como contribuir para a 

(re)criação  ambiente hospitalar, tornando -o mais 

alegre e descontraído para o paciente, bem como 

para desmistificar a visão darecreação hospitalar 

como uma atividade voltada à criança, uma vez que, 

o paciente adulto também tem necessidade de 

desfrutar de momentos prazerosos e ao mesmo 

tempo possam se (re)descobrir como ser brincante. 

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, teoria e prática do jogo,bem 

como o desenvolvimento de pesquisa nessa área.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SAÚDE DO MIGRANTE HAITIANO EM MATO 
GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: MARIA ANGELA CONCEICAO 

RESUMO: Este projeto de extensão universitária reflete a 

responsabilidade da universidade, em especial do 

Instituto de Saúde Coletiva da UFMT, em trabalhar 

com a comunidade para produzir socialmente saúde. 

A proposta objetiva articular, coletivamente, um 

conjunto de ações para o acolhimento e a promoção 

da saúde dos migrantes haitianos em Cuiabá. O 

papel das universidades circunscreve-se na 

compreensão do recente fenômeno migratório e na 

articulação de políticas públicas no campo da saúde. 

A orientação metodológica está articulada com os 

métodos participativos, por inspiração do educador 

Paulo Freire. Sobressai-se também o método da 

Roda para gestão de coletivos e coprodução de 

sujeitos autônomos e responsáveis por sua própria 

saúde. As seguintes ações serão conduzidas: (a) 

acolhimento ao migrante; (b) articulação do 

cuidado; (c) divulgação e disseminação de 

informações e conhecimentos para a população 

envolvida.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: TELESSAÚDE MT- NÚCLEO DE ENFERMAGEM. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: ISABELE TORQUATO MOZER 

RESUMO: O Programa Telessaúde Brasil Redes tem por 

objetivo integrar o ensino e o    serviço por meio de 

ferramentas de tecnologias da informação, que 

oferecem     condições para promover a 

Teleassistência e a Teleducação, constituindo – se     

como uma estratégia de educação permanente em 

saúde.  A proposta de extensão     promover o 

diálogo entre ensino e serviço inserindo o aluno de 

graduação neste     campo de educação permanente, 

em crescimento no Brasil  e no estado de Mato     

Grosso, como uma estratégia de contribuir para o 

seu conhecimento técnico     científico, clínico e as 

aplicações práticas dos conceitos redes de atenção à 

saúde.     A extensão propiciará também a prática 

do exercício profissional mediante suas     

permissões e proibições contidas da lei do exercício 

profissional de enfermagem. A     proposta está 

vinculada a disciplina estágio curricular I, no qual o 

discente     desenvolve atividades de assistência, 

gestão e educação em saúde no âmbito da     

Atenção Básica. O aluno será acompanhado pelo 

coordenador do projeto e pelo     enfermeiro 

responsável pelo núcleo Telessaúde MT e receberá 

treinamento     específico para desenvolver as 

atividades.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: UTILIZANDO A EQUOTERAPIA COMO 
FERRAMENTA PSICOPEDAGÓGICA PARA 
CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIAIS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Zootecnia e Extensão Rural 

COORDENADOR: LISIANE PEREIRA DE JESUS 

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 

envolvendo para tanto profissionais das áreas da 

fisioterapia, psicologia, pedagogia, educação física, 

medicina veterinária, zootecnia e outras, atendendo 

os preceitos de interdisciplinariedade, 

interinstitucionalidade e interprofissionalidade. O 

período de desenvolvimento do Programa , será de 

1º de abril a  31 de dezembro de 2016  . A inscrição 

do público alvo será realizada mediante projetos de 

pesquisa desenvolvidos entre as instituições 

parceiras e a instituição proponente. As sessões de 

Equoterapia serão individualizadas e planejadas 

respeitando as necessidades de cada paciente. Cada 

sessão terá duração de 50 minutos semanais e 

duração de 8 meses. Ao término de cada projeto, 

será iniciado um novo ciclo de atendimentos para 

novo público alvo. Ao final do Programa terão sido 

desenvolvidos seis projetos de pesquisa, três 

realizados no Rancho Dourado e três na ACRIMAT. 

Os relatórios das sessões servirão de escopo para 

discussão multidisciplinar sobre os avanços do 

Programa, permitindo aos profissionais avaliar os 

resultados de forma sistemática visando melhor 



conduzir a prática de equoterapia. Uma vez 

finalizada a construção das instalações físicas do 

Centro nas dependências da UFMT (já em processo 

de construção iniciada), os atendimentos serão 

diários, possibilitando a ampliação do número de 

atendimentos e do projetos em execução.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: VIDA: AÇÕES EDUCATIVAS PARA QUE 
NENHUMA DEFICIÊNCIA LIMITE A VIDA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Serviço Social 

COORDENADOR: IRENILDA ANGELA DOS SANTOS 

RESUMO: ESTE PROJETO TEM COMO PROPOSTA DESENVOLVER 

AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE LAZER ÀS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA QUE  ENCONTRAM-SE EM 

REABILITAÇÃO, BEM COMO 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, SEMANALMENTE ÀS 

QUINTAS-FEIRAS, NO PERÍODO DE ABRIL A 

DEZEMBRO DE 2016. AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 

CONSISTEM EM ORIENTAÇÕES E SOCIALIZAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES, DE MODO A SENSIBILIZAR 

USUÁRIOS/AS SOBRE OS BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS 

DAS LEGUMINOSAS PARA A SAÚDE E VIDA HUMANA,  

ALÉM DOS DIREITOS SOCIAIS E DE COMO TER ACESSO 

AOS MESMOS, POR  MEIO DE RODAS DE CONVERSAS, 

PALESTRAS E DINÂMICAS, ASSIM COMO AÇÕES DE 

LAZER ATRAVÉS DE PASSEIOS, JOGOS E DEMAIS 

ATIVIDADES RECREATIVAS. O LAZER É UM  DIREITO 

SOCIAL, MAS SUA EFETIVAÇÃO AINDA ESTÁ 

DISTANTE DO QUE ESTABELECE AS LEGISLAÇÕES, 

SOBRETUDO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, FACE 

A SUA INCAPACIDADE, QUE, EM INTERAÇÃO COM 

DIVERSAS BARREIRAS, PODEM OBSTRUIR SUA 

PARTICIPAÇÃO PLENA E EFETIVA NA SOCIEDADE EM 

IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM AS DEMAIS 

PESSOAS(LEI Nº 12.435/2011 ALTEROU A LEI Nº 

8.742/1993 - LOAS). PARTICIPARÃO DA EXECUÇÃO 

DO PROJETO UMA DOCENTE  E DISCENTES DO CURSO 

DE SERVIÇO SOCIAL, UMA ASSISTENTE SOCIAL E UMA 



FISIOTERAPEUTA DO CRIDAC. ESPERA-SE COMO 

RESULTADO DESTE TRABALHO DE EXTENSÃO; 

AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE O CONSUMO 

DIÁRIO DAS LEGUMINOSAS, POIS ELAS SÃO FONTES 

VITAIS DE PROTEÍNAS DE ORIGEM VEGETAL E 

AMINOÁCIDOS  E CONTRIBUEM PARA UMA DIETA 

SAUDÁVEL. O CONSUMO DAS LEGUMINOSAS 

AUXILIAM  NO TRATAMENTO DA OBESIDADE, BEM 

COMO NA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS 

CRÔNICAS COMO A DIABETES E PROBLEMAS 

CARDIOVASCULARES; DOS DIREITOS SOCIAIS E O 

ACESSO DOS/AS USUÁRIOS/AS COM DEFICIÊNCIA A 

ESSES DIREITOS; RECONHECIMENTO DOS MESMOS 

COMO SUJEITOS DIREITOS; FORTALECIMENTO DAS 

RELAÇÕES ENTRE USUÁRIOS/AS-PROFISSIONAIS-

DISCENTES; MELHORA DA AUTOESTIMA COM 

REBATIMENTOS NA REABILITAÇÃO E NA VIDA 

SOCIAL; COMO TAMBÉM A EFETIVAÇÃO DE AÇÕES 

INTERVENTIVAS QUE CONTRIBUAM PARA UMA NOVA 

CULTURA DE QUE UMA VIDA SAUDÁVEL E DIGNA 

DEVE SER O OBJETIVO DE TODOS OS CIDADÃOS.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: WORKSHOP LONGEVIDADE SAUDÁVEL 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Educação Física 

COORDENADOR: WALERIA CHRISTIANE REZENDE FETT 

RESUMO: Este programa possui atividades multidisciplinares 

para melhora da qualidade de vida com o objetivo 

de prevenir e auxiliar no tratamento dos fatores de 

risco para saúde de idosos aposentados da UFMT e 

comunidade externa. Por meio das intervenções 

(físicas, psicossociais, educativas, culturais e de 

promoção da saúde em geral) pretende-se promover 

mudanças no estilo de vida, oportunidades sociais 

de inserção dos idosos novamente na comunidade 

acadêmica, além do envolvimento dos acadêmicos e 

docentes na vivência prática e geração de 

conhecimento científico na área da gerontologia. As 

ações, além de proporcionar aos alunos a vivência 

prática 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, assunto que 

será abordado no workshop. A equipe será 

composta por docentes e discentes dos cursos de 

educação física, música, psicologia, medicina, 

enfermagem, instituto de linguagem, técnicos da 

Faculdade de Educação Física e pela seção de 

desenvolvimento humano. Ainda, será formado um 

grupo de estudos na área do envelhecimento 

envolvendo todos os executores. Este programa em 

abril do ano de 2015 foi incorporado a estrutura da 

Pró Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência 

(PROCEV).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: APERFEIÇOAMENTO EM PSICOLOGIA CLÍNICA 
VII 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: ANA RAFAELA PECORA CALHAO 

RESUMO: O curso de Aperfeiçoamento em Psicologia Clínica é 

aberto a psicólogos registrados no Conselho 

Regional de Psicologia (CRP-18), tendo em vista a 

formação continuada destes profissionais. Serão 

ofertadas até 40 vagas, distribuídas em quatro 

abordagens teóricas, a saber: (1) Psicanálise, com 

até 16 vagas; (2) Psicologia Humanista/Abordagem 

Centrada na Pessoa, com até 08 vagas; (3) 

Abordagem Sócio-histórica, com até oito vagas; (4) 

Terapia Analítico Comportamental, com até 08 

vagas para o campus de Rondonópolis . O curso tem 

duração de 12 meses e um total de 360 horas 

distribuídas da seguinte forma: 120 horas 

reservadas ao estudo teórico para a abordagem 

escolhida; 120 horas destinadas aos atendimentos 

clínicos; 60 horas de supervisão dos casos; 50 horas 

para a elaboração de um estudo de caso 

fundamentado teoricamente e 10 horas reservadas 

para a realização de um seminário integrador. Os 

atendimentos, destinados aos servidores e alunos da 

UFMT (campus Cuiabá e Rondonópolis), serão 

realizados, em Cuiabá, no Serviço de Psicologia 

Aplicada, e em Rondonópolis no Centro de Práticas 

em Psicologia (CePraPsi) da UFMT (UFMT/CUR). 

Todos os professores/supervisores, em um total de 

cinco são do quadro efetivo da UFMT, alocados no 

Departamento de Psicologia, com titulação de 

doutor. Os certificados serão emitidos pela Pró -

Reitoria de Cultura Extensão e Vivência – 

PROCEV/UFMT e chancelado pelo CRP-18.  

 



 



 

 

 

TÍTULO: AMARANTO E OKARA: TRANSFERÊNCIA SOCIAL 
SOBRE OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS, DA 
PRODUÇÃO AO CONSUMO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: TANIA REGINA KINASZ DE OLIVEIRA 

RESUMO: A transferência social da tecnologia de produção, 

processamento e preparações culinárias à base de 

Amaranto possibilitará aos participantes 

conhecimento técnico e habilidade bem como 

possibilidade de replicar os conhecimentos em 

outros cenários, contribuindo assim não só na 

socialização de conhecimentos mas também em 

ganhos ambientais, sociais, repercutindo também 

na segurança alimentar e nutricional da população.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE DE DISCURSO EM SAÚDE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: ROSA LUCIA ROCHA RIBEIRO 

RESUMO: O Projeto Análise de Discurso em Saúde é uma ação 

de extensão proposta pelo Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Enfermagem, Saúde e Cidadania em 

parceria com o PET Conexões de Saberes 

“Universidade, Saúde e Cidadania”, com o objetivo 

de instrumentalizar estudantes, docentes e 

pesquisadores, que trabalhem ou tenham interesse 

de trabalhar com a metodologia da análise de 

discurso (neste caso da de linha francesa). Este sera 

desenvolvido em três momentos: (1) Minicurso de 08 

horas voltado a teorização e conceitos básicos em 

Análise de Discurso (AD) de linha francesa; (2) 

Simpósio de 4 horas sobre a aplicabilidade da AD em 

pesquisa; (3) Roda de conversa com expertise na 

área.    Palavras-chave: Análise de Discurso;  

Linguagem; Métodos;  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CADERNETA DE SAUDE DA CRIANÇA DO 
ACAMPAMENTO DO MST/JACIARA-MT: 
AVALIAÇÃO SOBRE OS DADOS DE 
CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E 
IMUNIZAÇÃO. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: APARECIDA FATIMA CAMILA REIS 

