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Titulo:

Intervenções Clínicas Comportamentais para a Comunidade (Cópia) 08-122012

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICHS/CUR
Juliana Cristina Donadone - Docente
Essa proposta visa atender a comunidade academica da UFMT/CUR,
incluindo graduandos, professores, técnicos e demais servidores além da
comunidade adjacente e encaminhamentos de instituições públicas de
saúde (CAPSs, UBSs, etc.) e de profissionais da área da saúde, no que se
refere a atendimentos psicoterápicos de orientação analitico
comportamental.

Titulo:

Atendimento Ambulatorial e Educação Nutricional dos servidores
participantes do Programa CARDIO-UFMT (Cópia) 01-03-2012 (Cópia) 1601-2013

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FANUT
Naoel Hassan Feres - Docente
Este projeto faz parte do Programa CARDIO:UFMT e objetiva oferecer
atendimento nutricional aos participantes do Programa e ações de
educação nutricional para promoção da saúde, prevenção e tratamento dos
fatores de risco cardiovasculares. Serão realizadas consultas de nutrição
regulares/individualizadas e traçadas metas/estratégias terapêuticas para o
servidor. A equipe de nutrição atua em conjunto com a medicina,
enfermagem, educação física, psicologia e serviço social para garantir
abordagem integrada do servidor. Neste ano serão criados grupos de
educação nutricional com os servidores integrantes do Programa para
conscientização da importância do tratamento multidisciplinar e
desenvolvimento de autonomia no cuidado com sua alimentação e
nutrição. O atendimento será realizado nos ambulatórios da CABES por
bolsistas do curso de nutrição sob supervisão de profissional nutricionista
ou docente (nutricionista). Ressalta-se que em 2009, dos servidores ativos
da UFMT (Cuiabá) convocados para o exame periódico, 1/3 apresentou
algum fator de risco cardiovascular (obesidade, diabetes mellitus,
hipertensão arterial, dislipidemias) e foi encaminhado para o serviço de
nutrição.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Jornal 'Anamnese'
FM
Alexandre Paulo Machado - Docente

Resumo:

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

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

NATAÇÃO 2013
FEF
Antonio Carlos Jaudy - Técnico Administrativo
A modalidade de natação oferecida à comunidade interna e externa da
UFMT, possui o caráter de 'escolinha de natação' e portanto visa o
aprendizado dos estilos do nado numa perspectiva da cultura corporal
educacional de movimento, levando o aprendiz (aluno) à apropriação de
aspectos globais e específicos dos movimentos envolvidos nos mesmos e
sobretudo a aquisição de melhor qualidade de vida.

Titulo:

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

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FM
Zuleide Aparecida Félix Cabral - Docente
Este projeto atende meninas e adolescentes, seus parceiros e/ou seus
familiares, da rede pública, por procura espontânea ou através de
encaminhamento dos serviços de saúde do estado, desde 1992. São
realizados os atendimentos ginecológico geral e endócrino,
acompanhamento pré-natal e seguimento pós-natal. As pacientes e seus
acompanhantes participam dos grupos informativos específicos (sala de
espera). A psicologa realiza os atendimentos individuais de acordo com a
necessidade. A assistente social da mesma forma. O objetivo é dar suporte
médico, psicológico e social às adolescentes durante e após a gestação,
visando a diminuição de recidivas de uma nova gestação.

Titulo:

CARDIO-UFMT: PROGRAMA SAÚDE CARDIOVASCULAR DO SERVIDOR 2013

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FEF
Carlos Alexandre Fett - Docente
Trata-se de um programa de atenção à saúde cardiovascular dos servidores
ativos da UFMT (Campus Cuiabá) com o objetivo de desenvolver ações de
promoção, prevenção e tratamento dos fatores de risco cardiovascular. Por
meio de equipe multidisciplinar, incluindo as áreas de medicina,
enfermagem, psicologia, serviço social, educação física e nutrição são
oferecidas atividades de educação em saúde; tratamento clínico,
nutricional, psicossocial e programas de atividade física orientada. A equipe
é composta por docentes e discentes dos cursos de nutrição, educação
física e enfermagem, por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem,
psicólogo e assistente social da CABES. Os servidores ativos são convocados
para a realização do exame médico periódico na CABES, local em que
passão por consulta médica, testes físicos e consulta de enfermagem. De
acordo com o diagnóstico do servidor, o mesmo é encaminhado para
atividades específicas do Programa: grupos de educação em saúde;
acompanhamento nutricional; programas de atividade física orientada,
assistência pscicossocial. Por meio destas intervenções, pretende-se
promover mudanças no estilo de vida, redução da frequência dos fatores de
risco cardiovascular e melhora da capacidade funcional do servidor da
UFMT, além de promover o trabalho em equipe e contribuir para o
fortalecimento das ações da CABES.

Titulo:

Projeto “Comunidade em Movimento”: contribuições para redução de
riscos associados às doenças crônicas não transmissíveis na população
atendida

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FEF
Christianne de Faria Coelho - Docente
Os usuários do Sistema Único de Saúde, principalmente aqueles atendidos
pelas Unidades Básicas de Saúde da Família, apresentam-se como grupos de
risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). Promover a saúde
e prevenir essas doenças, além de aumentar a qualidade de vida dessa
população de risco, pode ainda minimizar os gastos assistenciais por elas
determinados, sendo de grande interesse do sistema público de saúde. É
evidenciado na literatura que intervenções que busquem atingir diversos
níveis (individuais, interpessoais, ambientais e políticos), apresentam
maiores chances de sucesso. Com vistas a fortalecer as políticas
implementadas pelo Ministério da Saúde, como a Política Nacional de
Promoção da Saúde, Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o Plano
de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNTs, o projeto
“Comunidade em Movimento”, de caráter multiprofissional, tem o intuito
de estimular a mudança do estilo de vida da comunidade adscrita nas áreas
de atuação da Estratégia Saúde da Família, por meio de atividades de
vigilância, oferecimento de práticas corporais, capacitação profissional e
diversas ações integradoras em saúde

Titulo:

Preparando o acadêmico para o mercado de trabalho: Avalição Física e
Treinamento em Academia e Clubes - 2013

Unidade Geral:

FEF

Coordenador:
Resumo:

Carlos Alexandre Fett - Docente
A área profissional relacionada a academias e clubes de ginástica tem
aumentando consideravelmente ao longo das ultimas décadas. Entretanto,
ainda é carente no mercado de trabalho profissionais devidamente
treinados em protocolos de exercício físico para difentes condições. Neste
projeto, o acadêmico receberá treinamento e cursos acerca de assuntos de
avaliação física, montagens de programas de atividades físicas, orientação
nutricional, atendendo a públicos diversos e vivenciará consequentemente
as possíveis áreas de atuação profissional em academia de ginástica, lutas e
musculação. O aluno participará de atividades práticas, ministrando aulas
sob supervisão de profissional formado e também participará de reuniões
semanais onde serão discutidos os aspectos teóriocos dos programas. Estas
reuniões serão multidisciplinares com profissionais das áreas de Educação
Física, Nutrição, Fisioterapia e Medicina. Este projeto visa melhor preparar o
futuro profissional para o mercado de trabalho, ensinando-o quanto aos
fundamentos do trabalho em equipe multidisciplinar, bem como expô-lo as
técnicas atuais e avançadas de intervenção na área em questão.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Futebol 2013
FEF
Helenir Resende Rodrigues - Técnico Administrativo
A intenção do projeto é democratizar o acesso ao aprendizado do futebol
independentemente do nível de habilidades físicas e de classe social. Propor
conteúdos nas dimensões de procedimento (prática), conceitos e atitudes.
Introduzir e integrar o aluno no âmbito da cultura do futebol. Formar, além
de desportistas, cidadãos críticos e conscientes sobre o próprio papel na
sociedade. Prestar informações para que possam compreender e usufruir
dos benefícios do futebol.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Longevidade Saúdavel: Exercício Físico
FEF
Neusa Maria Carraro Martins - Docente
As atividades físicas oferecidas para os idosos, objetiva o desenvolvimento e
a manutenção da condição física geral (físico, intelectual, social e
emocional) do ser humano. Visando o desenvolvimento e aprimoramento
das valências físicas: resistência aeróbia, força, equilíbrio e flexibilidade
articular, além da sociabilização em grupo. Pessoas idosas frequentemente
apresentam problemas de saúde, principalmente doenças crônicas não
transmissíveis (hipertensão, osteoporose, artrite, reumatismo...) e
incapacidades físicas que podem levar à dependência para a realização das
atividades diárias. Muitos acadêmicos já efetuaram trabalhos de
monografias sobre o envelhecimento com o respaldo dos conhecimentos
obtidos em sala de aula, na disciplina Atividade Física para Terceira Idade da
Faculdade de Educação Física. Este projeto além de proporcionar aos alunos
a pratica da atividade física com os idosos, representa uma abertura da
UFMT para os idosos da comunidade cuiabana.

Titulo:
Unidade Geral:

FUTSAL 2013
FEF

Coordenador:
Resumo:

Jaedson Coleta de Sousa - Técnico Administrativo
Informar, incentivar e sociabilizar as crianças com informações básicas
sobre as regras, técnicas e táticas do futsal.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

HIDROGINÁSTICA 2013
FEF
Garcia Ferreira da Silva - Técnico Administrativo
A INTENÇÃO DO PROJETO É TRABALHAR COM AS COMUNIDADES INTERNA E
EXTERNA DA UFMT DA CIDADE DE CUIABÁ, FOCANDO OS JOVENS, ADULTOS
E IDOSOS NUM PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE, BEM COMO
DOS ASPECTOS SOCIAL E CULTURAL.

Titulo:

Cuidando e Orientando quem cuida: uma parceria entre a Santa Casa de
Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis-MT e o Curso de
Enfermagem da UFMT/CUR
ICEN/CUR
Graciela da Silva Miguéis - Docente
Atividade de educação permanente com proposta a atualização e
capacitação para formação de pessoas em serviço na área da saúde
enfocando diversos temas pertinentes a necessidade do local, incluindo ao
Controle de infecção hospitalar. Esta é uma parceria entre a Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT) e a instituição hospitalar filantrópica Santa
Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis-MT. Os treinamentos
serão conduzidos por docentes com participação de discentes do curso de
graduação em enfermagem da UFMT/CUR.

