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Titulo:

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

Unidade Geral:

FM

Coordenador:

Zuleide Aparecida Félix Cabral - Docente

Resumo:

Este projeto atende meninas e adolescentes, seus parceiros e/ou seus
familiares, da rede pública, por procura espontanea ou através de
encaminhamento dos serviços de saúde do estado, desde 1992. São
realizados os atendimentos ginecológico geral e endócrina e
acompanhamento pré-natal. Os parceiros e os familiares participam dos
grupos informativos especificos ou concomitante com as meninas e
adoslecentes. A psicologa realiza os atendimentos individuais de acordo
com a necessidade. A assistente social da mesma forma. A enfermeira
atende os recém nascidos de adolescentes ápós o parto.

Titulo:

ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE – UMA PROPOSTA DE REFLEXÃO
E CONHECIMENTO COMPARTILHADO.

Unidade Geral:

FAEN

Coordenador:

Christine Baccarat de Godoy Martins - Docente

Resumo:

Devido ao conjunto de transformações sofridas na adolescência, que se
traduz em um campo de descobertas e experimentações, essa fase está
freqüentemente ligada a uma maior vulnerabilidade, vinculada ao
fenômeno da descoberta da sexualidade, da gravidez não planejada, da
AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis, da exposição a drogas,
da violência, da marginalidade, entre outros eventos que podem levar à
interrupção de planos e até mesmo à perda da própria vida. Frente a esta
nova demanda, a enfermagem precisa refletir sobre sua prática a fim de
desenvolver um referencial próprio para abordar as questões da
sexualidade na adolescência, objetivando uma educação sexual que leve
os adolescentes a refletirem e optarem por suas próprias práticas. Neste
sentido, o presente projeto poderá contribuir implementando e
avaliando uma experiência piloto de educação sexual nas escolas para
adolescentes do ensino fundamental e médio. Esta experiência visa
vincular a informação à reflexão para que cada adolescente possa
exercer sua sexualidade de forma saudável, melhorando o perfil
epidemiológico deste grupo em nosso país. Este projeto também
possibilitará ao aluno graduando uma experiência sobre o tema com os
adolescentes, vinculando universidade e comunidade. Esperamos
também oferecer subsídios para reflexão dos profissionais que atuam na
área.

Titulo:

Atendimento de enfermagem ambulatorial à pessoas portadoras de
doenças infecciosas e tropicais (Cópia) 04-02-2009
FAEN

Unidade Geral:

Coordenador:

Luce Marina Freires Corrêa da Costa - Docente

Resumo:

Realizar atividades de educação em saúde com os usuários do
ambulatório de doenças infecciosas e tropicais do HUJM e seus
acompanhantes.

Titulo:

Seminários de Atualização em Bioquímica

Unidade Geral:

ICET

Coordenador:

Amanda Martins Baviera - Docente

Resumo:

Realizar seminários quinzenais envolvendo professores e alunos do
Laboratório de Bioquímica Pesquisa e demais alunos do Departamento
de Química e de outros departamentos interessados, promovendo a
atualização em Tópicos de Bioquímica, abordando variados aspectos.

Titulo:

Atividades Aquáticas para Idosos

Unidade Geral:

FEF

Coordenador:

Koiti Anzai - Docente

Resumo:

As atividades aquáticas para idosos, tem como objetivo o
desenvolvimento e a manutenção da condição física geral (físico,
intelectual, social e emocional) do ser humano. O trabalho consta do
desenvolvimento da aerobia, da resistência e força localizada e da
flexibilidade articular. A terceira idade normalmente após os 60 anos de
idade apresenta problemas de saúde, principalmente as doenças crônicas
não transmissíveis (hipertensão, osteoporose, artrite, reumatismo...) e as
incapacidades físicas que levam os seres humanos a ficarem
dependentes para a realização das suas atividades físicas diárias. Muitos
acadêmicos já efetuaram trabalhos de monografias sobre a questão da
terceira idade, os conhecimentos obtidos são transmitidos em sala de
aula na disciplina Atividade Física para Terceira Idade da Faculdade de
Educação Física. E o mais importante é a abertura da UFMT, para a
comunidade Cuiabana.

Titulo:

Liga de Oncologia UFMT

Unidade Geral:

FM

Coordenador:

Dely Cristina Martins - Docente

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:

Projeto de Intervenção em Segurança Alimentar e Nutricional em
Creches de Cuiabá-MT

Unidade Geral:

FANUT

Coordenador:

Maria Aparecida de Lima Lopes - Docente

Resumo:

O projeto propõe um tipo de intervenção que visa a autonomia da creche
em relação à segurança alimentar e nutricional das crianças atendidas,
com participação efetiva dos pais ou responsáveis, professores,
funcionários e direção da creche, no desenvolvimento de atividades
voltadas para a alimentação saudável, como educação nutricional,
palestras sobre hábitos saudáveis de alimentação e boas práticas de
manipulação de alimentos. O Projeto constitui-se de das etapas de
Avaliação Nutricional das crianças; Realização de palestras sobre higiene
e boas práticas de manipulação de alimentos; Realização de palestras
sobre alimentação saudável para pais ou responsáveis; professores,
funcionários e direção das creches; Educação Nutricional com as crianças
e Avaliação do Projeto

Titulo:

Liga Acadêmica de Educação em Saúde

Unidade Geral:

ISC

Coordenador:

Elias Nogueira Peres - Docente

Resumo:

A LAES objetiva auxiliar na promoção da saúde e prevenção de doenças
da sociedade na qual se insere, através da educação em saúde. A LAES
também oferece ao estudante de medicina, espaço para o
desenvolvimento de habilidades voltadas à humanização da relação
médico-paciente.