RESUMO: O acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento (CD) infantil caracteriza-se por um 

conjunto de cuidados estabelecidos, inicialmente, 

pelo Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Criança (PAISC) criado em 1983 com objetivo de 

reduzir o índice de morbimortalidade, através de 

ações preventivas realizadas por meio consulta 

avaliativa.   No ano de 2004 o Ministério da Saúde 

publicou um importante documento – a agenda de 

compromissos para a saúde integral da criança e 

redução da mortalidade infantil, com diretrizes que 

devem ser seguidas no desenvolvimento de políticas 

de atenção à criança (BRASIL, 2004). Esse 

documento apresenta alguns destaques prioritários 

de cuidado e ações de saúde que devem ser 

procedidas a atenção a criança, são os seguintes: 

promoção do nascimento saudável, 

acompanhamento do  recém nascido de risco, 

acompanhamento do CD infantil, imunização, 

promoção do aleitamento materno, entre outros 

(BRASIL, 2004).  O Ministério da Saúde recomenda 

consultas de rotina para orientações de promoção e 

prevenção de saúde/doença bem como, 

oportunidade de administração das vacinas pré-

determinadas nas seguintes etapas:  Sete consultas 

de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 

1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), 

além de duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e 

no 24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, consultas 



anuais, próximas ao mês do aniversário (BRASIL, 

2012).   Monteiro, et,al (2014) menciona, que um 

dos instrumentos para realização desse processo 

dinâmico e contínuo no acompanhamento do 

desenvolvimento da criança é a caderneta de Saúde 

da Criança (CSC). A caderneta reúne registros 

pertinentes às eventualidades relacionadas à saúde 

da criança (PALOMBO et.al, 2014).          Segundo 

Gaíva e Silva (2014), a caderneta teve vár ias 

formatações, o primeiro modelo era conhecido com 

cartão da criança que continha apenas o gráfico 

para acompanhamento do crescimento e o 

calendário de vacinação destinado a crianças de 

zero a cinco anos de idade. As mesmas afirmam que 

em 2009 recebeu outra retificação acrescentando na 

caderneta diagnósticos de síndrome de Down e 

autismo, tabelas do Índice de Massa Corporal (IMC) 

e cuidados com a pressão arterial, como também 

estendendo para crianças até 10 anos e com as 

singularidades de cada sexo.    Costa (2014) refere 

que esse instrumento permite identificar problemas 

de saúde, como atraso de crescimento, desnutrição 

e obesidade, possibilitando cuidados imediatos para 

impedir o agravamento do quadro encontrado na 

avaliação. Além de auxiliar os profissionais de 

saúde, a CSC também ajuda com orientações às 

mães sobre alimentação saudável, prevenção de 

acidentes, entre outros.    Para esse 

acompanhamento estão contidos na CSC, os marcos 

do desenvolvimento para observar e  verificar  o 

processo desenvolvimento neuro-psicomotor, 

afetivo e social,  e parâmetros de crescimento (peso, 

perímetro cefálico, altura) através dos  escore ou 

por linhas estabelecidas a partir dos percentis,  que    

determinam o estado  de  saúde da criança, de 

forma a orientar os cuidados necessários garantindo 

assim o cuidado integral (BRASIL, 2005).  Na 

caderneta temos também um espaço com o esquema 

de vacinação, que possibilita os cuidadores 

acompanhar e lembrar as datas previstas da 

próxima vacinação, assim devem ter o cuidado em 

manter esse esquema absolutamente em dia, 

vacinando seu filho conforme as datas 

estabelecidas. Dessa forma a imunização cumpre 



seu papel fundamental de proteção e prevenção da 

saúde das crianças (BRASIL, 2002, p.95).   De acordo 

com Abud e Gaíva (2015), a uti lização adequada da 

caderneta de saúde da criança (CSC) é essencial 

para promover vigilância a saúde integral da 

criança, porém  para o cumprimento de tal função, 

se faz necessário o compromisso dos profissionais de 

saúde na sua execução e a valorização desse 

documento por parte dos gestores da saúde. Ou 

seja, o não preenchimento e a utilização da 

caderneta refletem na qualidade da assistência do 

acompanhamento e crescimento da criança.   As 

mesmas autoras, em seu estudo mostraram que 

59,1% dos registros de desenvolvimento nos 

prontuários estavam incompletos os registros do 

acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento na consulta de enfermagem de 

crianças menores de dois anos em unidades de 

saúde da família em Cuiabá-MT.     O estudo 

realizado por Costa et.al (2014), nos municípios de 

Caracol e Anísio de Abreu, no Piauí,  demonstrou  as 

fragilidades da assistências, pois mostrou  que 

menos de 25%  das crianças tinha a caderneta de 

saúde com preenchimento adequado, e quase 70% 

inexistente o preenchimento dos registro  sobre 

acompanhamento do desenvolvimento das crianças, 

30% não tinham o peso anotado e 8% não 

receberam nenhuma imunização.    Estes estudos 

demonstraram, as fragilidade do preenchimento da 

CSC e a importância desse instrumento para o 

acompanhamento de CD. Deste modo, quais os 

cuidados e assistência de saúde são oferecido na 

rede de saúde para esse público, e como são 

realizados o acompanhamento de crescimento e 

desenvolvimento para as crianças do campo?  

 

 



 

 

 

TÍTULO: COMPLEMENTOS EM FARMACOLOGIA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: DOMINGOS TABAJARA DE OLIVEIRA MARTINS 

RESUMO: A Farmacologia constitui a base da terapêutica 

atual. O conhecimento técnico sobre os fármacos, 

sua ação, atuação, reações que podem ocasionar. A 

Farmacologia deve ser do conhecimento de todos os 

profissionais da saúde e, no caso do médico, irá 

ajudar a compreender o funcionamento dos 

fármacos, as reações adversas possíveis e a terapia 

farmacológica correta.O profissional de Medicina é 

aquele que está em contato direto com o paciente e 

a prescrição de medicamentos é uma atribuição do 

médico. Pretende-se que os estudantes de medicina 

conheçam o processo de evolução do estudo dos 

medicamentos, percebendo os métodos científicos 

que suportam a farmacologia e a distinguem do 

empirismo. Os estudantes deverão compreender os 

mecanismos gerais de ação dos fármacos, bem como 

o seu ciclo geral no organismo, e os fatores que 

condicionam a variabilidade individual e 

interindividual na resposta aos fármacos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CONHECENDO O CORPO HUMANO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: FERNANDO FUSARI BENTO DE LIMA 