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Titulo:

Estratégias de Enfrentamento: programa de intervenção para cuidadores e
crianças com doença falciforme

Unidade Geral:
Coordenador:

IE
Tatiane Lebre Dias - Docente

Resumo:

As crises de dor se constituem no sintoma clínico mais recorrente na doença
falciforme, gerando maior número de internações hospitalares aos
portadores da doença e que ocasiona situações de stress ao sujeito e ao seu
cuidador (pessoa que auxilia e acompanha no tratamento da doença). Assim
as estratégias de coping ou seja, as formas de lidar com os eventos
estressantes se tornam indicadores importantes na qualidade de vida do
doente e cuidador. Esta proposta tem como objetivos: a) dar continuidade
ao Programa de Estratégias de Enfrentamento da Dor para Crianças com
Doença Falciforme (PEED-DF), desenvolvido no ano de 2012 numa
modalidade de ação de extensão e b) ampliar o programa de intervenção de
modo a incluir os cuidadores dessas crianças, buscando oferecer a estes o
desenvolvimento de estratégias de enfrentamento mais eficientes em
relação ao convívio com o paciente portador de doença crônica. Serão
atendidas 16 crianças que realizam tratamento periódico na unidade de
saúde de Cuiabá/MT com doença falciforme e seus respectivos cuidadores.
O programa será desenvolvido através de sessões individualizadas, com
aplicação de atividades lúdicas que proporcionem a criança e ao cuidador
formas mais adequadas para lidar com as situações adversas provocadas
pela doença.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

HANSENÍASE: diagnóstico precoce é a solução
ICEN/CUR
Débora Aparecida da Silva Santos - Docente
O Município de Rondonópolis-MT vem apresentando um alto índice de
casos de hanseníase, levando a necessidade de ações educativas e
preventivas, que possam promover o diagnóstico precoce da doença. Este
projeto está sendo realizado com a parceria da Secretaria Municipal de
Saúde de Rondonópolis através do “Mutirão de Hanseníase e Tuberculose”
há 3 anos com discentes e docentes do Curso de Enfermagem
UFMT/ICEN/CUR . Tem como objetivo realizar atividades de orientação
sobre a prevenção da hanseníase nas áreas de abrangência das Unidades de
Saúde do município, assim como educação em serviço, palestras em escolas
e participação em mutirões prestando assistência direta aos usuários
através da realização de teste de sensibilidade. O público-alvo são os
moradores, que tenham interesse em conhecer mais sobre a Hanseníase ou
que apresentem qualquer sinal ou sintoma que caracterize a Doença de
Hansen, além dos alunos das escolas e profissionais de saúde das unidades
de saúde. Desta forma, através de uma ação de cidadania e de extensão
universitária, o desenvolvimento do projeto contribuirá de forma
significativa com o diagnóstico precoce da hanseníase e com a saúde
pública do município.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Atenção Multidisciplinar ao Paciente Oncológico - UFMT
FM
Gilmar Ferreira do EspÍrito Santo - Técnico Administrativo

Resumo:

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

Titulo:

Monitoramento da infestação do Aedes aegypti no campus da UFMTCuiabá (Cópia) 20-02-2013

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

IB
Rosina Djunko Miyazaki - Docente
As áreas urbanas densamente povoadas e com a produção de materiais
descartáveis cada vez mais crescentes aliadas à falta de uma política
integrada de saneamento básico colaboram com a existência de um número
infindável de criadouro. A Comissão Institucional para o Controle da
Dengue, com objetivo de verificar o nível de infestação dos vetores e a
influência dos fatores abióticos como a temperatura e pluviosidade no
campus da Universidade Federal de Mato Grosso, localizado na região
central da cidade de Cuiabá, pretende dar continuidade ao monitoramento
mensal através de armadilha tipo ovitrampa, no período de março de 2013
a fevereiro de 2014.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Saúde 100%
PROCEV
Mario Mateus Sugizaki - Docente
As doenças crônico não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de
morte no Brasil e no mundo. Entre elas as doenças do aparelho
cardiovascular e respiratório são as de maior impacto. Várias estratégias do
governo tem sido implementada para a redução das DCNTs, como combate
ao tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, orientação nutricional,
incentivo a prática regular de atividade física entre outras. Considerando a
importância da prática de atividade física, alimentação saudável e o estilo
de vida como aliada na melhora de qualidade de vida das pessoas, esse
programa tem como metas proporcionar aos acadêmicos e servidores da
Universidade Federal de Mato Grosso - Campus de Sinop, a oportunidade
de participarem de projetos esportivos de futsal, handebol, basquetebol,
voleibol, judô e muay thai. Além dessas ações também é foco desse
programa, em parceria com a secretaria de Municipal de Esportes,
Secretaria de Educação e de Saúde a participação de acadêmicos como
monitores nas escolinhas esportivas. Por último, esse programa também
tem como foco avaliar e orientar a comunidade local sobre os riscos
cardiovasculares, orientação nutricional e a qualidade de vida.

Titulo:
Unidade Geral:

Prevenção às Zoonoses Emergentes no Campo
ICS/Campus Sinop

Coordenador:
Resumo:

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

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Grupo de Apoio as pessoas que vivem com HIV/AIDS
ICS/Campus Sinop
Cezar Augusto da Silva Flores - Docente
Com relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS, a adesão ao tratamento
assume importância crucial diante da perspectiva de uma vida longa e com
qualidade. Estudos indicam que a eficácia do tratamento, supressão viral,
exige que o uso do esquema terapêutico deva ser igual ou superior a 95%
das doses prescritas. A adesão insatisfatória pode estar associada ao
desenvolvimento de resistência viral. O trabalho grupal poderá dar ao
indivíduo um espaço que ele consiga uma identificação com os outros
portadores, por meio da troca de experiência. Este estudo objetiva criar
um grupo de apoio a pacientes vivendo com HIV/Aids que freqüentem o
SAE de Sinop. As reuniões do grupo acontecerão mensalmente no período
diurno ou noturno na sala de reuniões do SAE, com duração em torno de
quatro hora. Serão conduzidas na forma de palestras, oficinas, dinâmicas
ou discussão que abordem temas de interesse dos participantes do grupo.
Serão utilizados cartazes, recursos audiovisuais no sentido de proporcionar
a interação entre os participantes, acadêmicos, professores e profissionais
da unidade de saúde. Espera-se com esse projeto que os portadores de
HIV/AIDS consigam participar da adesão ao tratamento, ter compreensão,
reflexão, aceitação e enfrentamento da doença, tendo uma vida mais ativa
e produtiva.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Promoção a saúde: Uma abordagem holistica
ICBS / CUA
Maraisa Delmut Borges - Docente

Resumo:

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

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Boas Práticas na Manipulação de Alimentos
ICET / CUA
Luciana Costa Lima - Docente
As doenças transmitidas por alimentos (DTA) constituem um dos problemas
de saúde pública mais freqüentes do mundo e são causadas principalmente
por micro-organismos, os quais penetram no organismo humano através da
ingestão de água e alimentos contaminados. Este projeto tem como
objetivo principal orientar os participantes da importância de cuidados
básicos de higiene na manipulação dos alimentos para despertá-los quanto
a responsabilidade na elaboração de um alimento saudável. Este trabalho se
justifica visto que a conscientização de todos para a responsabilidade com a
sua saúde e a saúde de sua família são fatores preponderantes para
melhorar a qualidade de vida. O projeto Boas Práticas na Manipulação de
Alimentos será composto de palestras onde serão abordados temas tais
como: Contaminação dos alimentos; Sanitização dos alimentos a serem
consumidos; Manipulação e Preparo dos alimentos e Conservação dos
alimentos, para consumo posterior. Ao final das palestras será realizada
aula prática no Laboratório de Tecnologia de Alimentos do Curso de
Engenharia de Alimentos quanto as Boas Práticas de Manipulação de
Alimentos que devem ser utilizadas na manipulação, preparo e conservação
dos alimentos, para consumo posterior.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

O conhecimento de fitoterápicos, suas leis e aplicações
ICBS / CUA
Victor Vitorino Lima - Docente

Resumo:

Os benefícios das plantas medicinais e de medicamentos fitoterápicos são
reconhecidos em todo o mundo como elementos importantes na
prevenção, promoção e recuperação da saúde. A fitoterapia, como medicina
alternativa ou complementar, é um fenômeno social no mundo atual,
caracterizado pelas suas inter-relações biológicas, sociais, culturais e
econômicas. O Brasil, com seu vasto patrimônio genético e sua diversidade
cultural, têm a oportunidade para estabelecer um modelo de
desenvolvimento próprio e autônomo na área de plantas medicinais e
fitoterápicos, que prime pelo uso sustentável da biodiversidade, respeite
princípios éticos, compromissos internacionais assumidos. As atribuições
do farmacêutico incluem a sua ativa participação na elaboração das
Relações de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em todas as esferas que
englobam o uso desses medicamentos e seus derivados. Além disso, é papel
do profissional farmacêutico garantir à população brasileira o acesso seguro
e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso
sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da
indústria nacional. Nosso projeto de pesquisa baseia-se na hipótese de que
estudantes e profissionais farmacêuticos não possuem conhecimento
adequado sobre fitoterápicos e sobre a legislação vigente. Sendo assim,
objetivos específicos incluem a elaboração de questionários para
identificarmos o grau de conhecimento sobre as leis e fitoterápicos,
oferecimento de palestras, alertando sobre o uso correto de fitoterápicos e
sobre as leis que regem estes medicamentos.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Curso de Desenvolvimento Gerencial do SUS
ISC
Júlio Strubing Müller Neto - Docente
O Projeto 'Curso de Desenvolvimento Gerencial do Sistema Único de Saúde'
(CDG-SUS) é uma iniciativa do Núcleo de Desenvolvimento em Saúde (NDS),
que integra o ISC/UFMT em parceria com o Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde de Mato Grosso sob a coordenação do NDS. Integra o
Programa Nacional de Desenvolvimento Gerencial no SUS do Ministério da
Saúde e tem como objetivo contribuir para a qualificação das práticas de
gestão e do cuidado em saúde no município e fortalecer a relação entre as
instituições de ensino e pesquisa e a gestão municipal do SUS na
implementação da educação permanente. O foco na realidade e nos
sujeitos locais orienta os debates conceituais e as escolhas metodológicas,
incluindo um conjunto de textos e informações que possibilitam a reflexão e
a construção coletiva do conhecimento. O curso trabalha com a
especificidade e a singularidade de cada município. Até dezembro de 2011
o projeto certificou 1561 profissionais e conselheiros de saúde em 55
cursos, atingindo municípios em todas as regiões de saúde do estado e
conta com um grupo de tutores qualificados e material didático publicado
pela Editora da UFMT. Em 2012 foi apresentado novo projeto ao MS para 30
cursos, porém não tinha sido analisado até dezembro. Considerando a
importância desse projeto em MT e a inclusão de alunos da graduação no
processo, propomos a sua continuidade com redução do número de cursos
em três municipios, com recursos disponiveis do NDS e parceiros locais.