Titulo:

PROGRAMA ESPORTE, LAZER, EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE DA FEF/UFMT

Unidade Geral:

FEF

Coordenador:

José Carlos de Lara Pinto - Técnico Administrativo

Resumo:

PROMOVER JUNTO A COMUNIDADE 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.

Titulo:

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

Unidade Geral:

FEF

Coordenador:

Carlos Alexandre Fett - Docente

Resumo:

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:

SERVIÇO DE ENFERMAGEM EM ESTOMATERAPIA

Unidade Geral:

FAEN

Coordenador:

Sônia Ayako Tao Maruyama - Docente

Resumo:

No Brasil, existe um número significativo de pessoas com estomias na
população, porém desconhece-se com exatidão estes dados, devido a
falta de sistema de registro das informações. Segundo os dados da
ABRASO de 2003, existem 42.627 pessoas portadoras de ostomias,
muitos dos quais estão fora dos sistemas públicos de atenção. As pessoas
com estomias são aquelas que necessitaram realizaram cirurgicamente
um estoma como parte do tratamento, ou seja, tiveram que ser
submetidas a uma abertura realizada no abdome seja para eliminação do
conteúdo fecal ou urinário, denominados de colostomia e / ou
ileostomia, e urostomia, respectivamente. Tem ocorrido um aumento na
população dos indivíduos ostomizados pelo avanço da medicina nas
medidas de detecção precoce e tratamento das neoplasias ,
especificamente no trato intestinal e urinário elevando a sobrevida do
indivíduo. Por outro lado, as conseqüências de um estoma tem
acarretado problemas de diversas ordens, sendo as sociais uma das
imprtantes. A realização de estomas intestinais faz parte do tratamento
cirúrgico de diversas doenças como tumores colo-retais além de
tratamento para traumas por PAF E PAB em virtude da crescente
violência social. O Serviço de Estomaterapia do HUJM é hoje referência
no estado para atenção a estas pessoas.

Titulo:

SAÚDE CARDIOVASCULAR DO SERVIDOR

Unidade Geral:

FANUT

Coordenador:

Fabiane Aparecida Canaan Rezende - Docente

Resumo:

Trata-se de um programa de atenção à saúde cardiovascular dos
servidores ativos da UFMT (Campus Cuiabá) junto à Coordenação de
Assistência e Benefícios aos Servidores com o objetivo de desenvolver
ações de 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,
pretende-se oferecer: atividades de educação em saúde para a
prevenção de doenças cardiovasculares; tratamento clínico e nutricional
e programas de atividade física. A equipe será composta por docentes e
discentes dos cursos de nutrição e educação física, por médico,
enfermeiro, psicólogo e assistente social da CABES. Os servidores ativos
serão convocados para o exame periódico na CABES, local em que
passarão por consulta médica, psicossocial e de enfermagem. De acordo
com o diagnóstico do servidor, o mesmo será encaminhado para
atividades do Programa: grupos de orientação e educação em saúde;
acompanhamento nutricional; programas de atividade física. 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; envolver os profissionais da CABES,
discentes e docentes na prática das ações de saúde e gerar
conhecimento científico.

Titulo:

Projeto de castração de cães e gatos

Unidade Geral:

FAMEV

Coordenador:

Regina de Cassia Veronezi - Docente

Resumo:

Treinamento de graduandos em cirurgia veterinária através da
esterilização de cães e gatos de proprietários de baixa renda, ONGS,
funcionários e alunos do curso de Medicina Veterinária, mediante
supervisão de profissionais qualificados (professores e pós-graduandos).

Titulo:

Tai Chi Chuan e Yoga - 3ª Idade

Unidade Geral:

IUNIAraguaia

Coordenador:

Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo

Resumo:

Curso de Extensão com certificado de 180 horas em que o participante
(Terceira idade - comunidade em geral) aprenderá as técnicas do Tai Chi
Chuan e Yoga realizando atividades como alongamento, relaxamento e
todas as posturas iniciais dessas práticas milenares. Contato para
inscrição: Com Gláucia, no NUPEX/IUniAraguaia/UFMT - fone(66) 34021112 ou com Nara na Academia Athlas - saúde e movimento pelo
telefone (66)3401-1018.

Titulo:

Avaliação nutricional das cantinas escolares do Médio Araguaia e
hábitos alimentares de seus alunos

Unidade Geral:

IUNIAraguaia

Coordenador:

Ellen Cristina de Souza - Docente

Resumo:

O projeto Avaliação Nutricional das Cantinas Escolares do Médio
Araguaia e Hábitos Alimentares de seus Alunos pretende continuar
oferecendo um estudo dos alimentos comercializados nas cantinas de
três novas instituições, proporcionando aos seus alunos alimentos
nutritivos e incentivando-os a reavaliar seus hábitos alimentares por
meio do conhecimento básico sobre os alimentos, sua constituição e
valor calórico, bem como o perfil da alimentação dos alunos das cidades
do Pontal do Araguaia/MT e Aragarças/GO, já que a cidade vizinha, Barra
de Garças, foi a primeira a participar do projeto. Com a obtenção de
excelente resultado do trabalho, as demais cidades apresentaram grande
interesse para desenvolver o mesmo em suas escolas.

Titulo:

Boletim Eletrônico Informativo Saúde e Cidadania

Unidade Geral:

ISC

Coordenador:

Nina Rosa Ferreira Soares - Técnico Administrativo

Resumo:

O presente projeto busca estabelecer um meio de comunicação entre o
Núcleo de Desenvolvimento em Saúde/ISC e os profissionais de saúde,
estudantes da área e usuários em geral, através de uma linguagem
sintética, via eletrônica, possibilitando fácil acesso ao conhecimento
produzido na academia, democratizando-o com agilidade para atender as
demandas da sociedade. O informativo é mais uma ferramenta para
legitimar e fortalecer o processo interativo de extensão universitária
constituindo-se uma via de duas mãos, articuladora da relação
universidade e sociedade que se pretende transformadora das práticas e
saberes da sociedade e da universidade.