RESUMO: Essa proposta visa permitir que alunos do ensino 

fundamental e médio, tenham possibilidade de 

conhecer um pouco mais da anatomia do corpo 

humano por meio de uma visita guiada por 

estudantes de graduação em Medicina no 

laboratório de Anatomia Humana da UFMT.  Essas 

visitas serão organizadas por estudantes de 

medicina e serão divididas em 3 partes, sendo a 

primeira parte representada por uma palestra 

informativa sobre a Anatomia Humana, explicando 

o que é a Anatomia Humana, a que se destina, 

métodos de obtenção e conservação de cadáver, 

bem como o histórico dessa ciência (duração de 1 

hora, realizada no anfiteatro da Anatomia Humana 

da faculdade de medicina da UFMT). A segunda 

parte será realizada no laboratório de Anatomia 

Humana da UFMT, onde os alunos das escolas 

participantes serão conduzidos ao laboratório, por 

um aluno de graduação em medicina (participante 

do projeto), podendo dessa forma, conhecer peças 

anatômicas,órgãos do corpo humano, ossos, 

modelos de estudo e outros materiais para ensino e 

pesquisa em anatomia humana. Para que essa visita 

atinja de maneira adequada a faixa etária dos 

alunos visitantes, a mesma será discutida com a 

escola a fim de apresentar o material adequado a 

idade dos alunos daquela turma.   A terceira fase da 

visita será a apresentação de uma palestra 

informativa sobre temas variados de saúde humana 

(Sono e Aprendizado, Suplementos e Anabolizantes, 

Narguilé e Efeitos do Álcool), também ministrada 

pelos alunos de medicina, porém, adaptada a faixa 

etária da turma que está participando do projeto 



(duração de 1 hora, realizada no anfiteatro de 

Anatomia Humana da faculdade de Medicina da 

UFMT).   Com a participação nesse projeto, os 

graduandos em Medicina , terão possibilidade de 

desenvolver habilidades de comunicação com 

crianças e jovens de diferentes faixas etárias, além 

de atualizar seus conhecimentos sobre diversos 

temas relacionados a saúde humana, bem como 

aprofundar-se nos conhecimentos de Anatomia 

Humana, conteúdo indispensável ao médico.  Os 

alunos das escolas (comunidade externa) que 

participarão do projeto, serão beneficiados com 

conhecimentos básicos sobre a sua própria saúde, 

bem como conhecimentos essenciais sobre a 

morfologia do corpo humano. proporcionado pelas 

palestras e pelas visitas ao laboratório de Anatomia 

Humana, onde encontram-se em exposição diversas 

peças anatômicas naturais; peças essas que 

apresentam-se de maneira escassa, e que despertam 

grande curiosidade da população em geral.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE EXTENSÃO EM EPI INFO 7 E 
INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE DADOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: RITA ADRIANA GOMES DE SOUZA 

RESUMO: Trata-se de um curso de iniciação ao Software Epi 

Info 7 onde serão abordados, por meio de aulas 

práticas no laboratório de informática do Instituto 

de Saúde Coletiva, os passos e cuidados na 

construção e gerenciamento de banco de dados, 

além da introdução a análise de dados 

epidemiológicos. Serão oferecidas duas turmas (uma 

no período vespertino e outra no período noturno), 

com carga horária total de 12 horas para cada 

turma. O Epi Info é um programa integrado 

desenvolvido pelo CDC (Centers for Disease Control 

and Prevention, em português, Centro para o 

Controle e Prevenção de Doenças), de livre 

distribuição para Microsoft Windows, para uso por 

profissionais da Saúde Pública, mas se aplica 

também à pesquisa biomédica em geral. Reúne 

aplicações de banco de dados (criação, entrada e 

processamento), análise estatística, geração de 

tabelas e gráficos e possibilita ainda algumas 

tarefas de programação. É usado também para criar 

e analisar questionários de protocolos de pesquisa. 

Este curso destina-se a alunos de graduação e pós-

graduação da área da saúde, assim como 

profissionais de saúde que queiram aprender a 

utilizar este software. Esse curso já foi ofertado em 

2014, apresentando grande procura e muito bem 

avaliado pelos participantes.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE EXTENSÃO EM MÉTODOS DE 
AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: PAULO ROGERIO MELO RODRIGUES 

RESUMO: Trata-se de um curso de curta duração sobre 

métodos de avaliação do consumo alimentar, no 

qual será discutida a importância dessa avaliação, 

buscando reconhecer os principais instrumentos 

utilizados na obtenção dos dados, assim como a 

aplicação de alguns softwares para o gerenciamento 

desses dados, nomeadamente o NutWin, o Brasil 

Nutri e o MSM. Os dois primeiros softwares são 

utilizados para recolha dos dados de consumo 

alimentar por meio do recordatório de 24 horas e o 

último, o MSM, é utilizado para correção da 

variabilidade intra e interindividual, inerentes aos 

dados de consumo de alimentos, visando otimizar a 

qualidade das informações obtidas. Além disso, 

serão discutidas diferentes abordagens 

metodológicas para a avaliação do consumo 

alimentar, assim como tratamentos estatísticos 

para análises dos dados.  Os principais instrumentos 

apresentados e avaliados para a estimativa do 

consumo alimentar, individual e coletivo, serão o 

recordatório alimentar de 24 horas, o registro 

alimentar e o questionário de frequência alimentar.  

O NutWin é um software desenvolvido pela 

Universidade Federal de São Paulo, disponível para 

download gratuito na internet e visa auxiliar tanto 

na execução de cálculos para a Avaliação 

Nutricional, como na organização de informações 

armazenadas e na quantificação dos nutrientes 

ingeridos. De forma semelhante, o Brasil Nutri é um 

software gratuito, desenvolvido por pesquisadores 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 

parceria com pesquisadores da Universidade Federal 



do Rio de Janeiro e Universidade Federal 

Fluminense. Ele é utilizado para digitação de dados 

de recordatórios e registros alimentares e visa 

padronizar a digitação dos dados de consumo de 

alimentos no Brasil, uma vez que foi desenvolvido a 

partir dos dados obtidos no primeiro Inquérito 

Nacional de Alimentação (INA), módulo de consumo 

alimentar individual da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) 2008-2009.   O software MSM 

(Multiple Source Method) foi desenvolvido pelo 

Departamento de Epidemiologia do Instituto Alemão 

de Nutrição Humana, sendo disponibilizado 

gratuitamente na internet. Esse software é utilizado 

para estimar o consume habitual, individual e 

coletivo, corrigido pela variabilidade intra e 

interpessoal. Esse método estatístico para estimar a 

ingestão habitual incluindo alimentos consumidos 

episodicamente, com base em duas ou mais medidas 

de curto prazo, tais como 24 h recordatórios. O 

programa permite o uso interativo do método, 

usando tecnologias web padrão, disponibilizado na 

rede (https://nugo.dife.de/msm), sendo que a 

comunicação entre os usuários e a web site do 

programa é criptografada, protegendo os dados 

transmitidos contra a utilização não autorizada. Os 

usuários podem interativamente importar vários 

conjuntos de dados, definir o modelo de análise , 

avaliação e resultados de exportação e gráficos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE INTERPRETAÇÃO LABORATORIAL I 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Pediatria 

COORDENADOR: NATASHA SLHESSARENKO FRAIFE BARRETO 

RESUMO: O curso de interpretação laboratorial auxiliará na 

capacitação dos acadêmicos de medicina para uma 

correta utilização dos exames laboratoriais como 

métodos diagnósticos.  Apresentará a base teórica a 

respeito dos procedimentos de realização, dos 

procedimentos de análise e de compreensão dos 

principais exames laboratoriais diagnósticos 

utilizados na prática médica, pretendendo fornecer 

subsídios para a maior integralidade do 

atendimento médico.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE VENOPUNÇÃO PARA COLETA DE 
SANGUE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: MICHELLE IGARASHI WATANABE 

RESUMO: O curso consistira da aplicação de aulas teóricas e 

oficinas práticas abordando o conhecimento  

necessário para a venopunção eficaz  e seguro ao 

profissionais de saúde.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO TABWIN 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: NOEMI DREYER GALVAO 

RESUMO: As prerrogativas legais hoje vigentes no setor saúde 

demonstram que a informação é um elemento 

estratégico e imprescindível à busca de maior 

autonomia nas ações de saúde e do controle social. 