Titulo:

Boletim Eletrônico Informativo Saúde e Cidadania - 2013

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ISC
Júlio Strubing Müller Neto - Docente
O presente projeto busca estabelecer um meio de comunicação entre o
Núcleo de Desenvolvimento em Saúde/ISC e seu público alvo (ver 1.3 Deste
Projeto - Público), através de uma linguagem sintética, via eletrônica,
possibilitando fácil acesso ao conhecimento produzido na academia,
democratizando-o com agilidade para atender as demandas da sociedade.
Esse será o 9° ano do projeto que foi criado em 25/04/2005. Já foram 212
números editados entre periódicos e especiais. Em dezembro de 2012 já
haviam 4.276 emails cadastrados. Esse ano esperamos editar pelo menos 30
números e aumentar em 10% nossos emails. O informativo é mais uma
ferramenta para legitimar e fortalecer o processo interativo de extensão
universitária constituindo-se uma via de duas mãos, articuladora da relação
universidade e sociedade que se pretende transformadora das práticas e
saberes da sociedade e da universidade. É um projeto interdisiciplinar por
divulgar informações pertinentes a área de saúde com foco na saúde
coletiva, mas levando em consideração também a medicina, enfermagem,
serviço social, psicologia, movimentos sociais, entre outros. E por já ter
proporcionado participação de discentes de Comunicação Social Jornalismo, Saúde Coletiva, Serviço Social e Direito.
Os principais temas
tratados são relativos à: legislação; divulgação de informações e ações;
programas e projetos desenvolvidos; graduação em Saúde Coletiva e
demais cursos da área da saúde; resultados de estudos; divulgação de
cursos, eventos, campanhas de vacinação e doação de sangue; defesas de
dissertações e teses de mestrado e doutorado; além de vagas para seleções
ou concursos públicos.

Titulo:

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

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ISC
Nina Rosa Ferreira Soares - Técnico Administrativo
A Estação de Trabalho “Saúde, Trabalho e Cidadania” integra a Rede
Nacional de Observatórios de Recursos Humanos em Saúde (Rorhes), foi
implantada e é coordenada pelo Núcleo de Desenvolvimento em
Saúde/ISC/UFMT, em parceria com outras instituições e profissionais da
saúde. Tem por missão identificar, analisar e debater as demandas
referentes à gestão do trabalho e à educação na saúde formulada por
gestores, trabalhadores, pesquisadores e usuários do SUS. Suas atividades
são planejadas por períodos bianuais. O Plano Diretor 2010/2012,
prorrogado até dezembro de 2013, está estruturado em dois componentes:
o 1º que contempla dez projetos atividades relacionados à pesquisa e
extensão e, o 2º que relaciona-se às atividades da Estação de Trabalho em si
e ao gerenciamento do site na internet. Entre as ações previstas nesse
Plano estão, entre outras, oficinas de acompanhamento dos projetos,
seminários, capacitações de pesquisadores e gerenciamento do site
www.ufmt.br/observarh.

Titulo:

Capacitação em boas práticas para manipuladores de alimentos que
atuam em Unidades de Alimentação e Nutrição

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FANUT
Miriam Lucia Rocha de Carvalho Castro - Docente
Este projeto será desenvolvido com o objetivo de capacitar manipuladores
de alimentos em Boas Práticas no que se refere aos procedimentos de
higiene e processamento, fornecendo ferramentas para garantir a
segurança dos alimentos e proteger a saúde do consumidor, além de evitar
prejuízos econômicos decorrentes de perdas de matéria-prima e nutrientes.
Neste projeto, a aproximação da universidade com a sociedade deve
ocorrer buscando a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a
extensão, pois a aplicabilidade dos conhecimentos no contexto social exige
profissionais com competências e habilidades para a produção dos
conhecimentos científicos e técnicos, de forma a contribuir para autonomia
dessa sociedade. As ações de intervenção realizadas pelos discentes em
atividades de extensão, permitem o confronto dos conhecimentos
adquiridos na academia, produzindo novos conhecimentos a partir da
realidade em que está inserido. Com este propósito, envolveremos alunos
do curso de nutrição, nas atividades de treinamento dos manipuladores de
alimentos após serem capacitados pela equipe de execução deste projeto. O
resultado deste trabalho deverá ser apresentado pelos alunos em eventos
científicos.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

XADREZ 2013
FEF
Austeclínio Batista Júnior - Técnico Administrativo
DURANTE SÉCULOS VEM SE PERGUNTANDO QUAIS SÃO OS VALORES
EDUCACIONAIS DO XADREZ NOS ÂMBITOS COGNITIVO E AFETIVO, QUE
COMO ESSES VALORES COMPORTAMENTAIS CONSTITUÍDOS NO JOGO
PODEM
SER TRANSFERIDOS PARA OUTRAS
ÁREAS, COMO
DESENVOLVIMENTOS PSICOLÓGICO, PSICOFÍSICO E EVIDENTEMENTE A
ÁREA MAIS DISCUTIDA ENTRE PESQUISADORES, EDUCADORES E
PSICÓLOGOS: A ÁREA EDUCACIONAL. SENDO ASSIM, A MODALIDADE DE
XADREZ DA ESCOLINHA DE INICIAÇÃO DESPORTIVA DA UFMT BUSCA COM O
JOGO DE XADREZ SEJA UM COADJUVANTE ESCOLAR, FAVORECENDO AO
PARTICIPANTE DESENVOLVER VÁRIAS HABILIDADES COMO: PENSAMENTO
LÓGICO, PRÁTICO, PERSPICAZ, ANALÍTICO, PODER DE ATENÇÃO E
CONCENTRAÇÃO, DENTRE OUTROS.
UMA ATIVIDADE COMO O XADREZ
DENTRO DE UM PROGRAMA COMO O DE DESPORTO E LAZER, É
IMPORTANTE, POIS ABARCA A COMUNIDADE EM GERAL PROMOVENDO O
ESPORTE INCLUSIVO, CORROBORANDO COM A CONSTITUIÇÃO QUE O
ESPORTE É UM DIREITO DE TODOS.

Titulo:

CONTROLE DE NATALIDADE DE CÃES E GATOS NO MUNICÍPIO DE SINOP MT

Unidade Geral:
Coordenador:

ICS/Campus Sinop
Domingos de Faria Junior - Docente

Resumo:

O presente projeto destina-se a continuar com a ação, já relativamente
consolidada, de controle populacional de animais domésticos de pequeno
porte no município de Sinop, MT, através de ação conjunta entre
Universidade e organização não governamental destinada a proteção de
animais de rua - APAMS, no sentido de auxiliar no controle de zoonoses do
município, utilizando conceitos modernos para o controle da reprodução de
animais de rua evitando, desta maneira, o aumento do número de animais
abandonados no município e a eutanásia indiscriminada de animais. Além
disto, o projeto também possibilita o treinamento de acadêmicos do curso
de Medicina Veterinária, cursando as disciplinas de Obstetrícia Veterinária,
Técnica Operatória, Anestesiologia Veterinária e Clínica Cirúrgica I, através
da esterilização cirúrgica de cães e gatos de proprietários de baixa renda,
ONGs, funcionários e alunos do curso de Medicina Veterinária, mediante
supervisão docente.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

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

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

PRÓ-HOMEM
ICBS / CUA
Elias Marcelino da Rocha - Docente

Resumo:

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

Titulo:

Yoga para a Terceira Idade e para Servidores do Campus Universitário do
Araguaia-UFMT

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

SEGE / CUA
Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo
Curso de Extensão com certificado de 430 horas em que os participantes
(Terceira idade e servidores da UFMT - Programa Qualidade de Vida)
aprenderão as técnicas da Yoga e caminhada orientada realizando
atividades como alongamento, relaxamento e todas as posturas iniciais
dessas
práticas.
Contato
para
inscrição:
Com
Gláucia
CODEX/ARAGUAIA/UFMT - fone(66) 3405-5317 ou com Nara/Neiva na
Clínica Athlas - saúde e movimento pelo telefone (66)3401-1018.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

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

Titulo:

VOLEIBOL 2013

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FEF
Erasmo Braz dos Santos - Técnico Administrativo
ESCOLINHA DE INICIAÇÃO DESPORTIVA NA MODALIDADE DE VOLEIBOL,
ESTÁ ALINHADA COM A POLÍTICA DO PROGRAMA DESPORTO E LAZER QUE
VISA PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
BEM COMO O SEU DESENVOLVIMENTO NO CAMPO BIOPSICOSSOCIAL E AO
ESTÍMULO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR.