Titulo:

Aproveitamento de Alimentos e Qualidade de Vida: uma experiência
com funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Unidade Geral:

FANUT

Coordenador:

Aída Couto Dinucci Bezerra - Docente

Resumo:

Promover a distribuição de alimentos não é suficiente para a erradicação
da fome. Atividades que colaborem com o empoderamento da
comunidade, por meio de ações educativas é um instrumento
importante para a garantia da segurança alimentar. É fundamental que a
comunidade possa produzir, processar, consumir e conservar os produtos
adequadamente, com o mínimo de desperdício e o máximo
aproveitamento das qualidades nutricionais. Promover ações de
educação alimentar para elevar o nível de saúde e qualidade de vida das
populações, principalmente as de baixa renda, por meio da orientação
didático-pedagógica, visando à produção e a ingestão de uma
alimentação de alto valor nutricional e baixo custo é um objetivo comum
entre o SESI-MT e a UFMT/FANUT/DAN. A presente proposta visa
estimular o aproveitamento dos recursos naturais locais e favorecer o
consumo alimentar saudável, através da orientação para a produção e
consumo de alimentos, respeitando as diversidades regionais e culturais,
particularmente, para os funcionários da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos e familiares, durante o Seminário de Motivação e Circuito de
Qualidade de Vida, a ser realizado pelos Correios em 10/11/2008.

Titulo:

Monitoramento das deliberações das Conferências Municipais e
formulação de Políticas de Saúde em Mato Grosso, 2009

Unidade Geral:

ISC

Coordenador:

Nina Rosa Ferreira Soares - Técnico Administrativo

Resumo:

Este projeto é oriundo de demandas de estudos anteriores desenvolvidos
pelo Núcleo de Desenvolvimento em Saúde em parceria com outras
instituições, sobre a incorporação das deliberações das Conferências à
gestão da política de saúde em Mato Grosso. Em Mato Grosso, estudo
realizado pelo NDS/ISC/UFMT e parceiros sobre as Conferências de
Saúde em municípios do estado, evidenciou a importância do tema para
o controle social, para a gestão participativa no SUS e para o novo debate
da Reforma Sanitária no Brasil (CUIABÁ, 2007). Ainda, fatores como a
ausência de pesquisas no País sobre o tema, desarticulação dos
momentos entre a realização das Conferências e a elaboração do
planejamento da saúde e, principalmente, o desconhecimento e pouca
importância dada pelos atores institucionais ao conjunto das
deliberações das Conferências Municipais, reiterou o desafio de dar
continuidade ao desenvolvimento de estudos nessa área, esperando-se
obter a definição de metodologia e instrumentos de monitoramento
sobre a incorporação das deliberações das Conferências à gestão das
Políticas de Saúde.
Sua relevância consiste na contribuição ao
aprimoramento das práticas de gestão participativa no SUS. Estima-se
que esse trabalho contribuirá para reafirmar a importância e o papel
político das Conferências e dos Conselhos de Saúde na gestão do SUS.

Titulo:

Levantamento da Entomofauna de vetores da Leishmania, malária e
febre amarela silvestre em Cuiabá/Mato Grosso

Unidade Geral:

FM

Coordenador:

Ana Lúcia Maria Ribeiro - Docente

Resumo:

As doenças transmitidas por vetores, ainda se constituem em importante
problema de saúde pública no País, apesar dos inegáveis avanços obtidos
no seu controle. A grande mudança nos padrões da população brasileira,
que há cerca de quarenta anos era predominantemente rural e hoje se
concentra no ambiente urbano, favorece a ocorrência e a urbanização de
agravos como dengue, leishmaniose visceral, malária, febre amarela,
entre outras. Este trabalho obejetiva conhecer a fauna dos principais
vetores de doenças ao homem em Cuiabá, com envolvimento da
comunidade da área de estudo com vistas melhor controle dos vetores e
qualidade de vida das populações humanas. Serão realizadas coletas dos
votres da malária, leihsmanioses e febre amarela silvestre, em duas áreas
ao longo do rio Coxipó. As coletas serão realizadas com armadilhas e
todos os insetos encaminhados ao laboratório de entomologia da UFMT
onde será realizado o processamento e identificação dos espécimens.
Após as coletas será desenvolvida atividades educativas com a população
de escolares e comunidade em geral da localidades,sobre o assunto.
Neste trabalho serão envolvidos alunos de graduação, técnicos e
docentes da UFMT.

Titulo:

Monitoramento da infestação do Aedes aegypti no campus da UFMTCuiabá (Cópia) 26-02-2009

Unidade Geral:

IB

Coordenador:

Rosina Djunko Miyazaki - Docente

Resumo:

As áreas urbanas densamente povoadas e com a produção de materiais
descartáveis cada vez mais crescentes aliadas à falta de uma política
integrada de saneamento básico colaboram com a existência de um
número infindável de criadouro. A Comissão Institucional para o
Controle da Dengue, com objetivo de verificar o nível de infestação dos
vetores e a influência dos fatores abióticos como a temperatura e
pluviosidade no campus da Universidade Federal de Mato Grosso,
localizado na região central da cidade de Cuiabá, pretende dar
continuidade ao monitoramento mensal através de armadilha tipo
ovitrampa, no período de abril de 2009 a março de 2010.