A finalidade desta informação em saúde consiste em 

identificar problemas individuais e coletivos do 

quadro sanitário de uma população, propiciando 

elementos para análise da situação encontrada e 

subsidiando a busca de possíveis alternativas de 

encaminhamento. Diante disso, faz-se necessário 

que os profissionais e gestores da saúde tenham 

conhecimento destes dados disponibilizados no 

DATASUS e operacionalizara forma correta de 

coletar os dados para contribuir no planejamento, 

acompanhamento das ações e tomadas de decisões 

nos quatro níveis de gestão (município, distrito ou 

regional, estado e país).  Nesse sentido, propõem 

como um curso de TABWIN com noções básicas para 

operacionalizar estas informações disponibilizadas 

pelo DATASUS para os profissionais de saúde do 

SUS, discentes e docentes do curso de graduação de 

saúde Coletiva.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL: UM 
OLHAR PARA ESTUDANTES E SERVIDORES DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Alimentos e Nutrição 

COORDENADOR: CARLOS RODOLFO HORN 

RESUMO: As intensas transformações sociais, econômicas e 

demográficas ocorridas ao longo das últimas 

décadas no Brasil levaram à alterações no padrão 

alimentar da população, que tem se caracterizado 

pelo aumento no consumo de alimentos ricos em 

açúcar, gorduras e sódio e pela diminuição do 

consumo de alimentos como frutas, verduras e 

legumes. Este padrão alimentar está ligado ao 

aumento da prevalência de obesidade e de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT). Diante desta 

situação, evidencia-se a importância de ações de 

promoção da saúde, em especial aquelas 

relacionadas à alimentação e nutrição. Há 

evidências de que a realização dessas atividades em 

locais como o de trabalho ou de estudo, por 

exemplo, podem ter boa repercussão.  Neste 

contexto, a educação alimentar e nutricional 

caracteriza-se como uma importante ferramenta 

para o desenvolvimento destas ações. Com base 

nestas informações, o objetivo do presente projeto é 

realizar atividades de educação alimentar e 

nutricional (EAN) com estudantes e servidores da 

Universidade Federal de Mato Grosso em diferentes 

cenários da instituição. Trata-se de um projeto de 

extensão que será desenvolvido na Universidade 

Federal de Mato Grosso, no período compreendido 

entre setembro de 2016 a maio de 2017. No referido 

projeto serão realizadas mensalmente atividades de 

educação alimentar e nutricional que atenderão 

estudantes e servidores da UFMT em diversos 

cenários da instituição. Espera-se com este 



trabalho, contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida dos estudantes e servidores da UFMT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ENFERMAGEM 
PEDIÁTRICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: GENESIS VIVIANNE SOARES FERREIRA CRUZ 

RESUMO: Atividade de educação permanente com proposta de 

treinamentos voltados a capacitação para formação 

de pessoas em serviço de saúde hospitalar, 

estabelecida pela parceria entre o Setor de 

Educação Permanente do Hospital e Pronto Socorro 

Municipal de Cuiabá e a disciplina de Enfermagem 

em Saúde da Criança e do Adolescente do Curso de 

Enfermagem da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT), envolvendo profissionais de saúde 

da referida instituição em especial aos técnicos de 

enfermagem e enfermeiros.  Os treinamentos serão 

conduzidos por docentes com participação de 

discentes do curso de graduação em  enfermagem 

da UFMT/CUR.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: I JORNADA DE PEDIATRIA: A IMAGEM E A 
MENTE HUMANA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Pediatria 

COORDENADOR: NATASHA SLHESSARENKO FRAIFE BARRETO 

RESUMO: A I Jorna Pediatria é um evento promovido pela Liga 

Acadêmica de Pediatria da UFMT (LAPED) 

juntamente com a Liga Acadêmica de 

Neuropediatria da UFMT (LANEPE) com o intuito de 

promover atualizações e discussões sobre temas 

relacionados aos principais achados pediátricos nos 

exames de imagens visando a troca de experiências 

entre pesquisadores no assunto, comunidade 

acadêmica e os profissionais da área da saúde.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: INICIAÇÃO À CITOMETRIA E FLUORIMETRIA. 
PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Ciências Básicas em Saúde 

COORDENADOR: FABRICIO RIOS SANTOS 

RESUMO: Dentre os procedimentos citométricos, a citometria 

de fluxo destaca-se por sua alta simplicidade e 

versatilidade, proporcionando múltiplas 

informações simultâneas dentro de um conjunto 

populacional celular. De fato, com o uso de reativos 

fluorocromados tanto a expressão de determinadas 

proteínas intra- ou extracelulares, ou mesmo o 

metabolismo e capacidade proliferativa da célula 

podem ser investigadas. A importância da análise 

por citometria de fluxo, em comparação a outros 

métodos que usam fluorocromos, é que as medidas 

são realizadas individualmente em cada célula da 

suspensão, e não somente como valor médio da 

população total (como acontece com técnicas como 

a espectrofluorimetria). As vantagens que 

proporciona a citometria de fluxo são a 

objetividade, elevada sensibilidade e velocidade de 

análise, possibilitando medições simultâneas e a 

separação analítica de uma população celular 

dentro de um grupo heterogêneo de células. O 

conhecimento e uso desta técnica é, portanto, de 

grande importância na pesquisa médica e biológica.  

Resumidamente, a citometria de fluxo é uma técnica 

de análise celular multiparamétrica que tem como 

fundamento a análise de uma suspensão de 

partículas (geralmente células), alinhadas 

sequencialmente dentro de uma corrente líquida 

laminar, frente a um feixe laser focalizado. O 

impacto de cada célula/partícula com o feixe laser 

produz sinais em diferentes comprimentos de onda 

(emitido pelos fluorocromos), que podem ser 

identificados por diferentes detectores. Estes sinais 



luminosos são convertidos em sinais eletrônicos que 

serão em seguida digitalizados e apresentados 

graficamente. Na atualidade, a citometria de fluxo 

vem sendo também adaptada para outras aplicações 

fora do estudo estritamente celular ou citométrico. 

Por exemplo, através da citometria de fluxo hoje é 

possível quantificar a concentração de proteínas em 

líquidos biológicos, e mesmo de realizar estudos de 

genotipagem, dentre outras aplicações modernas.  

Por tudo isso, este curso teórico-prático tem como 

objetivo apresentar os principais fundamentos 

teóricos na qual se baseia a citometria de fluxo, 

introduzir as principais aplicações que se derivam 

desta técnica, e o mais importante, conseguir que os 

pesquisadores consigam interpretar os dados 

gerados pela citometria de fluxo.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: INTRODUTÓRIO NASF 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: ISABELE TORQUATO MOZER 

RESUMO: Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008 

com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção 

Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na 

rede de serviços, assim como a resolutividade, a 

abrangência e o alvo das ações.   Atualmente 

regulamentados pela Portaria nº 2.488, de 21 de 

outubro de 2011, configuram-se como equipes 

multiprofissionais que atuam de forma integrada 

com as equipes de Saúde da Família (ESF), as 

equipes de atenção básica para populações 

específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas 

e fluviais) e com o Programa Academia da Saúde.   