Titulo:

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

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FAEN
Irene Kreutz - Docente
Trata-se de um projeto de gerenciamento do cuidado a pessoas com feridas
crônicas em parceria com o HUJM, campo da ação, contando com a
paraticipação do enfermeiro chefe do Ambulatório de Feridas do hospital.
Além de reorganização do serviço, o projeto realizará cerca de 280
atendimentos a pacientes através da execução de terapia tópica em
feridas; bem como educação em saúde aos pacientes e acompanhantes e
educação no trabalho aos membros da equipe de enfermagem do
Ambulatório campo da ação.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

LUTAS KOREANAS 2013
FEF
José Carlos de Lara Pinto - Técnico Administrativo
AS LUTAS KOREANAS (TAEKWONDO E HAPKIDO) SÃO LUTAS QUE
PROPORCIONAM AO SEU PRATICANTE DIVERSOS BENEFÍCIOS TAIS COMO:
CONDICIONAMENTO FÍSICO, AUTODEFESA, AGILIDADE, FLEXIBILIDADE,
DISCIPLINA, AUTOCONTROLE, ESTIMULA A COORDENAÇÃO MOTORA E
PISCOMOTORA, BEM COMO MELHORA O RACIOCÍNIO. ESTE PROJETO TEM
O OBJETIVO DE DISSEMINAR AS LUTAS KOREANAS ENTRE AS CRIANÇAS,
ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS NO INTUITO DE ABRIR ESPAÇO JUNTO
A COMUNIDADE ATRAVÉS DA EXTENSÃO E PROMOVER O ESPORTE SEGURO.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Diagnóstico de doenças crônicas em adultos
ICBS / CUA
Maria Fernanda Spegiorin Salla Brune - Docente

Resumo:

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por uma
parcela significativa e crescente na carga de doenças no Brasil. Sendo assim,
o monitoramento da prevalência dos fatores de risco para DCNT constitui-se
em uma das ações mais importantes da vigilância em saúde pública. O
presente trabalho objetiva avaliar a ocorrência de DCNT em adultos no
município de Araguaiana/MT, especificamente em relação ao risco cardíaco,
nefropatia diabética e função hepática. Os exames bioquímicos serão
realizados no Laboratório de Análises Clínicas da UFMT/CUA, incluindo
dosagens séricas de triglicerídeos, colesterol total, colesterol HDL, glicose,
creatinina (Taxa de filtração glomerular) e enzimas hepáticas (TGO, TGP,
GGT e DHL). Os pacientes analisados receberão o retorno com os resultados
de seus exames, além de orientações a respeito da prevenção e controle de
hipertensão e diabetes. Ainda, os dados coletados serão tabelados e
analisados estatisticamente, e estes resultados retornarão à população
como forma de conscientização no controle das DCNT.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

PISQUILA 2013
FEF
Erasmo Braz dos Santos - Técnico Administrativo
O evento esportivo tem os intuitos de:
- oferecer as crianças e aos
adolescentes praticantes de modalidades esportivas das mais variadas
instuitições promotoras do esporte de Cuiabá e Várzea Grande a
possibilidade de participação em um evento esportivo gratuito;
proporcionar o desenvolvimento do futebol, futsal, ginástica artística,
natação, voleibol, taekwondo e xadrez junto a comunidade escolar.
propiciar aos alunos da Escolinha de Iniciação Desportiva (projetos dod
Programa Desporto e Lazer) da FEF, a oportunidade de participar de eventos
esportivos.
- ofecerecer aos acadêmicos de Educação Física a
oportunidade de realizar na prática os procedimentos da organização de
eventos esportivos.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Desmitificando a saúde na terceira idade
ICEN/CUR
Michele Salles da Silva - Docente
No ano letivo 2009 foi ofertado ao NEATI o Projeto de Extensão:
“Promovendo o Bem Estar na Melhor Idade” por docentes do Curso de
Enfermagem com participação de acadêmicos do curso de enfermagem, e
uma das finalidades foi aproximá-los para o cuidado ao idoso, tornando a
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, um instrumento básico e eficaz ao serviço dos
indivíduos e da comunidade, porque acreditamos que EDUCAR também é
CUIDAR e nós, professores, temos o dever de atuar, na comunidade.
Pensando na continuidade do projeto precursor, este foi reformulado e
denominado atualmente como “Desmitificando a saúde na Terceira Idade”,
tem como objetivo principal em 2013 oferecer palestras educativas de
saúde aos idosos do Núcleo de Estudos e Atividades da Terceira Idade. Além
de poder contribuir com a bagagem de conhecimentos e esclarecimento de
dúvidas sobre a saúde e outros temas, que os idosos tenham sobre eles
mesmos.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Horta em Casa
ICEN/CUR
Patricia Cristina Vizzotto - Docente
A alimentação de qualidade é um dos fatores fundamentais para o
desenvolvimento saudável. As hortaliças e frutos são fontes de importantes
nutrientes. A horta certamente provém uma boa quantidade e variedade de
hortaliças a baixo custo. Neste sentido, a implantação de hortas domésticas
pode ser uma possibilidade para melhorar as condições de vida de famílias
de baixa renda, como é o caso dos grupos sociais que habitam os
Loteamentos Ananias Filho e Alfredo de Castro, em Rondonópolis. Assim, o
presente projeto visa implantar hortas, cultivo de plantas medicinais e
árvores frutíferas nas casas de moradores dos loteamentos acima citados.
Paralelamente, desenvolver atividades de educação ambiental e promoção
de saúde a tais famílias.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

AMIGOS DA CRECHE: CUIDAR, EDUCAR E BRINCAR
ICBS / CUA
Pamela Roberta de Oliveira - Docente
As primeiras instituições brasileiras voltadas para o atendimento de crianças
entre zero e dois anos de idade datam do século XIX e tinham como objetivo
cuidar dos filhos de mães solteiras. Posteriormente, como conseqüência da
pressão dos trabalhadores urbanos surgiu às creches, com o objetivo de
atender à necessidade de mães que trabalhavam nas indústrias. Atualmente
o direito à creche é amparado pela Constituição Brasileira (1988), pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (1996). “Amigos da Creche” é um projeto de extensão
universitária Coordenado por uma Professora do Curso de Enfermagem da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) com a participação de cinco
acadêmicos e um Técnico Administrativo. O projeto se propõe a realizar a
promoção da saúde nas crianças atendidas pelas Creches Municipais e
filantrópicas de Barra do Garças/MT e Pontal do Araguaia/MT por meio de
estratégias de educação em saúde valorizando o brincar. Para
desenvolvimento das atividades utilizam-se dinâmicas lúdicas, técnicas e
jogos pedagógicos: brinquedos, músicas, desenho livre, cartazes, vídeos
educativos e teatro de fantoches. As ações do projeto estão sendo avaliadas
mensalmente entre os membros do projeto de extensão e colaboradores
das creches. Espera-se com estas ações prevenir doenças, promover à saúde
das crianças na creche e pré-escolas, assim como, a saúde da família e do
ambiente e desse modo obter os melhores resultados sobre o
desenvolvimento e crescimento do ser humano.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Pró-Saúde Universitária: Conhecer para se proteger (Cópia) 24-01-2013
ICBS / CUA
Lucelia Campelo de Albuquerque Moraes - Docente

Resumo:

O projeto de extensão Pró-Saúde Universitária atua na promoção e
educação em saúde realizando ações no âmbito universitário e na
comunidade. Em seu terceiro ano de atuação já assistiu mais de mil pessoas.
São realizadas ações como palestras, oficinas e debates com a participação
ativa dos acadêmicos. No ano de 2013 além de abordar as doenças mais
prevalentes no local, haverá um enfoque no conhecimento, prevenção e
uso abusivo de álcool e outras drogas, visto que é uma problemática da
região.

Titulo:

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

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICS/Campus Sinop
Pacífica Pinheiro Cavalcanti - Docente
Esta ação de extensão será direcionada à assistência de enfermagem na
atenção primária das mulheres, principais usuárias dos serviços de saúde.
Ele aborda temas como o câncer de mama e cérvico-uterino, doenças
sexualmente transmissíveis (DST), sexualidade e qualidade de vida, fatores
que representam graves problemas de saúde pública. O atendimento
ocorrerá quinzenalmente, na Unidade de Saúde da Família Boa Esperança
no município de Sinop e semanalmente no Ambulatório de Atendimento à
Saúde da Mulher da UFMT/Sinop. Será realizado um método de
acolhimento, conhecido como sala de espera, onde serão explanados temas
voltados á saúde integral da mulher. No segundo momento será realizada a
consulta ginecológica, que é fundamental para prevenção do câncer,
especialmente o cérvico-uterino e o de mama, sendo também indispensável
em programas de planejamento familiar, pré-natal, atendimento a
patologias obstétricas e controle de doenças sexualmente transmissíveis.
Será realizada uma investigação que objetiva avaliar as condições de saúde
das mulheres atendidas, visando identificar os problemas e necessidades,
bem como propor e implementar medidas de promoção da saúde e
prevenção de doenças. O projeto será avaliado pelas participantes após
cada atendimento e em reuniões com a equipe de execução nos dias de
atividade, quanto ao êxito da condução das ações propostas.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Qualidade de vida para o adulto e idoso
ICBS / CUA
Jacqueline da Silva Nunes Pereira - Docente
O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de atividades de extensão
com o adulto e o idoso, na promoção de atividades físicas, de lazer,
culturais, esportivas e recreativas. Espera-se que aconteça uma mudança
efetiva na prática corporal com os adultos e idosos. É necessário repensar
os valores, os estigmas que envolvem o “envelhecer”, estimulando essa
população a participar de grupos de convivência. Assim objetivar-se-á
desenvolver atividades que proporcionem um estilo de vida mais ativo, uma
melhor qualidade de vida bem como uma forma de prevenção de doenças
biopsicossociais. Espera-se, com esse projeto, conscientizar, de forma
ampla, a importância da atividade física e incentivar a prática saudável de
exercícios físicos de forma regular e diversificada, contribuindo assim para a
melhoria da qualidade de vida, para o bem-estar e um convívio saudável

dessas pessoas.
Titulo:

A Diversidade Cultural no Âmbito da Educação Física escolar: A cultura
Afro- brasileira como foco

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FEF
Jacqueline da Silva Nunes Pereira - Docente
O presente projeto tem como objetivo apontar a importância da dança afrobrasileira dentro do conteúdo curricular da educação física em consonância
a Lei nº. 10.639-03 – Ensino de História e Cultura afro-brasileira e Africana.
Tem como proposta desenvolver aulas que aulas práticas, sobre a cultura
brasileira , em especial, das danças afro brasileiras , com o objetivo de
valorizar e resgatar a cultura popular brasileira , procurando desenvolver no
aluno o senso crítico e a valorização da identidade cultural.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Assistência farmacêutica em diferentes níveis de atenção à saúde
ICS/Campus Sinop
Maria de Almeida Rocha Rissato - Docente
Os medicamentos contribuem de forma significativa para melhorar a
qualidade de vida e trazem benefícios sociais e econômicos. Entretanto não
são isentos de riscos. Cerca de 50% dos medicamentos são utilizados
inadequadamente. Com a Constituição Federal de 1988 a Saúde passou a
ser um direito social de competência comum da união, dos estados e
municípios e do distrito federal. A política de medicamentos instituida peno
Brasil é relativamente recente, tem como marco a Política Nacional de
Assistência farmacêutica (MS 1998, 2004) e integra as políticas de saúde.
Envolve o setor público e privado. Muitos profissionais atuantes nos
serviços de saúde não foram capacitados para atuar neste novo cenário,
que interliga várias ações, diferentes setores e equipes profissionais. Esse
projeto visa a prática e interação de acadêmicos dos curso de enfermagem
e farmácia com a assistencia farmacêutica nas instituições participantes.
Objetiva também identificar os pontos fortes e frágeis do uso de
medicamentos e posteriormete oferecer treinamentos e informações para
melhorar os problemas identficados.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Sexualidade na Escola: atividades educativas com adolescentes - II edição
ISC
Neuza Cristina Gomes da Costa - Docente