Titulo:

Fatores de risco por Cryptosporidium spp em escolares do ensino básico
em escolas públicas de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil

Unidade Geral:

FM

Coordenador:

Waldyr Ribeiro Bastos - Docente

Resumo:

O parasitismo é uma associação entre seres vivos com unilateralidade de
benefícios, e mostra ser comum no universo planeta, onde constitui
sérios problemas de Saúde Pública. Fatores comprovados em muitos
países, tais como a má absorção, a diarréia, a menor capacidade de
trabalho e o déficit de crescimento, estão relacionados às parasitoses
intestinais entre elas as protozoozes. Assim torna-se relevante realizar
este estudo para estimar a prevalência das criptosporidiases em
escolares do ensino Público residentes na periferia da cidade Cuiabá-MT
nas idades entre 6 (seis) a 15 anos.

Titulo:

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

Unidade Geral:

FAMEV

Coordenador:

Daniel Moura de Aguiar - Docente

Resumo:

As doenças infecciosas de cães e gatos são causas freqüentes de
atendimentos e internações em hospitais veterinários. Dentre as
doenças, as enfermidades relacionadas com diarréias, sintomas
neurológicos e disturbios hematológicos predominam em várias regiões
do Brasil, sobretudo na areas tropicais e/ou subtropicais onde observa-se
disseminação de ectoparasitas, abundância de cães errantes e de alto
indice de vulnerabilidade social. A região de Cuiabá, MT embora em
frequente ascenção tecnológica e social, vem constantemente
apresentando estas condições. Por outro lado, a Universidade Federal de
Mato Grosso, dentro de suas atribuições, possui um amplo e moderno
Hospital Veterinário, quais contam com qualificados profissionais da
area de sanidade animal. Para atender esta importante demanda da
sociedade cuiabana e mato-grossense, o presente projeto propõe criar
uma rotina de atendimento e diagnóstico especializado em doenças
transmissiveis de animais de companhia atendidos no HOVET. Ressalta-se
a importancia desse apoio local, em virtude principalmente da crescente
casuística das doenças de caracter zoonótico, como leptospirose,
brucelose e toxoplasmose. A presente proposta objetiva aprimorar o
atendimento clínico desses animais bem como implantar novas técnicas
diagnósticas quais fornecerão subsídios para melhor diagnóstico,
precocidade de tratamento e consequentemente alcançar maiores
indices de cura nos animais atendidos.

Titulo:

Projeto Extensão em Saúde Comunitária e Saúde da Família

Unidade Geral:

IUNIAraguaia

Coordenador:

Marcílio Sampaio dos Santos - Docente

Resumo:

Aplicação teórico - prática do conteúdo programático lecionado nas
disciplinas de Enfermagem em Saúde Pública, Enfermagem em
Comunitária, Enfermagem em Saúde da Família, Educação em Saúde,
Ética e Cidadania. Inserção do alunos na realidade social-econômicapolítica de comunidades em situação de risco social afim de que possam:
- Participar da construção social baseada em princípios de justiça e
humanitarismo por de intervenções sociais como práticas de extensão,
interligando o ensino e a pesquisa. - Favorecer o desenvolvimento e a
melhoria das condições de vida da população, por meio da sensibilização,
formação da consciência social e organização, visando fortalecer o seu
papel de sujeito enquanto pessoa integrande de uma coletividade; Contribuir para a formação técnica e humana dos alunos do Curso de
Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso / Instituto
Universitário do Araguaia comprometidos com o processo de
transformação social.
Os projeto será desenvolvidos em espaços e
recursos existentes nas comunidades Palmares e Vila Maria utilizando
creches, escolas, igrejas e postos de saúde, entre outros.
Busca
construir metodologias pedagógicas que atendam aos anseios e
necessidades da população, por meio de atuação direta junto a crianças,

adolescentes e adultos, com vistas a seu desenvolvimento integral.

Titulo:

Intervenção psicologica em situações de violência doméstica (Cópia) 2502-2009

Unidade Geral:

ICHS/CUR

Coordenador:

Graciela Haydée Barbero - Docente

Resumo:

Com o presente projeto visamos oferecer atendimento psicológico
individual e/ou grupal às pessoas, 'vitimas' ou 'agressoras', que podem
ser localizadas no campo da violência doméstica contra a mulher.
Atendemos pessoas encaminhadas pela juiza ou pela equipe
multidisciplinar do Fórum da Comarca de Rondonópolis, Vara da
Violência Doméstica contra a Mulher, Delegacia da Mulher e outras
Instituições. Partimos da idéia de que a intervenção da justiça é
necessária e pontual, mas que é insuficiente, se consideramos a
possibilidade de prevenção de futuras situações de conflito. O intuito é
responsabilizar as pessoas pelos seus atos, indo além da idéia de um
castigo, procurando também, os motivos subjetivos conscientes ou
inconscientes que desencadeiam a situação de violência. Atuaremos
também em forma preventiva, discutindo este problema com grupos de
pessoas da comunidade, particularmente mulheres, que possam estar
próximas a uma situação de risco próprias ou de seus conhecidos.

Titulo:

Treinamento de manipuladores de alimentos: impacto sobre as práticas
de higiene em creches com lactário.

Unidade Geral:

FANUT

Coordenador:

Aída Couto Dinucci Bezerra - Docente

Resumo:

O projeto desenvolvido em todas as creches com lactário (atende
crianças menores de 02 anos de idade) das 04 regionais do município de
Cuiabá, no ano de 2009, pretende trabalhar em 03 momentos: 1)
Planejamento de Treinamento (incluindo, levantar a situação higiênicosanitária da cozinha e do lactário da creche, o perfil sócio-econômico e
demográfico e o nível de conhecimento sobre higiene dos
manipuladores. Também observar as práticas de manipulação dos
alimentos, para o levantamento de pontos críticos). Os elementos de
conhecimento e práticas serão a base para a proposição de ações
corretivas durante o treinamento. Porém, para cada item avaliado serão
divididas as responsabilidades inerentes aos manipuladores, à direção da
creche e à Secretaria Municipal de Educação para garantir uma
intervenção educativa mais específica e eficaz.
2) Execução do
Treinamento: (A partir das inadequações e dificuldades mais
frequentemente observadas serão definidos os temas das palestras e as
técnicas mais apropriadas para atingir os objetivos do treinamento). 3)
Avaliação do Treinamento: A análise de impacto da intervenção
educativa será realizada em nível primário (dentro de cada creche),
secundário (entre as creches de cada regional) e terciário (entre as
regionais).