Esta atuação integrada permite realizar discussões 

de casos clínicos, possibilita o atendimento 

compartilhado entre profissionais tanto na Unidade 

de Saúde como nas visitas domiciliares, permite a 

construção conjunta de projetos terapêuticos de 

forma que amplia e qualifica as intervenções no 

território e na saúde de grupos populacionais. Essas 

ações de saúde também podem ser intersetoriais, 

com foco prioritário nas ações de prevenção e 

promoção da saúde.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: Iº ENCONTRO DA REDE DE CUIDADOS DA PVHA, 
ISTS E HEPATITES VIRAIS DO ESTADO DE MATO 
GROSSO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: CLOSENY MARIA SOARES MODESTO 

RESUMO: INTRODUÇÃO    Atualmente pensar em um evento 

focado na cura da AIDS, parece uma situação 

surreal. No entanto as ações focais baseadas em 

evidências e as parcerias multissetoriais, 

desencadearam em um movimento global de 

esforços mais abrangentes nas áreas da saúde.  O 

universo dessa temática, traz ideais inovadores na 

sua conjuntura estratégica, reconhecendo a 

necessidade de se buscar aliados de suma 

importância no SUS como, a Rede de Atenção 

Básicas de Saúde, as academias de saúde e ainda 

implementar as ações junto a sociedade civil, a fim 

efetivo alcance das metas.  São propostas 

exequíveis, que compreendem as três linhas de 

cuidados, prevenção, diagnóstico e tratamento, 

universalmente conhecida como meta 90.90.90 ou 

seja, 90% de todas as pessoas vivendo com HIV 

saberão que têm o vírus, 90% de todas as pessoas 

com infecção pelo HIV diagnosticada receberão 

terapia antirretroviral ininterruptamente, 90% de 

todas as pessoas recebendo terapia antirretroviral 

terão supressão viral.  Promover o Iº ENCONTO DA 

REDE DE CUIDADOS DA PVHA, ISTs E HEPATITES 

VIRAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO tem por 

finalidade precípua uniformizar as ações dessas três 

linhas de cuidados em conformidade com as 

diretrizes do PN/IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, 

bem como implantar e implementar os cuidados as 

pessoas expostas a sífilis efetivando o Protocolo 

Municipal de Sífilis na Rede SUS do município de 

Cuiabá, que certamente são desafios apresentados 



no cotidiano dos envolvidos.     A junção dos 

serviços, usuários e academias de Saúde, servi rá 

para ampliar os horizontes científicos dos 

envolvidos. A fusão dessa trilogia pode ser 

traduzida em vivência, experiência e ciência, que 

representa um movimento de aprendizagem e 

ensinagem baseado na troca de saberes, que 

certamente revigorará as ideologias e metas que 

busca o fim das epidemias, tido como utópico em 

décadas passadas e hoje desponta como absoluta 

realidade.   Nesse atual contexto, esse encontro dos 

serviços é uma necessidade coletiva, haja visto que, 

em quase duas décadas de implantação do SAE em 

Cuiabá e posterior implantação no interior do 

Estado já conduziu ao entendimento de que é 

possível se trabalhar territorialmente distantes, mas 

técnica e cientificamente não!  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MINI-CURSO FUNDAMENTOS HISTÓRICOS 
CULTURAIS DO SUICÍDIO: TRABALHO, SAÚDE E 
EDUCAÇÃO. 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: VANESSA CLEMENTINO FURTADO 

RESUMO: Mini-curso se propõe a debater a temática do 

suicídio a partir de seus fundamentos histórico-

culturais. Discutindo as questões sociais e culturais 

imbricadas no processo de suicídio, bem como, 

traçar um estudo teórico acerca de como o processo 

de morte voluntária venho sendo estudado e 

percebido ao longo da história da humanidade.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PARE DE AGREDIR SEU RIM! 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Clínica Médica 

COORDENADOR: RAFAEL GONCALVES RIBEIRO DE SOUZA 

RESUMO: A Liga Acadêmica de Nefrologia (LANEF), da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 

Mato Grosso (FM-UFMT), é coordenada pelo 

professor Rafael Souza, nefrologista e professor da 

FM-UFMT e tem por objetivo enriquecer o estudo da 

nefrologia na instituição através do ensino, 

extensão e pesquisa.    Visando a extensão dos 

conhecimentos obtidos na FM-UFMT e na LANEF, 

pretendemos realizar um evento com o objetivo de 

levar até a sociedade maneiras de prevenção e 

promoção à saúde quanto aos cuidados com o 

sistema renal. O projeto foca as nefropatias 

diabética e hipertensiva, que apresentam alta 

incidência e são grandes responsáveis, a longo 

prazo, pela indicação de hemodiálise.   O projeto 

será realizado por doze (12) discentes e um (01) 

docente integrantes da LANEF no dia 13 de março de 

2016 das 08:00 as 12:00 no Parque Mãe Bonifácia 

(as devidas medidas para utilização do parque já 

foram tomadas junto a Secretaria do Meio 

Ambiente). Atuaremos de duas maneiras, a primeira 

visa ensinar práticas preventivas quanto a 

hipertensão e diabete, doenças que podem evoluir e 

causar graves nefropatias. Já a segunda terá como 

objetivo o rastreamento de pessoas que possuem 

maior risco de desenvolver essas patologias. Para 

auxiliar no rastreio da hipertensão iremos aferir a 

pressão arterial dos visitantes.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: REDUÇÃO DE DANOS NA PRÁTICA: 
DISPOSITIVOS GRUPAIS NA ARTICULAÇÃO 
ENTRE PSICOLOGIA SOCIAL E CLÍNICA 
CONTEMPORÂNEA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: DOLORES CRISTINA GOMES GALINDO 

RESUMO: o projeto pretende contribuir para o fortalecimento 

das estratégias de redução de danos nos serviços 

abertos de atenção a usuários de álcool e outras 

drogas no município de Cuiabá por meio de 

vivências estéticas grupais com usuários e também 

com equipe técnica. Desenvolvendo dispositivos 

grupais na interface entre psicologia social e clínica 

contemporânea, mais especificamente com as 

estratégias terapêuticas do CAPS-ad e da Unidade 

de Internação - álcool e drogas do Adauto Botelho, 

com a qualificação teórica e prática sobre redução 

de danos e suas possibilidades de atuação. Para isso 

serão realizados grupos com usuários dos serviços 

buscando, junto com a arte, alternativas 

terapêuticas de redução dos danos sociais e à saúde 

oriundos da dependência de álcool e outras drogas. 