Resumo:

Considera-se a escola um espaço que permite o debate de idéias, a
construção do conhecimento e o desenvolvimento e crescimento do
indivíduo. Dentre suas preocupações, a formação do cidadão. O tema
sexualidade ainda é permeado por mitos e tabus que dificultam sua
compreensão e leva a banalização. Tema pouco trabalhado devido a escassa
formação e preparação dos professores não somente da educação, mas
também da saúde para lidar com o adolescente. Evidencia-se elevados
números de gravidez na adolescência, infecção pelo vírus da AIDS, bullying
em relação a 'menina atirada' ou ao homossexual. Situações que podem ser
minimizadas com ações educativas voltadas para estes jovens. Neste
contexto, este projeto possui como objetivo elaborar uma proposta de
educação sexual preventiva na escola, destinada a adolescentes, entre 12 a
15 anos. A metodologia utilizada será a partir da problematização e método
dialógico. Serão organizadas oficinas e dinâmicas a fim de contemplar os
temas sobre sexualidade, puberdade,
corporeidade, métodos
contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, ciclos sexuais e
reprodutivos, orientação sexual e projeto de vida. Espera-se resultados
positivos na implementação das ações, divulgação da experiência e sua
maior utilização nos espaços escolares e de saúde a fim de contribuir para
formação de cidadãos reflexivos e que respeitem a diversidade.

Titulo:

Determinação dos fatores que favorecem a incidência de obesidade e
avaliação do risco cardíaco em estudantes da UFMT-Sinop (Cópia) 08-022013

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

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

Titulo:

IMAGINARTE: Programa de Qualidade de Vida para Servidores da SEDUC e
Comunidade Interna UFMT - Temporada 2013

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

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

Titulo:

Monitoramento da resistência anti-helmíntica em ruminantes na região
norte de Mato Grosso (Cópia) 04-02-2013

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

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

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHOS FÍSICO E MOTOR 2013
FEF
Helenir Resende Rodrigues - Técnico Administrativo

Resumo:

O PROJETO PRETENDE ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO CONHECER A CONDIÇÃO DA
SAÚDE DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES; FORNECER UM FEEDBACK DO
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA OS
PROFESSORES DOS PROJETOS NOS QUAIS OS MESMOS ESTÃO INSERIDOS;
FORNECER TAMBÉM PARA O PÚBLICO ALVO DADOS PARA
ACOMPANHAMENTO DO SEU CRESCIMENTO E DO SEU DESENVOLVIMENTO;
MONTAR BANCO DE DADOS PARA QUE POSSA FOMENTAR FUTUROS
TRABALHOS.

Titulo:

Hospital Veterinário: Serviço de extensão veterinária à comunidade do
estado do Mato Grosso

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

HOVET
Luciana Dambrósio Guimarães - Docente
Este programa é uma reapresentação de 12 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. Neste ano
de 2013, tem-se ainda o acréscimo de dois novos projetos em decorrência
de novos serviços oferecidos à comunidade.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FESTIVAL DE PIPAS 2013
FEF
Valda da Costa Nunes - Técnico Administrativo
O evento tem a característica de atividade recreativa com os intuitos de:
orientar sobre as práticas saudáveis e seguras em momentos de lazer (a
prática de soltar pipa também requer segurança devido aos riscos de
acidentes na utilização indiscriminada do cerol); regastar as brincadeiras de
atingamente; proporcionar um espaço com atividade gratuita para a
comunidade; propiciar a acadêmicos de Educação Física da UFMT e outras
instituições de ensino superior, experiência de promover grandes eventos
de recreação para a comunidade.

Titulo:

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM SAÚDE INTERDISCIPLINAR (Cópia) 1104-2012 (Cópia) 06-03-2013 (Cópia) 10-03-2013
ICS/Campus Sinop
Pacífica Pinheiro Cavalcanti - Docente

Unidade Geral:
Coordenador:

Resumo:

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

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

PROGRAMA DESPORTO E LAZER 2013
FEF
José Carlos de Lara Pinto - Técnico Administrativo
PROMOVER JUNTO AS COMUNIDADES INTERNA E EXTERNA O ACESSO A
PRÁTICA DE MODALIDADES ESPORTIVAS, ATIVIDADES FÍSICAS E EVENTOS
QUE DISSEMINAM O BEM ESTAR SOCIAL E A QUALIDADE DE VIDA. AS
ATIVIDADES PARA O ANO DE 2013 ENGLOBAM (BADMINGTON, DANÇAS:
BALLET CLÁSSICO E JAZZ, FUTEBOL, FUTSAL, GINÁSTICA ARTÍSTICA,
NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA, LUTAS KOREANAS (TAEKWONDO E HAPKIDO),
VOLEIBOL, XADREZ, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHOS FÍSICO E MOTOR,
FESTIVAL DE PIPAS E JOGOS PISQUILA.

Titulo:

EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA CRIANÇAS INSERIDAS NO PROGRAMA “MAIS
EDUCAÇÃO” DO MUNICÍPIO DE SINOP-MT (Cópia) 11-03-2013
ICS/Campus Sinop
Juliana Cristina Magnani Primão - Docente

Unidade Geral:
Coordenador:

Resumo:

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

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Centro de Equoterapia da UFMT (CEEq)
FAMEV
Lisiane Pereira de Jesus - Docente
A equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo a
partir de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e
equitação, buscando o desenvolvimento biopsicosocial de pessoas
portadoras de deficiência e/ou com necessidades especiais. O presente
trabalho objetiva revelar os benefícios da Equoterapia a partir do ponto de
vista psicológico, fisioterapêutico e social, envolvendo para tanto
profissionais das áreas da fisioterapia, psicologia, enfermagem, medicina,
pedagogia, educação física, medicina veterinária e zootecnia. O período de
desenvolvimento do Programa de Equoterapia, será de agosto de 2013 a
dezembro de 2014 . Após a estrutura montada, far-se-à uma entrevista de
Anamnese com os pais, e em seguida, os praticantes serão entrevistados e
observados, objetivando ter uma maior compreensão dos mesmos. As
sessões de Equoterapia serão individualizadas e planejadas respeitando as
necessidades de cada paciente. Cada sessão terá duração de 30 minutos,
semanais, para cada paciente e ocorrerão durante 6 meses. A cada seis
meses serão atendidos 30 pacientes em média. Os relatórios das práticas
servirão de escopo para discussão multidisciplinar sobre os avanços do
Programa, permitindo assim aos profissionais avaliar os resultados de forma
sistemática visando melhor conduzir a prática de equoterapia.

Titulo:

RecreArte

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FM
Alexandre Paulo Machado - Docente
O RecreArte é um programa de características multi, inter e transdisciplinar,
voltado para a promoção da saúde, educação e bem-estar social de
escolares e pacientes internados no Hospital Universitário Julio Müller, no
Hospital do Câncer e na Santa Casa de Misericórdia. As ações da proposta
envolverão atividades lúdicas, formativas, de difusão do conhecimento, da
arte, de entretenimento e terapia assistida por animais com uma
abordagem mais humanística e dinâmica. A proposição central do trabalho
será a busca da cura através do amor, da amizade e da alegria. A equipe
será composta por professores, técnicos e discentes da educação física,
comunicação social, medicina, medicina veterinária, radialismo e TV, letras,
psicologia e zootecnia. Por fim, espera-se que as ações possam contribuir
para mudanças no ambiente escolar e hospitalar, deixando-o mais
agradável e ainda, humanizar os acadêmicos dos cursos de graduação
envolvidos, incentivando-os a promover experiências cidadãs que trazem
conforto e esperança as pessoas.

Titulo:

ATENDIMENTO CLÍNICO DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE SINOP - MT
(Cópia) 13-03-2013

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

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

Titulo:

OFICINAS EDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO ADOLESCENTE
DO COLÉGIO PISSINATI NO MUNICIPIO DE SINOP (Cópia) 27-02-2013
ICS/Campus Sinop
Francisco Moacir Pinheiro Garcia - Docente

Unidade Geral:
Coordenador:

Resumo:

O projeto Denominado : Oficinas Educativas para a Promoção da saúde no
Município de Sinop na Escola Estadual João Pissinati Guerra é uma proposta
de uma nova metodologia para desenvolvimento de atividades que irão
abranger os adolescentes. O projeto tem como objetivo desenvolver
oficinas educativas com adolescentes matriculados na escola no ensino
fundamental do 5º ao 9º ano no total de 200 alunos. Promovendo ações de
promoção à saúde envolvendo aspectos inerentes à Saúde do Adolescente;
Avaliar o nível de conhecimento desses adolescentes em relação aos temas
abordados; despertar o interesse desses para práticas preventivas de auto
cuidado e realizar educação em saúde conscientizando-os quanto aos riscos
aos quais eles estão expostos. O treinamento e capacitação dos bolsistas e
voluntários (alunos de graduação do curso de Enfermagem da UFMT, do
campus de Sinop
e professores da Instituição) serão realizados
quinzenalmente a partir de agosto de 2013. A ' Saúde do Adolescente ' é
um projeto que abordará temas trabalhados de acordo com o seu públicoalvo e vinculados a assuntos para os adolescentes e também, capacitação
intelectual de seus participantes. Os temas relacionados que serão
abordados pelo projeto serão: Aspectos psíquicos e sociais do adolescente,
gravidez na adolescência ,maturação sexual com orientação
sexual,transtornos alimentares,obesidade anorexia,Bullying, Drogas,
violência e trabalho na adolescência.