Titulo:

Educação em saúde na escola: um campo em busca de espaço.

Unidade Geral:

IUNIAraguaia

Coordenador:

Marcílio Sampaio dos Santos - Docente

Resumo:

À escola cabe transmitir aos alunos conhecimentos atualizados e úteis,
estimular atitudes positivas e dinâmicas em relação à saúde e
desenvolver neles as habilidades necessárias para que promovam
educação sanitária nas próprias famílias, assim como nas profissões que
escolherem. A saúde da criança está diretamente relacionada com o
ambiente físico e o clima emocional da escola que freqüenta, do lar em
que vive e da comunidade que habita. Não se pode ensinar saúde como
uma matéria abstrata, sem referências às práticas da criança dentro e
fora da escola; nem se pode esperar o que acontece dentro da escola das
atividades e interesses do lar e da comunidade como um todo. A escola
deve estabelecer comunicação estreita com a comunidade onde está
inserida, trazendo-a para participar de seu programa de saúde. Da
mesma forma, deve participar ativamente dos programas de saúde da
comunidade. Deve ser uma escola sem muros, totalmente aberta e
atraente aos membros da comunidade.

Titulo:

Atendimento de Diagnóstico microbiológico de doenças infecciosas no
Laboratório de Microbiologia Veterinária da UFMT (Cópia) 04-03-2009

Unidade Geral:

HOVET

Coordenador:

Valeria Dutra - Docente

Resumo:

O diagnóstico microbiológico é imprescindível para confirmar ou refutar
e corrigir o diagnóstico clínico sendo importante para o apoio, dando
embasamento e ampliando o conhecimento ao veterinário clínico e aos
alunos de graduação do curso de Medicina Veterinária. Muitas doenças
causam sinais clínicos semelhantes, porém o agente etiológico é distinto
entre elas, sendo necessário conhecer o agente envolvido para o
diagnóstico diferencial. O estudo microbiológico é realizado através de
coleta de material de animais vivos ou post mortem e processamento
microbiológico do material. No estado há carência de laboratórios para
prestar este tipo de assistência à comunidade, aos veterinários clínicos e
aos alunos de graduação. Os extensionistas participarão da coleta de
materiais, diagnóstico microbiológico e confecção de antibiogramas para
a população que utiliza os serviços do HOVET, bem como a população
carente.

Titulo:

Anjo da guarda: prestação de serviço na área de anestesiologia e
eletrocardiografia a animais de pequeno porte e silvestres da grande
Cuiabá e estado do Mato Grosso

Unidade Geral:

HOVET

Coordenador:

Luciana Dambrósio Guimarães - Docente

Resumo:

Prestação de serviço especializado nas áreas de anestesiologia e
eletrocardiografia para pequenos animais e animais silvestres e
aperfeiçoamento de estudantes e profissionais através da aplicação do
embasamento científico na rotina anestesiológica do HOVET - UFMT.

Titulo:

Unidade Geral:

Capacitação de trabalhadores da rede básica de saúde na busca de
sintomático respiratório de tuberculose em municípios do Médio
Araguaia
IUNIAraguaia

Coordenador:

Ricardo Alexandre Arcencio - Docente

Resumo:

Atualmente a tuberculose permanece como um dos principais desafios a
saúde pública, haja vista que acomete principalmente os segmentos mais
vulneráveis socialmente. Aproximadamente 1/3 da população mundial
está infectado pelo bacilo, sendo que 80% destes casos concentram-se
em 22 países, que inclui o Brasil. Na região Centro-Oeste, o Estado do
Mato Grosso ocupa o primeiro lugar, sendo que a região do médio
araguaia é uma das líderes no número de casos. Todavia, em Aragarças e
em Pontal do Araguaia, de acordo com o SINAN, o número de casos
notificados nos municípios nos últimos dez anos foi próximo ao zero, que
reflete a dificuldade das equipes locais na identificação, tratamento e
monitoramento dos casos de TB. Assim propõe-se em formar/ qualificar
os trabalhadores da rede básica dos serviços de saúde no
desenvolvimento de ações de busca, diagnóstico e tratamento de TB. O
projeto estará organizado em 3 módulos, no primeiro será realizado uma
capacitação da busca de sintomáticos respiratório (SR) com todos os
membros que compõe a equipe de saúde da família. No segundo
módulo, ocorrerá capacitação da rede laboratorial para o registro do SR.
No terceiro módulo ocorrerá a supervisão contínua, oferecendo suporte
as equipes na estruturação dos programas deTB.

Titulo:

Assistência de Enfermagem a portadores de feridas no Ambulatório de
Feridas do HUJM

Unidade Geral:

FAEN

Coordenador:

Irene Kreutz - Docente

Resumo:

Este projeto de extensão se insere na linha de pesquisa TRABALHO,
CUIDADOS E SUBJETIVIDADES EM SAÚDE E ENFERMAGEM, do grupo de
pesquisa ARGOS da FAEN/UFMT. Assim como a maioria das áreas do
conhecimento, a área de saúde apresentou mudanças acentuadas nos
últimos anos, nas formas de realizar as terapêuticas, como é o caso do
tratamento de feridas. Essas mudanças conceituais e até paradigmáticas,
vêm acompanhadas de novos procedimentos, materiais e produtos que
se mostram mais eficientes e eficazes se comparados com as práticas até
então adotadas.Este projeto oportunizará àqueles alunos que
demonstram maior interesse nessa área, um aprofundamento de seus
conhecimentos teóricos e práticos sobre o tema, proporcionando-lhes
também uma visão ampliada sobre a importância do papel investigativo
e educador do enfermeiro no ambiente de trabalho. O projeto tem
também como finalidade a integração ensino/campo de prática e o
objetivo de participar na revisão e atualização de manuais e protocolos
de assistência para o Serviço, bem como a coleta sistemática de dados
com elaboração de banco de dados consistente, que possa servir como
fonte de coleta de dados para futuras pesquisas com inserção de alunos
do Programa de Iniciação Científica e alunos dos cursos de pósgraduação.