Também serão realizados grupos com equipe técnica 

de caráter formativo.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SUSTENTA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Psicologia 

COORDENADOR: ADRIANA DE OLIVEIRA RANGEL 

RESUMO: Este trabalho consiste em uma articulação entre 

pesquisa, ensino e extensão. O objetivo central é 

produzir um apoio às equipes clínicas da atenção à 

saúde mental, promovendo ações político-clínicas 

no sentido de inserir a discussão sobre o sofrimento 

psíquico em uma perspectiva discursiva. No nível da 

aprendizagem dos estudantes, tanto dos 

extensionistas quanto dos novos estudantes que 

estão chegando a campo, o objetivo é o treino de 

uma habilidade de acolhimento e escuta do usuário 

do serviço de saúde. A partir de uma perspectiva 

psicanalítica de uma leitura da transferência 

seguimos na via da transmissão orientada por Freud 

(1980) em seus textos técnicos, da leitura e manejo 

da transferência em jogo nas situações da 

assistência. Treinar a escuta como um lugar neutro, 

de onde os julgamentos e as imaginações devem dar 

lugar a um não-saber sobre o outro que torna 

possível uma livre associação de idéias por parte 

daquele que fala e uma atenção flutuante como 

treino de posição de escuta clínica. A ideia é de que  

de as coisas escutadas por nossos estudantes 

possam vir a compor conteúdos do paciente no 

estudo do caso pela equipe. Portanto, o sofrimento 

é compreendido em uma perspectiva existencial em 

que aquele que sofre reflete todo um contexto 

sociológico, histórico e político. O público alvo são 

as equipes e os usuários dos serviços públicos de 

saúde mental da cidade de Cuiabá. No tocante ao 

ensino, está amplamente articulado com a disciplina 

'Estágio Básico IV' do curso de Psicologia da 

UFMT/Cuiabá. Enquanto campo de extensão é o 

apoio efetivo do professor e dos alunos às equipes, 



sustentando uma práxis na unidade e 

acompanhando enriquecendo as discussões clínicas 

das equipes, promovendo um rigor na construção 

dos casos, podendo apontar dificuldades e propor 

intervenções. A pesquisa neste campo fértil se abre 

nos horizontes enquanto possibilidades a serem 

articuladas a partir da práxis clínica-política desse 

professor com sua equipe nesse campo, 

possibilitando a produção de artigos, apresentações 

de trabalhos em congressos e simpósios, debatendo 

e estudando os temas vivos da sociedade e da 

população.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: TENDA PAULO FREIRE - DIVERSIDADE E 
ALTERIDADE: DIÁLOGO E CUIDADO EM SAÚDE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: NINA ROSA FERREIRA SOARES 

RESUMO: A Tenda Paulo Freire caracteriza-se como um espaço 

de produção do cuidado inclusivo e de saberes na 

lógica da emancipação humana, um lugar de 

produção de cultura e de novas tecnologias 

produzidos a partir da educação popular. É 

construída a partir do encontro com os coletivos de 

educação popular, saúde  indígena, práticas de 

cuidados com a saúde e movimento estudantil. Tem 

por princípio  estabelecer o diálogo sobre temas 

geradores que amplificam as discussões em torno da 

saúde, tais como as políticas da equidade, da 

educação popular, das práticas integrativas e 

complementares no SUS, assim como as práticas 

tradicionas e populares (indígenas, quilombolas, 

rebeirinhas, etc.) de cuidados com a saúde, 

oportunizando aos sujeitos a busca de novos 

caminhos de cuidados por meio do diálogo e da 

cultura, que contribuem para resignificar os saberes 

ancestrais.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: TREINAMENTO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS 
PARA O PNCEBT E ENCEFALOPATIAS EM 
BOVINOS 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Diretoria Adjunta da Faculdade de Medicina Veterinária 

COORDENADOR: PEDRO EDUARDO BRANDINI NESPOLI 

RESUMO: Em Mato Grosso a bovinocultura é uma atividade 

importante, economicamente. O mercado europeu é 

um potencial importador de produtos derivados de 

bovinos, mas restringe muitas importações através 

de justificativas técnicas, relacionadas com a 

inadequação de padrões sanitários. Portanto, a 

minimização da casuística da Brucelose e 

Tuberculose inibirá as restrições do mercado 

internacional. É um programa que está sendo 

executado em todo país, que depende da integração 

das instituições em nível intra e interestadual, para 

ser sucessiva. Portanto, a participação de 

instituições públicas soma força com o governo 

federal para nosso desenvolvimento econômico. É 

uma responsabilidade técnica, não-obrigatória para 

as Universidades, mas indicada pelo próprio MAPA e 

firmada como um compromisso na própria 

Resolução, que convida e conta com a participação 

das mesmas através da sua ação multiplicadora e 

credenciadora dentro do programa que a UFMT, 

anteriormente, representada pelo Departamento de 

Clínica Médica Veterinária (CLIMEV) da Faculdade 

de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMEV), que 

desde 2004 foi credenciada para a realização de 

cursos e até dezembro de 2013, habilitou 798 

(setecentos e noventa e oito) médicos veterinários, 

hoje, representada pela Faculdade de Medicina 

Veterinária. Existe uma demanda contínua pelos 

profissionais médicos veterinários estimada de, no 

mínimo, 60 Médicos Veterinários, contemplando 3 

módulos ao ano.  



 

 



 

 

 

TÍTULO: VIGILÂNCIA DE CÂNCER E SEUS FATORES 
ASSOCIADOS: ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO BASE 
POPULACIONAL E HOSPITALAR 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Saúde Coletiva 

COORDENADOR: NOEMI DREYER GALVAO 

RESUMO: O câncer é um problema de saúde pública diante da 

sua magnitude e transcendência. É uma doença com 

desenvolvimento lento e tratamentos eficazes, 

principalmente se for detectada precocemente. No 

Brasil, a estimativa para o ano de 2016, apontou 

para a ocorrência de aproximadamente 596 mil 

casos novos de câncer por 100 mil habitantes, 

excluindo os casos de pele não melanoma, 

reforçando a magnitude do problema do câncer no 

país. Os registros destes casos, como o Registro de 

Câncer de Base Populacional (RCBP), que são 

ferramenta essenciais e estratégicos para a 

implementação de programas e ações desde a 

prevenção primária e secundária, até o 

planejamento e alocação de recursos para o cuidado 

com a saúde da população além de tratamento de 

pacientes beneficiando assim tanto o indivíduo 

quanto a sociedade, visto que o câncer é uma 

doença com alto potencial de sobrevida ou até 

mesmo cura se detectado precocemente. Objetivo - 

Implementar a Vigilância do Câncer, por meio da 

atualização dos registros (RCBP e RHC) e 

conhecimento da magnitude e seus fatores 

associados em Mato Grosso do período de 2008 a 

2016. Metodologia – As atividades do projeto serão 

dividas em sete etapas para alcançar os objetivos do 

projeto: Estruturar de espaço físico e recursos 

humanos; Capacitar a equipe; Atualizar dos 

registros de Câncer [RBPC e RHC]; Analisar os dados; 

Descentralizar o registro de câncer para os 

municípios; Divulgar os dados e Encerramento do 



projeto - relatório final como perfil e tendência da 

incidência e mortalidade e sobrevida dos pacientes 

com câncer em MT. Conclusão - Com o contrato  

entre a UFMT/ISC e SES/MT, estabelecido, a 

atualização da base de dados será concretizada com 

a produção dos indicadores, que são essenciais para 

o acompanhamento e controle da doença. Com isso 

espera-se que a vigilância e assistência dessa 

doença seja contemplada de forma diferenciada 

pelos gestores estaduais e municipais.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA EQUIPE 
DE ATENÇÃO BÁSICA 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: EDIALIDA COSTA SANTOS 