Titulo:

SAÚDE DO TRABALHADOR:TRABALHAR SIM ADOECER NÃO, CONHECER OS
AGROTÓXICOS É A SOLUÇÃO

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICS/Campus Sinop
Francisco Moacir Pinheiro Garcia - Docente
O projeto Saúde do Trabalhador:Trabalhar sim Adoecer não ,conhecer os
agrotóxicos é a solução .É uma nova proposta metodológica para
desenvolvimento de atividades de educação em saúde com trabalhadores
do campo que atuam em feiras livres e vendem produtos oriundos do
campo Os treinamentos serão desenvolvidos, buscando a prevenção das
intoxicações e doenças do trabalho, por agrotóxicos. Nessa metodologia os
conceitos e as tecnologias sobre como trabalhar
os agrotóxicos , a
ergonomia e atenção aos riscos ambientais aos quais estão inseridos.
Portanto, o desenvolvimento não será feito sem o sujeito, sem respeitar
suas especificidades, eles serão protagonistas do seu próprio crescimento
técnico e cultural. Nesse contexto o pretendente é trabalhar temas de
acordo com o público-alvo de cada local, que serão vinculados à assuntos de
importância para a sustentabilidade e para a capacitação intelectual de seus
participantes. Os treinamentos e capacitações serão realizados pelos
discentes , docentes e técnicos da UFMT de Sinop que o farão por meio de
atividades de educação em saúde , panfletos e folder. As atividades de
educação em saúde irão abranger as seguintes temáticas: - Riscos químicos
e os cuidados ao manipular esses produtos, a forma de como essa molécula
de agrotóxico pode ser dissipada no ambiente e quais os danos, a
população, ao trabalhador e ao consumidor -Riscos Ergonômicos no
manuseio de cargas e esforços no desenvolvimento das atividades laborais.
-Legislação pertinentes em saúde do trabalhador, como a Norma
Regulamentadora - 31 - Doenças ocupacionais.

Titulo:

Parasitoses de Animais de Companhia:Consciência dos Proprietários,
Implicações em Saúde Pública, Controle e Profilaxia

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICS/Campus Sinop
Artur Kanadani Campos - Docente
Neste projeto, será realizado um levantamento dos principais problemas
parasitários zoonóticos que afetam animais de companhia em bairros
periféricos do município de Sinop. Após a definição das principais
deficiências, a população dos bairros atendidos será conscientizada por
meio de palestras e cartilhas. Concomitantemente serão estabelecidas
medidas de controle específicas para cada situação observadas nos bairros.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

CURSO DE ARBITRAGEM EM GINÁSTICA ARTÍSTICA 2013
FEF
Milton de Abreu - Docente
A proposta de realização do curso foi motivada devido a escassez de
profissionais capacitados neste de tipo de modalidade esportiva na cidade
Cuiabá. Por ocasião da inclusão da Ginástica Artística nos Jogos Pisquila
2013, realizado pela Supervisão de Desporto e Recreação, necessitou-se
qualificar pessoas para a atuação no evento.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Fundamentos de Nutrição Esportiva
FANUT
Lorena Barbosa Fonseca - Docente
O curso de extensão em Fundamentos de Nutrição Esportiva pretende
iniciar os acadêmicos das várias séries do curso de graduação em Nutrição
da Universidade Federal de Mato Grosso nos aspectos relativos à nutrição
em esporte. Os objetivos da atuação nutricional nos esportes são vários e
dependem do atleta (pois são individualizados), bem como do evento do
qual ele participa e do tipo de esporte praticado. Diante disso, o profissional
atuante na área de nutrição esportiva deve ser capacitado para enfrentar os
desafios que as diferentes modalidades esportivas apresentam. Por isso,
faz-se necessário que os aspectos relativos à nutrição esportiva sejam
debatidos desde a universidade, momento em que o aluno deverá conhecer
a área de atuação de forma generalizada, para posterior especialização.
Considerando que, em breve, o Brasil sediará dois grandes eventos
esportivos, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, a
necessidade de participação do nutricionista para a melhoria da
performance dos atletas é evidenciada, e esta área de atuação do
profissional ganha força e é ampliada. Sabendo, portanto, da relevância do
tema em questão, a Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de
Mato Grosso propõe o desenvolvimento da presente proposta.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Começando Cedo (Cópia) 26-10-2012
FM
Alexandre Paulo Machado - Docente

Resumo:

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

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

I Jornada de Saúde Mental da LASM
FM
Angela Cristina Cesar Terzian - Docente
A I Jornada de Saúde Mental da LASM é um evento promovido pela Liga
Acadêmica de Saúde Mental da UFMT que reunirá docentes e profissionais
da área da saúde mental de Cuiabá. O evento será realizado nos dias 7 e 8
de junho de 2013, com três mesas temáticas. A programação prevê a troca
de experiências entre profissionais e discentes, além de pautar o que há de
mais recente na literatura científica sobre o assunto, buscando a
interdisciplinaridade e integração na discussão de questões de grande
importância dentro da área da saúde mental.

Titulo:

SAÚDE DA CRIANÇA: PREVALÊNCIA DE PARASITOSES INTESTINAIS EM
CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS NA CIDADE DE SINOP-MT
ICS/Campus Sinop
Airton Lima - Técnico Administrativo
Verificar a prevalência de crianças de creches e escolas públicas de regiões
periféricas no município de Sinop, Mato Grosso acometidas por parasitoses
intestinais. O objetivo do projeto é de inserir os alunos a atuar na
comunidade com educação em saúde, atuando junto às famílias na
prevenção, educação e promoção da saúde. O projeto contará com
discentes dos cursos de Enfermagem e Farmácia da UFMT/Sinop, Técnicos,
Docente e Profissional da rede municipal de saúde com o intuito de
multidisciplinaridade. Será realizado exames parasitológico de fezes
amostras de crianças que frequentarem as instituições públicas com uma
amostragem de aproximadamente 200. As amostras de fezes serão
recolhidas em creches e encaminhados ao Laboratório da universidade,
onde serão submetidas ao método de Hoffman (NEVES, MELO e LINARDI,
2005). O contato dos discentes com a comunidade, com as amostras de
material biológico, seus respectivos resultados laboratoriais, mostrará aos
alunos os agravos à saúde através do perfil epidemiológico. Mostrará
também a necessidade de trabalhar com a comunidade a relação de saúdedoença-prevenção.

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

II Ciclo de Palestras de Farmácia
ICS/Campus Sinop
Regiane de Castro Zarelli Leitzke - Docente

Resumo:

O segundo ciclo de Palestras de Farmácia é um evento idealizado pelo
Campus de Sinop da Universidade Federal de Mato Grosso, especialmente
pelo Centro Acadêmico de Farmácia (CAFAR) 25 de Setembro na
Universidade Federal de Mato Grosso a fim de introduzir nos acadêmicos
um pensamento atualizado agregando conhecimento científico da área da
saúde que atenda um mercado de trabalho com anseios inovadores e
acessíveis. A ideia do ciclo de Palestras de Farmácia no Campus de Sinop se
alicerça na condição de ouvir as necessidades do mercado ao mesmo tempo
em que deixa em evidência ao acadêmico, o que será útil para o
crescimento do setor na região. A necessidade de atualização profissional
faz deste evento uma oportunidade para a formação de profissionais
diferenciados, que possuam análise crítica frente aos desafios da área
farmacêutica, contribuindo para a geração de novos conhecimentos em
atendimento às necessidades da sociedade. O evento possibilitará aos
acadêmicos a atualização de temas relevantes em diversas áreas de
atuação da profissão farmacêutica e a despertarem para a importância dos
conteúdos ministrados visando à ampliação dos seus conhecimentos e visão
crítica da profissão e de áreas de atuação promissoras.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

PROJETO UNIVIDA DE SINOP (Cópia) 01-05-2013
ICS/Campus Sinop
Rosangela Guerino Masochini - Docente
O Brasil, ainda, precisa caminhar bastante para conseguir atender as
necessidades dos idosos. O programa UNIVIDA da Universidade Federal de
Mato Grosso/Campus de Sinop visa a melhoria da aptidão física e memória,
na busca de manter a capacidade funcional do idoso. Será um programa
com atividades descentralizadas em vários bairros do município de SinopMT. As atividades desportivas serão desenvolvidas pela educadora física da
Secretária de Esporte do município. Serão realizadas aulas de alongamento
e fortalecimento muscular utilizando as academias da terceira idade
disponíveis nos bairros do município. A equipe contará também com os
discentes do curso de Enfermagem da UFMT/Sinop que serão selecionados
mediante entrevista e avaliação escrita. Serão treinados para verificar as
medidas antropométricas, níveis pressóricos e capacidade funcional dos
idosos. Este acompanhamento do discente do curso de Enfermagem será
de suma importância para formação de um profissional comprometido e
preparado para acolher os idosos. Além destas atividades, os idosos irão
participar de palestras com profissionais das áreas afins, relacionadas aos
aspectos da área médica (menopausa, hipertensão, colesterol, tabagismo e
nutrição), com a colaboração da médica da Unidade de Saúde de Sinop.
Também serão ministradas aulas de informática para os idosos por uma
professora do Colégio Cristhiane Archer Dal'Bosco (CAD). Serão realizadas
atividades sociais e recreativas com o apoio de todos os profissionais,
docentes e discentes, tais como passeios, cafés da manhã, Semana do
Idoso, festa junina, festival de dança e bailes.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Ciclo de Palestras em Saúde Mental
ICBS / CUA
Alisséia Guimarães Lemes - Docente

Resumo:

A Política da Saúde Mental faz parte da Grade Curricular do Curso de
Enfermagem. Apoiada na lei 10.216/01,busca consolidar um modelo de
atenção à saúde mental aberto e de base comunitária. Isso é, que garanta
a livre circulação das pessoas com transtornos mentais pelos serviços,
comunidade e cidade, e oferece cuidados com base nos recursos que a
comunidade oferece. O objetivo deste projeto é inserir e preparar os os
acadêmicos do 3° ano do curso de enfermagem no atendimento aos
pacientes, familiares e não usuários do serviço de saúde mental. Diversos
são os tipos de atenção a saúde mental, neste projeto daremos ênfase a
atenção primaria destes usuários ou não usuários. Entre as ações a serem
desenvolvidas estão aquelas com a finalidade de promoção da saúde e
prevenção de doenças, bem como palestras, verificação de pressão arterial
e distribuição de preservativo masculino, podendo levar a reflexões afim de
estimular uma melhor qualidade de vida destes usuários.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