Titulo:

Doenças crônicas não transmissíveis em pacientes idosos

Unidade Geral:

IUNIAraguaia

Coordenador:

Maria Fernanda Spegiorin Salla Brune - Docente

Resumo:

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por uma
parcela significativa e crescente na carga de doenças no Brasil. Cerca de
dois terços da carga de doenças no País não são transmissíveis ou são
provocadas por fatores externos. 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 idosos do 'Lar da
Providência', em Aragarças/GO, e sua relação com o uso de
medicamentos. Os exames bioquímicos serão realizados no Laboratório
de Análises Clínicas da UFMT/IUniAraguaia, incluindo dosagens séricas de
triglicerídeos, colesterol total, colesterol HDL, glicose, enzimas hepáticas
(Transaminases) e creatinina (Taxa de filtração glomerular). Os dados
coletados serão tabelados e analisados estatisticamente. Ainda, serão
coletados dados relativos ao uso de medicamentos de cada paciente, seu
possível efeito colateral e sua relação com os resultados dos exames
bioquímicos. Finalmente, será agendada uma reunião com os
participantes do projeto, incluindo os responsáveis pelo 'Lar da
Providência', e apresentada uma palestra, com linguagem simples e
accessível, a fim de que todos tenham um retorno dos resultados,
auxiliando o uso racional de medicamentos.

Titulo:

O Brincar como Espaço de Prevenção e Intervenção Psicológica em
Crianças Abrigadas

Unidade Geral:

ICHS/CUR

Coordenador:

Luís Fernando Barnetche Barth - Docente

Resumo:

Sabe-se que a situação de abrigamento, ainda que na qualidade de
ação protetiva à criança e ao adolescente, implica grandes mudanças em
sua rotina as quais podem desencadear ou agravar transtornos psíquicos.
Por isso, a presente proposta visa a oferecer espaço de expressão às
crianças e aos adolescentes abrigados como forma de prevenção,
promoção de saúde e intervenção nas situações conflitivas já instaladas
através da expressão oral e lúdica.

Titulo:

Serviço de diagnóstico radiológico para cães, gatos e animais silvestres
da grande Cuiabá

Unidade Geral:

HOVET

Coordenador:

Pedro Eduardo Brandini Néspoli - Docente

Resumo:

A radiologia é o método de diagnóstico por imagem mais utilizado na
rotina hospitalar de animais de pequeno porte e silvestres. Através desse
projeto de extensão será prestado o serviço de radiodiagnóstico em
apoio às atividades de clínica e cirurgia do Hospital Veterinário, de
estabelecimentos veterinários privados e do Núcleo de fauna e recursos
pesqueiros – IBAMA. O serviço compreenderá o diagnóstico de
enfermidades de animais através da realização de radiografias simples ou
contrastadas de diversos sistemas orgânicos e o monitoramento
radiográfico pós-operatório de cirurgias ortopédicas.

Titulo:

Liga de Urgência, Trauma e Emergência

Unidade Geral:

FM

Coordenador:

Alberto Bicudo Salomao - Técnico Administrativo

Resumo:

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

Titulo:

Projeto Felizidade

Unidade Geral:

IUNIAraguaia

Coordenador:

Carlos Alexandre Habitante - Docente

Resumo:

A Terceira Idade é uma das mais importantes etapas da vida, pois com
ela vêm as mudanças fisiológicas, biológicas e psicológicas. É importante
a conscientização do sobre a importância de envelhecer com qualidade,
levando em conta a nutrição e o exercício. Os idosos ativos têm
características de personalidade mais positivas do que idosos inativos.
Tendem a ter melhor saúde e mais facilidade em situações de estresse e
tensão e atitudes mais positivas para o trabalho, reforçando a correlação
entre satisfação na vida e atividade física. O presente projeto constitué
constituído de atividades teóricas e práticas para os idosos, residentes
em Barra do Garças e região. As atividades corporais e os movimentos
expressivos são características preponderantes para este trabalho. É um
projeto idealizado e realizado, tanto por bolsistas como por professores
do Curso de Educação Física da UFMT – Universidade Federal do Mato
Grosso - Campus Pontal do Araguaia, e tem como finalidade estimular a
participação ativa e dinâmica da comunidade, buscando minimizar o
estigma a que sempre estão submetidos e a valorizar as potencialidades
de cada participante. A avaliação do projeto consistira de testes clínicos
e físicos visando quantificar a melhoria da sáude e capacidade funcional
dos participantes.