RESUMO: As emergências surgem quando menos se espera, 

por isso, é essencial que profissionais da saúde 

saibam exatamente o que se deve fazer nestas 

ocasiões. O acolhimento a pacientes graves ou na 

iminência de um evento agudo pode ocorrer em 

qualquer Unidade Básica de Saúde, o que torna 

fundamental o reconhecimento dessas situações e a 

adequada conduta em tempo oportuno.  Os 

acadêmicos da disciplina Estágio Supervisionado I 

da faculdade de enfermagem FAEN/UFMT 

observaram a necessidade de realização do curso de 

primeiros socorros para a equipe de atenção básica 

como uma forma de tornar o atendimento aos 

usuários um processo mais eficiente, que priorize e 

identifique casos mais graves e assim reduza o 

tempo de espera pelo atendimento.   Nesse 

contexto, os acadêmicos e a docente responsável 

pelo campo de estágio, em parceria com 

profissionais habilitados que atuam na atenção à 

emergência pré-hospitalar, propõe um curso de 

primeiros socorros para equipe da Estratégia de 

Saúde da Família Residencial Coxipó I e II.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 3º ENCONTRAME DA REGIÃO CENTRO-
OESTE/2016 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Enfermagem 

COORDENADOR: LAURA FILOMENA SANTOS DE ARAUJO 

RESUMO: A Associação Médica Espírita do Brasil (AME-Brasil), 

fundada em junho de 1995, vem atuando no tripé 

Pesquisa, Estudo-Ensino, Assistência/Benemerência, 

no sentido de levar a alma para a medicina e outras 

profissões da saúde. Sua proposta é a mudança 

paradigmática que considere saúde e doença como 

atributos essenciais da alma do ser humano, para 

além da dimensão física de seu corpo. Buscando 

atuar na fonte da formação dos profissionais da 

saúde, a AME-Brasil se vincula ao meio acadêmico 

através do Departamento Acadêmico da Associação 

Médico-Espírita do Brasil (DA-AME-BR).  A AME-

Brasil congrega, atualmente, sessenta associações 

médicas espíritas dos estados, regiões e municípios 

do Brasil (AME’s), em torno do mesmo ideal, 

buscando disseminar, por todo o território nacional, 

a compreensão espiritualista do ser humano e seus 

processos de ser saudável e adoecer. Organiza, a 

cada dois anos, encontro das AME’s de cada região, 

em eventos temáticos denominados “Encontro das 

Associações Médicas Espírita” (ENCONTRAME).   Em 

2016 a Associação Médica Espírita do Estado de 

Mato Grosso (AME-MT) tem a felicidade de sediar o 

ENCONTRAME da Região Centro Oeste, congregando 

a AME Distrito Federal, AME Goiás e AME Mato 

Grosso do Sul, que ocorrerá nos dias 21, 22 e 

23/04/2016, em Cuiabá.  Terá como tema central o 

“Reencontro da Ciência e Espiritualidade –  A 

Redescoberta da Esperança”, que será abordado ao 

longo do evento em mesas-redondas e conferências, 

contando com a participação de destacados 

pesquisadores e profissionais da área da saúde, 



tanto do estado do Mato Grosso como dos demais 

estados da região centro-oeste e outros estados do 

Brasil.  Em consonância com o pensamento de que é 

essencial que o paradigma “Ciência e 

Espiritualidade” seja inserido ainda na formação 

profissional em saúde, e por considerarmos que a 

auto-cura é também um atributo do ser humano, a 

presença dos profissionais e de acadêmicos das 

diversas áreas da saúde é fortemente estimulada, 

assim como de pessoas interessadas na própria 

saúde, numa perspectiva integral.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ESCOLA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Biologia e Zoologia 

COORDENADOR: ROSINA DJUNKO MIYAZAKI 

RESUMO: O curso tem como objetivo contribuir para a 

formação continuada de professores da rede pública 

de Educação Básica por meio de ações de promoção, 

prevenção e atenção à saúde, com vistas ao 

enfrentamento das vulnerabilidades que 

comprometem o pleno desenvolvimento de crianças 

e jovens da rede pública de ensino. O 

desenvolvimento a distância o curso se processará a 

partir da interatividade do tutor com os cursistas 

via internet, na plataforma Moodle. O curso terá 

como referência para o seu desenvolvimento, o 

portal da UAB. Os tutores acompanharão os 

cursistas que poderão formar grupo de estudos a 

fim de facilitar a compreensão das temáticas. Para a 

realização do curso serão preparados ambientes 

virtuais onde serão previstas a realização de 

atividades propostas, assim como serão 

disponibilizadas informações pertinentes ao curso , 

literatura para pesquisa de cada disciplina. As 

avaliações serão realizadas de acordo com os Planos 

de Ensino de cada um dos professores responsáveis 

pelas disciplinas. Falar e trabalhar 

pedagogicamente temas como epidemiologia, 

qualidade da água, do solo e do ar, vetores de 

doenças, animais sinantrópicos, entre outros, 

voltará o olhar dos professores para ações 

preventivas e despertará o interesse deles para suas 

próprias condições de saúde e riscos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MEU PEQUENO PRÍNCIPE: UM NOVO OLHAR 
SOB O AUTISMO 

CÂMPUS: CUIABÁ 

UNIDADE: Departamento de Zootecnia e Extensão Rural 

COORDENADOR: LISIANE PEREIRA DE JESUS 

RESUMO: O autismo tem sido definido como uma síndrome, 

envolvendo comprometimento severo e invasivo em 

três áreas do desenvolvimento, sendo elas: 

habilidades de interação social recíproca, 

habilidades de comunicação e presença de 

comportamentos, interesses e atividades 

estereotipadas. É importante ressaltar que o 

autismo não é uma doença única, e sim um distúrbio 

de desenvolvimento complexo, definido de um ponto 

de vista comportamental com etiologias múltiplas e 

graus variados de severidades. O autismo origina -se 

de uma incapacidade inata de estabelecer o contato 

afetivo habitual e biologicamente previsto com as 

demais pessoas, sem, contudo, excluir a importância 

dos aspectos ambientais no desenvolvimento. 

Podem-se observar dificuldades na espontaneidade, 

imitação e jogos sociais, bem como interação social 

e na comunicação, padrão de comportamento 

repetitivo e estereotipado, e um repertório restrito 

de interesses e atividades. Essa grande 

variabilidade no grau de habilidades sociais e de 

comunicação e no padrão de comportamento  que 

ocorrem com autistas tornou mais apropriado o 

termo “transtorno invasivo do desenvolvimento”. 

No entanto, alguns aspectos desta síndrome geram 

com frequência uma visão errada sob os portadores 

desta síndrome por parte da comunidade em gera l, 

visão essa que muitas vezes gera preconceito e 

dificulta a inclusão social dos portadores do 

transtorno do espectro autista (TEA), que pode se 

manifestar em diferentes intensidades, no entanto 

este fato não torna os portadores incapazes de 



manifestar afetividade ou interagir 

socialmente,como se pensa comumente. Este projeto 

tem por objetivo esclarecer o publico em geral sob 

certos aspectos do TEA, na tentativa de facilitar a 

inclusão social dos portadores desta síndrome em 

diversos segmentos da sociedade. A iniciativa busca 

moldar uma sociedade mais consciente e preparada 

para conviver com pessoas com TEA e outras 

síndromes de forma ativa e acolhedora, livre de 

preconceitos.  

 

 

 