1ª LUTA ANTIMANICOMIAL UFMT
ICBS / CUA
Alisséia Guimarães Lemes - Docente
O objetivo deste projeto é inserir e preparar os os acadêmicos do curso de
enfermagem na abordagem oral, didática e dinâmica aos ouvintes do
evento a ser realizado para a comunidade, sociedade, usuários e familiares
dos pacientes do serviço de atendimento a saúde mental. A reforma
Psiquiátrica que ocorreu no ano de 1987 representou o fim da trajetória
sanitarista e o início da trajetória de desconstrução, no cotidiano das
instituições e da sociedade, como o lema 'Por uma sociedade sem
Manicômios'. A ação na cultura passou a ocupar um lugar estratégico no
denominado Movimento da Luta Antimanicomial, chamando a sociedade
para discutir e reconstruir suas relações com a loucura (CARVALHO, 2012).
Por isso o dia 18 de Maio foi instituído o dia da Luta Antimanicomial. A
realização deste projeto é de suma importância para a vida acadêmica
inserindo-os na sociedade com usuários e não usuários do serviço de saúde
mental, podendo estes adquirir conhecimento e autonomia na realização
das atividades, enriquecendo sua vida profissional e intelectual.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

JORNADA DE CRESCIMENTO HUMANO
IE
Ana Rafaela Pecora - Docente

Resumo:

Jornada de Crescimento Humano é um evento que se subdivide em quatro
propostas: (1) duas palestras (04h), com 02h de duração cada uma, (2) dois
mini-cursos (07h), com 3,5h, cada um; (3) Grupo de Encontro (7h); e (4)
Demonstração dialogada de Butô, CorpOrganismo e Tendência Formativa,
ofertado para 70 participantes. Ambos os momentos são destinados a
estudantes e profissionais de psicologia, interessados na Abordagem
Centrada na Pessoa (ACP), uma das principais vertentes da Psicologia
Humanista, fundamentada nos trabalhos de Carl Rogers. O Curso/jornada
será facilitada pelo Psicólogo André Feitosa de Sousa (CRP-11/05064) com
formação na Abordagem Centrada na Pessoa e no Método (Con)texto de
Letramentos Múltiplos, desenvolve trabalhos nas áreas da Psicoterapia e da
Consultoria em Psicologia do Trabalho. Professor no curso de Engenharia de
Produção nas Faculdades Nordeste (FANOR), Mestre em 'Relação de Ajuda e
Intervenção Terapêutica' (Univ. Aut. de Lisboa Luís Camões, Portugal),
Doutorando em Psicologia (UAL, Portugal) e na Universidade de Viena
(Áustria). Pesquisador associado à Rede Lusófona de Estudos da Felicidade
(RELUS) e à Confraria de Estudos Avançados de Rogers e da Abordagem
Centrada na Pessoa (CearACP), colaborador na Liga Maria Villas-Bôas de
Estudos em Abordagem Centrada na Pessoa, sócio efetivo da World
Association for Person-Centered Approach and Experiential Psychotherapy e
da Associação Paulista da Abordagem Centrada na Pessoa; membro da
Nordic Pragmatism Network e da Red Iberoamericana de Centrada em las
Personas. Integrante da equipe gestora do Projeto Social O Outro Brasil que
Vêm Aí: Comunidades em Transição para uma Sociedade Pós-Carbono.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Grupo de Estudos e Pesquisa em Imunologia - GEPI
ICS/Campus Sinop
Lindsey Castoldi - Docente

Resumo:

A atividade de extensão proposta tem o objetivo de fomentar encontros
entre os estudantes, docentes e profissionais, como médicos e enfermeiros,
em torno do tema Imunologia. A disciplina de imunologia faz parte das
disciplinas obrigatórias dos cursos de graduação em enfermagem, medicina
veterinária e farmácia, na qual são abordados os conceitos básicos do
sistema imunológico e das respostas imunes aos diversos antígenos. A
proposta do grupo de estudo é complementar a formação acadêmica dos
alunos a partir da discussão de temas específicos e complexos da área de
imunologia através da discussão de situações reais na forma de estudos de
caso clínico e discussão de artigos científicos. Além disso, será pertinente ao
grupo a realização de eventos e minicursos referentes ao tema imunologia,
com o objetivo de despertar nos alunos o interesse sobre os conhecimentos
desta área, bem como a importância da compreensão dos processos
imunológicos na prevenção, combate e até mesmo na gênese das doenças.
Além das atividades descritas, o grupo desenvolverá encontros periódicos
nas escolas públicas do município com o intuito de apresentar a imunologia
aos estudantes do primeiro ano do ensino médio. Tal proposta visa a
democratização do conhecimento científico mas, principalmente, despertar
a curiosidade para o modo de pensar e fazer ciência entre os alunos, que
futuramente poderão ser nossos acadêmicos. Por fim, o encontro dos
alunos, docentes e profissionais permitirá o desenvolvimento de novos
projetos de pesquisa a partir da discussão e identificação dos problemas e o
desenvolvimento de estratégias para solucioná-los.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

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

Titulo:

Nutrição e saúde: a educação alimentar e nutricional como estratégia para
mudança de atitude

Unidade Geral:
Coordenador:

FANUT
Lorena Barbosa Fonseca - Docente

Resumo:

A globalização exerce influência marcante nas escolhas alimentares dos
indivíduos. Neste sentido, o nutricionista enfrenta o desafio atual de
promover a educação alimentar e nutricional (EAN) nos diferentes ciclos de
vida e grupos populacionais, nas distintas áreas de atuação visando a
“adoção de práticas alimentares saudáveis na perspectiva da promoção da
saúde, corresponsabilização, autonomia, autocuidado e reconhecimento da
alimentação como direito social e exercício da cidadania” (BRASIL, 2012).
Necessita, assim, de embasamento teórico e prático acerca da EAN como
ferramenta a ser utilizada em cada campo de prática, visto seu papel na
prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis. Ainda neste
contexto, o município de Cuiabá-MT, sediará em 2014 a Copa do Mundo,
momento de ampla expansão de mercado para o nutricionista, bem como
uma oportunidade para que a profissão se consolide como fundamental
para as organizações das empresas relacionadas à saúde, alimentação e
nutrição. Neste sentido, o evento visa possibilitar atualização, reflexão e
debate sobre a temática da EAN, além de vislumbrar novos caminhos e
meios para sua realização. O evento busca ainda promover interação entre
profissionais da área da saúde, educação e acadêmicos. Espera-se a
participação de palestrantes da área de alimentação e nutrição cujo
trabalho em EAN vem se destacando no cenário brasileiro, bem como da
comunidade acadêmica e de profissionais de diversas áreas da saúde. O
evento terá duração de cinco dias, a ser realizado em três períodos. No
período matutino serão desenvolvidos os minicursos, no vespertino e
noturno, as palestras, mesas redondas e conferências.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

I Congresso da Faculdade de Medicina da UFMT
FM
Marcial Francis Galera - Docente
O I Congresso de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Mato Grosso (FM/UFMT) reunirá especialistas que discutirão
temas variados na áreas de infectologia, neurologia, gastroenterologia,
endocrinologia, cardiologia, dermatologia, pneumologia e urgência e
emergência. Será realizaqdo nas dependências da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT), sendo estruturado em conferências, com a presença
de estudantes e profissionais formados, uma grande oportunidade para
troca de experiências.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Curso de avaliação corporal, funcional e postural
PROCEV
Mario Mateus Sugizaki - Docente
O curso de avaliação corporal, funcional e postural tem como finalidade
ensinar técnicas de avaliação para todos os públicos (infantil, jovem, adulto,
idoso) como ferramenta importante no diagnóstico de fatores de risco
cardiovascular e estado geral de saúde.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Começando Cedo 2013-1
FM
Alexandre Paulo Machado - Docente

Resumo:

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

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Curso de Competências Gerenciais em Enfermagem
FAEN
Neuci Cunha dos Santos - Docente
A proposta visa trabalhar junto aos enfermeiros o conceito de
Competências e de Competências Gerenciais. Aspectos pedagógicos,
administrativo e legal que regulam as competências na gestão. Identificação
do papel do enfermeiro, e o desenvolvimento das competencias necessárias
à atuação gerencial em enfermagem.

Titulo:

Sorologia para titulação da raiva em docentes e discentes do curso de
medicina veterinária e servidores do HOVET (Cópia) 20-06-2013

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

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

Titulo:

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS E INTRODUÇÃO À BIOESTATÍSTICA I EM SPSS

Unidade Geral:
Coordenador:

ICET
Mariano Martinez Espinosa - Docente

Resumo:

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

Titulo:

Curso: Medicina Baseada em Evidências com Ênfase em Farmacologia
Clínica

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FM
Alexandre Paulo Machado - Docente
O Curso Medicina Baseada em Evidências com Ênfase em Farmacologia
Clínica terá por objetivo complementar a formação dos graduandos em
Medicina, da Universidade Federal de Mato Grosso. Abordará os principais
tópicos em farmacologia clínica, contribuindo para a futura prática
profissional por meio de conhecimentos voltados à prescrição racional de
medicamentos e otimização da terapêutica. O mesmo terá duração total
de 60 horas, subdividas em 10 módulos de 06 horas cada um. Contemplará
áreas como Medicina Baseada em Evidências, Metanálise, Inflamação,
Antibioticoterapia, Psicotrópicos e Farmacologia dos sistemas
cardiovascular, respiratório, gastrintestinal e endócrino. Será realizado às
sextas-feiras no período noturno e aos sábados pela manhã, não incluindo
os feriados e períodos de férias discentes.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

SAÚDE MENTAL: OS DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA
ICBS / CUA
Alisséia Guimarães Lemes - Docente

Resumo:

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

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

III SEMANA DE PSICOLOGIA - UFMT (Cópia) 21-07-2013
IE
Fernanda Candido - Docente
A III Semana de Psicologia da UFMT será organizada pela coordenação do
curso de Psicologia e seus docentes com apoio dos discentes e do Centro
Acadêmico do curso. O evento abordará os Catálogos, pílulas e discursos:
implicações para a Psicologia contemporânea, discutindo e refletindo sobre
temas ligados ao diagnóstico de transtornos mentais e seus critérios e
manuais, à medicalização nas diversas fases da vida, às possibilidades de
diálogo com profissionais que atuam em áreas afins à Psicologia e às
implicações desses tópicos na psicoterapia.
Como possibilidade de
articulação desses temas, o evento promoverá a discussão sobre a trajetória
de profissionais que atuam nas áreas de saúde, educação e assistência
social, com larga experiência na prática e na pesquisa em diferentes regiões
do país. Além disso, o evento se destina a fomentar a produção, divulgação
e cooperação em pesquisas científicas, proporcionando um espaço de
diálogo e circulação de conhecimento.