Titulo:

Projeto Mexa-se - Ginástica no Campus

Unidade Geral:

IUNIAraguaia

Coordenador:

Carlos Alexandre Habitante - Docente

Resumo:

Desde a última década o sedentarismo tem sido encarado como um dos
principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas
não-transmissíveis, como doenças cardiovasculares, hipertensão arterial,
diabetes e obesidade, que já constituem principal causa de morte
evitável, ao lado do tabaco. Um dos aspectos mais preocupantes é a
extensão destas alterações epidemiológicas a adolescentes e adultos
jovens, com a prevalência cada vez maior de obesidade, diabetes e
hipertensão arterial nesta população.Por outro lado, o exercício físico
regular constitui uma importante ferramenta na melhoria da saúde e da
qualidade física, promovendo a redução no ganho de gordura corporal,
na concentração de colesterol, triglicerídeos e VLDL-colesterol e aumento
na concentração de HDL-colesterol, alterações estas de grande
importância na prevenção de doenças cardiovasculares, além de diminuir
a glicemia e melhorar a ação da insulina, prevenindo o aparecimento do
diabetes mellitus tipo II. Diante disso, este projeto se propõe a oferecer
à comunidade atividades físicas em horários regulares, visando o
controle e/ou prevenção de doenças crônico degenerativas na nossa
população.

Titulo:

Programa de atenção a saúde cardiovascular do adulto e do idoso:
Exercício físico

Unidade Geral:

FEF

Coordenador:

Carlos Alexandre Fett - Docente

Resumo:

Trata-se de uma proposta de implantação do Programa de Atenção à
Saúde Cardiovascular do Adulto e do Idoso, junto à Coordenação de
Assistência e Benefícios aos Servidores com o objetivo de desenvolver
ações de prevenção e tratamento dos fatores de risco cardiovascular em
servidores ativos e aposentados e seus dependentes, e estudantes
regularmente matriculados da UFMT. Por meio de uma equipe
multidisciplinar pretende-se fornecer acompanhamento ambulatorial e
promover atividades de educação em saúde e intervenções com
exercícios físicos, para a comunidade universitária. A equipe será
composta por docentes e discentes dos cursos de nutrição, educação
física, por médico e enfermeiro da CABES que irão trabalhar de forma
integrada. Após a divulgação, os interessados poderão agendar o
atendimento na CABES, onde passarão por consulta médica e de
enfermagem, e de acordo com os critérios de inclusão do Programa,
serão encaminhados pelo médico para realização de exames
laboratoriais, acompanhamento nutricional e programas de atividade
física vinculados ao programa. Por meio das intervenções, pretende-se
promover mudanças no estilo de vida da população universitária e
redução da frequência dos fatores de risco cardiovascular, além do
envolvimento dos acadêmicos e docentes na vivência prática das ações
de saúde e geração de conhecimento científico.

Titulo:
Unidade Geral:

Posse responsável de cães como medida preventiva das principais
zoonoses
FAMEV

Coordenador:

Adriana Borsa - Docente

Resumo:

Realizar trabalho educativo por meio de palestras e folders a jovens e
crianças bem como divulgar cuidados básicos com o cão de estimação a
fim de evitar a disseminação de zoonoses.

Titulo:

Educação em saúde para adolescentes e adultos cegos em Sinop-MT
fundamentada no modelo de enfermagem Roper-Logan-Tierney.

Unidade Geral:

IUNMAT

Coordenador:

Karenine Maria Holanda Cavalcante - Docente

Resumo:

Dados do IBGE revelaram que no ano de 2000 existiam no Brasil 148 mil
pessoas cegas e 2,4 milhões com grande dificuldade para enxergar. É
possível avaliar o significado da ausência da visão quando se considera
que 80% das informações perceptivas das pessoas são originadas pela
visão. Assim, o processo de educação e desenvolvimento cultural das
pessoas cegas é desfavorecido. A Enfermagem é uma profissão
comprometida com a saúde do ser humano, portanto, esta pode trazer
importantes contribuições para a promoção da saúde de pessoas cegas.
A adolescência envolve complexas modificações físicas e psíquicas que
dão origem a múltiplos problemas de adaptação da personalidade do
indivíduo. E, obviamente, tal etapa não deixa de acontecer no
desenvolvimento de pessoas cegas. A partir desta realidade a qual estão
inseridas as pessoas cegas, percebeu-se a necessidade de se realizar um
trabalho educativo, em Sinop-MT, sobre aspectos importantes do viver
de uma pessoa cega, tendo como fundamentação teórica o Modelo de
Enfermagem Roper-Logan-Tieney, que tem como conceito principal 12
atividades de vida realizadas pelo ser humano. Para tanto, serão
implementadas oficinas educativas periódicas, que por meio de
tecnologias assistivas abordarão temas pertinentes à saúde como um
todo da clientela.

Titulo:

Promoção da saúde sexual de mulheres atendidas em unidades básicas
de saúde do município de Sinop

Unidade Geral:

IUNMAT

Coordenador:

Pacífica Pinheiro Cavalcanti - Docente

Resumo:

As mulheres constituem um dos principais grupos de usuários dos
serviços de saúde, que procuram atendimento em decorrência de
patologias como, as doenças sexualmente transmissíveis, o câncer de
mama e cérvico-uterino, que representam um grave problema de saúde
pública por suas repercussões médicas, sociais e econômicas. Temas
como sexualidade e qualidade de vida são também importantes para a
atenção holística e humanizada da comunidade feminina. Este estudo
objetiva avaliar as condições de saúde das mulheres de Sinop visando
identificar os problemas e necessidades, bem como propor e
implementar medidas de promoção da saúde e prevenção de doenças. O
atendimento ocorrerá semanalmente em unidades básicas de atenção à
saúde do município de Sinop. Será realizada um método de acolhimento,
conhecido como sala de espera, onde serão explanados temas de
interesse da clientela, no segundo momento será realizada a consulta
ginecológica, no caso das mulheres, a consulta ginecológica 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 O projeto será avaliado
semestralmente quanto ao êxito da condução das ações propostas, sob o

aspecto qualitativo e quantitativo.