Titulo:

Oficina aperfeiçoamento em Planejamento e Gestão em Assistência
Farmacêutica para o SUS

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICS/Campus Sinop
Maria de Almeida Rocha Rissato - Docente
Oficina de aperfeiçoamento em Planejamento e Gestão em Assistência
Farmacêutica para o SUS tem como objetivo promover a atualização e
discussão da Política Nacional da Assistência Farmacêutica, fomentando o
comprometimento dos atores no processo de transformação da realidade
vigente.

Titulo:

Assistência de enfermagem na promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno (Cópia) 08-02-2013 (Cópia) 16-08-2013

Unidade Geral:

ICS/Campus Sinop

Coordenador:
Resumo:

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

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

PROJETO DE ESTUDO E EXTENSÃO EM MEDICINA DE EQUÍDEOS
ICS/Campus Sinop
Marsel de Carvalho Pereira - Docente
PROJETO DE ESTUDO E EXTENSÃO EM MEDICINA DE EQUÍDEOS almeja
atrair e integrar acadêmicos, pós-acadêmicos, docentes e demais elementos
da comunidade científica, além de produtores; com vistas ao oferecimento,
direcionamento e disseminação de conhecimento nas diversas áreas das
ciências equestres, por meio de discussões direcionadas, palestras, cursos,
estágios e consultorias na própria universidade ou em instituições irmãs.

Titulo:

FORMAÇÃO BÁSICA EM PESQUISA PARA ALUNOS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS DA COMUNIDADE
FAEN
Mara Regina Rosa Ribeiro - Docente
Trata-se de curso de curta duração, de Formação Básica em Pesquisa,
dirigido ao público de acadêmicos de graduação em enfermagem que
participam do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica,
modalidades PIBIC e VIC, e a enfermeiros dos municípios de Cuiabá e Várzea
Grande. É intenção do curso apontar caminhos para o desenvolvimento da
pesquisa em enfermagem de forma ética e responsável, bem como
aproximar acadêmicos comunidade de enfermeiros da produção científica
de conhecimentos na área de educação e gestão em enfermagem.
Pretendemos também estimular a pensar a realidade e seus contextos de
forma sistemática, organizada e crítico-reflexiva.

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

5ª Semana de Enfermagem do Campus Universitário do Araguaia
ICBS / CUA
Myrian Karla Ayres Veronez Peixoto - Docente

Resumo:

A 5ª Semana de Enfermagem do Campus Universitário do Araguaia visa
promover a integração dos diversos profissionais da área da área da saúde
em geral, especialmente os profissionais de enfermagem. Ao mesmo
tempo, objetiva-se oferecer ao público-alvo atualização técnico-científica
por meio da participação em palestras, minicursos e mesa redonda,
oportunizando, assim, novos aprendizados.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

III SIMPÓSIO DE FARMÁCIA DO MÉDIO ARAGUAIA - SIMFARMA
ICBS / CUA
Victor Vitorino Lima - Docente
O “III SIMPÓSIO DE FARMÁCIA DO MÉDIO ARAGUAIA” será realizada em
outubro de 2013. A Organização Mundial da Saúde preconiza que o
profissional farmacêutico deve ter seus conhecimentos atualizados
permanentemente, assumindo um compromisso com a aprendizagem
constante ao longo da carreira. Sendo assim, este evento pretende abordar
assuntos que forneçam a educação continuada dos alunos e dos
profissionais farmacêuticos, quebrando as barreiras do isolamento
geográfico em que se encontra a nossa região. Tópicos referentes a
importantes áreas de atuação do profissional farmacêutico, onde se incluem
as análises clínicas, produção de medicamentos, análises de alimentos,
produção de cosméticos, bem como o papel do farmacêutico no
desenvolvimento de pesquisas e a sua atuação no Sistema Único de Saúde,
serão discutidos durante este evento. Esses assuntos serão abordados sob
a forma de palestras, minicursos e mesas redondas, fornecendo a
oportunidade de inteiração entre os palestrantes e participantes. O evento
contará com palestrantes de grande renome nacional e internacional, os
quais dissertarão sobre assuntos que vêm de encontro com as necessidades
da região do Araguaia, a qual se encontra em constante crescimento
relacionado a área da saúde e o amadurecimento da profissão
farmacêutica.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

III Encontro Nacional dos Estudantes de Saúde Coletiva
ISC
Luís Henrique da Costa Leão - Docente

Resumo:

O III Encontro Nacional dos Estudantes de Saúde Coletiva (Enesc) tem como
objetivo proporcionar um espaço para discussão da atuação do movimento
estudantil, dentro da graduação de saúde coletiva, na consolidação do
Sistema Único de Saúde (SUS), particularmente na promoção e prevenção
da saúde.
Historicamente o movimento estudantil vem se organizando
junto a outros atores da sociedade com o intuito de modificar o cenário
atual da saúde visando à melhora da qualidade de vida da população. Para
consolidação do evento utilizaremos como metodologia a exposição de
trabalhos que estão sendo desenvolvidos nas IES sobre o tema; mesas
redondas; conferências; oficinas que abordem o modo de produção do
Estado; a nova reforma sanitária e as atuais lutas no campo da saúde
integradas ao movimento estudantil; palestras com participação de
profissionais de diversos campos de atuação de saúde coletiva; e, plenária
com intuito de deliberar sobre questões que surgirão no decorrer do
evento.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Saudabilidade da Carne Suína - consumindo com mais sabor e saúde
FANUT
Aída Couto Dinucci Bezerra - Docente
É uma ação educativa com objetivo de disseminar informação, completa e
atualizada, sobre a carne suína, sob a ótica das ciências médicas, no sentido
de quebrar paradigmas e preconceitos do produto, propondo para a
audiência formas de utilização da carne suína no cardápio de uma
alimentação saudável, identificando e comparando a composição
nutricional deste produto em relação à outras carnes. Espera-se que os
conhecimentos adquiridos auxiliem a melhorar as técnicas de
argumentação e negociação do produto junto aos pacientes, clientes e
parceiros, na área de nutrição clínica e de produção de refeições.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

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

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

V JOGOS INTERCURSOS DA UFMT CAMPUS DE SINOP (Cópia) 17-05-2013
PROCEV
Mario Mateus Sugizaki - Docente

Resumo:

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

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Novembro Azul- Movimento Popular para aSaúde do Homem
ICS/Campus Sinop
Sonia Vivian de Jezus - Docente
O trabalho consistirá em um conjunto de atividades relacionadas à
Educação em Saúde a serem desenvolvidas com a população do sexo
masculino da cidade de Sinop/MT, durante o ano de 2013 e 2014,
promovendo o acesso às diferentes informações para a mudança de
comportamento e serviços de apoio que incluem a provisão de informações,
assistência e de produção, melhorando a qualidade de vida dos homens
(interação social, cidadania, educação, religião, jogo, dança, esporte, entre
outros). As atividades serão desenvolvidas por meio da formação de um
grupo de acadêmicos do curso de enfermagem da UFMT, campus Sinop,
com base no período acadêmico dos acadêmicos e do interesse do mesmo
ao assunto.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Proposta transformadoras de hábitos e atitudes para a Saúde do Homem
ICS/Campus Sinop
Cezar Augusto da Silva Flores - Docente
O trabalho consistirá em um conjunto de atividades relacionadas à
Educação em Saúde a serem desenvolvidas com a população do sexo
masculino da cidade de Sinop/MT, durante o ano de 2013 e 2014,
promovendo o acesso às diferentes informações para a mudança de
comportamento e serviços de apoio que incluem a provisão de informações,
assistência e de produção, melhorando a qualidade de vida dos homens
(interação social, cidadania, educação, religião, jogo, dança, esporte, entre
outros). As atividades serão desenvolvidas por meio da formação de um
grupo de acadêmicos do curso de enfermagem da UFMT, campus Sinop,
com base no período acadêmico dos acadêmicos e do interesse do mesmo
ao assunto.

Titulo:

Manutenção e Ampliação do Centro de Referência Universidade Federal
de Mato Grosso: Capacitação permanente aos profissionais que atuam nas
Redes de Atenção Integral à Saúde e de Assistência Social com usuários de
crack, outras drogas e seus familiares

Unidade Geral:
Coordenador:

ISC
Delma Perpetua Oliveira de Souza - Técnico Administrativo

Resumo:

1. Aperfeiçoamento de 80 alunos sobre Crack e outras Drogas para
profissionais atuantes no Programa de Saúde da Família – PSF e no Núcleo
de Assistência à Saúde da Família-NASF, carga horária 60 horas; 2.
Atualização de 100 profissionais em Atenção Integral aos Usuários de Crack
e outras Drogas atuantes nos Hospitais Gerais, carga horária 60 horas; 3.
Atualização sobre Intervenção Breve e Aconselhamento Motivacional em
Crack e outras Drogas para 160 profissionais que atuam como Agentes
Comunitários de Saúde, Redutores de Danos, Agentes Sociais e demais
profissionais que atuam nos Consultórios de/na Rua, carga horária 60 horas
– duas turmas com 80; 4. Atualização em Gerenciamento de Casos e
Reinserção Social de Usuários de Crack e outras Drogas para 100
profissionais das Redes SUS e SUAS, carga horária 60 horas; 5.
Aperfeiçoamento sobre Crack e outras Drogas para 80 Agentes do Sistema
Judiciário, do Ministério Público e da Secretaria de Justiça e Direitos
Humanos, carga horária 60 horas 6. Aperfeiçoamento sobre Crack e outras
Drogas para 80 Profissionais do Poder Judiciário, Ministério Público e
entidades que atuam no atendimento/apoio a adolescentes em
cumprimento de medidas sócio-educativas, com privação de liberdade,
carga horária 60 horas. 7. Realização de um seminário no inicio e outro no
encerramento das ações propostas nesse projeto, aberto a população em
geral; 8. Realizar seminários e oficinas visando à interação entre os
profissionais já capacitados e os em capacitação na construção prática da
Rede de Assistência aos Usuários de Crack, outras Drogas e seus Familiares.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Começando Cedo 2013-2
FM
Alexandre Paulo Machado - Docente
O projeto visa levar amor e alegria aos pacientes do Hospital Universitário
Júlio Muller, além de modificar o ambiente hospitalar, deixando-o mais
agradável. Visa, ainda, humanizar os acadêmicos do curso de medicina,
incentivando-os a promover experiências que trazem conforto e esperança
aos pacientes.