Titulo:

Caracterização de lesão cutâneo-mucosa do Médio Araguaia

Unidade Geral:

ICBS / CUA

Coordenador:

Izabella Chrystina Rocha - Docente

Resumo:

No conhecimento da enfermagem sobre assistência aos portadores de
feridas é fundamental instrumentalizar a qualidade dos cuidados, para
tanto é imprescindível a caracterização das lesões cutâneo-mucosas. O
cuidar de uma ferida ocorre desde o início da civilização e a humanidade
sempre esteve em busca da cura de suas enfermidades, revelando a
realidade de cada época. Hoje, o avanço tecnológico conduz a busca de
novas alternativas que minimizem a dor e o sofrimento, possibilitando
um olhar integral e humanitário ao ser humano. O projeto está vinculado
ao Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde do
Campus Universitário do Araguaia/UFMT, com o objetivo de caracterizar
a lesão cutâneo-mucosa na população urbana da área de abrangência
das unidades básicas de saúde da família dos municípios do Médio
Araguaia. Trata-se de um estudo quanti-qualitativo, descritivoexploratório que possibilitará identificar fatores relacionados com a
ferida e a pele adjacente; fatores relacionados com o paciente e fatores
relacionados com o curativo e, ainda levantar o perfil do seu portador. Os
resultados subsidiarão a interdisciplinaridade, ações em educação em
saúde, capacitações de recursos humanos e cuidadores, projetos de
pesquisas, além de políticas públicas locais em saúde.

Titulo:

Projeto Sementinha

Unidade Geral:

IUNIAraguaia

Coordenador:

Queli Lisiane Castro Pereira - Docente

Resumo:

Unir-se ao esforço coletivo dos profissionais da Estratégia da Sáude da
Família e do Centro de Referência de Assistência Social, do municipio de
Pontal do Araguaia, com objetivode: estimular e conscientizar as
gestantes sobre a importância do pré-natal; aumentar a adesão ao
programa de pré-natal; acompanhar a operacionalização da assistência
pré-natal às gestantes, parturientes, puérperas e RN cadastradas no
programa; proporcionar ao acadêmico de Enfermagem a vivência na
assistência integral à saúde da mulher através do atendimento à
gestante, parturiente, puérpera, organizando e produzindo atividades em
grupos de gestantes ao nível de assistência primária.

Titulo:

Iniciação a Natação

Unidade Geral:

ICEN/CUR

Coordenador:

Guilherme Lumina Pupatto - Docente

Resumo:

O cursopretende proporcionar atividades: lúdica e esportiva na forma de
iniciação ao desporto coletivo, para lunos de graduação do Campus
Universitário de Rondonópolis, promovendo uma qualidade de vida e
uma integração social, entendendo, ainda, o esporte como fator
educativo e cultural rico. Desenvolver, a partir da natação, a melhoria do
desempenho motor, com atividades de adaptação ao meio liquido e
iniciação aos nados e técnicas de aperfeiçoamento a comunidade
acadêmica,semanalmente,nas dependências do Núcleo de estudos da
Terceira Idade (NEATI).

Titulo:

correr e caminhar é só começar

Unidade Geral:

FAEN

Coordenador:

Rosangela Guerino Masochini - Docente

Resumo:

O projeto teve início em 2003, os profissionais realizavam orientações
somente para as pessoas que caminhavam , o atendimento era
individualizado. O local de trabalho era a pista de caminhada do Ginásio
Olímpico e Praça P18, sendo as principais orientações se resumia nas
roupas e calçados adequados, uso do filtro solar, estimulo a ingestão
hídrica, caminhar 50% no sentido horário e 50% no sentido anti-horário
em pistas circulares, alongamento antes e após as caminhadas. Devido
ao número elevado de pessoas que procuravam os professores para aula
de alongamento, na Praça P18, houve a necessidade de realizar aulas em
grupo.O início das aulas em grupos foi no segundo semestre de 2003 com
as aula de alongamento e Localizada. As aulas iniciaram com 12 alunos
no Ginásio Olímpico nas segundas,quartas e sextas-feiras.Devido ao
aumento excessivo de alunos houve a necessidade de ampliar para
outros bairros.O projeto se estendeu para os seguintes bairros: Bairro
Paraiso Bairro São Cristovão Bairro Oliveiras Parque Florestal- Bairro
Primaveras Hoje, além das aulas de ginásticas,aulas de alongamento,
localizada, pilates, circuito, step, trampolim elástico.As mulheres
participam de orientações de Educação e saúde e avaliação fisica
realizadas pelos acadêmicos do 5° semestre de Enfermagem.

Titulo:

Diagnóstico Patológico de enfermidades em animais somésticos e
selvagens no Hospital Veterinário da UFMT para a comunidade do
Estado de Mato Grosso

Unidade Geral:

FAMEV

Coordenador:

Caroline Argenta Pescador - Docente

Resumo:

O Diagnóstico histopatológico em medicina veterinária visa o estudo de
enfermidades através da realização de necropsia seguida da avaliação
macroscópica e histopatológica de orgãos de animais. Estes exames são
imprencidíveis para confirmar ou refurtar e corrigir o diagnóstico clínico
ampliando o embasamento e conhecimento do clínico veterinário e dos
alunos de graduação do curso de Medicina Veterinária. Na área de
atuação da UFMT há carência de laboratório para prestar este tipo de
atendimento à comunidade, aos veterinários clínicos e aos alunos de
graduação.

Titulo:

Orientação de comunicantes intradomiciliares de hanseníase

Unidade Geral:

ICEN/CUR

Coordenador:

Aristides José da Silva Junior - Docente

Resumo:

Rondonópolis é uma região endêmica para a doença de hanseníase. Em
2006 foram diagnosticados 187 casos da doença, em 2007 ocorreu
aumento do numero casos com diagnóstico de 206 casos. Por ser uma
doença infecto contagiosa de transmissão aérea, percebe-se que a
maioria do numero de novos casos ocorrem no seio familiar, favorecido
pelo contato intimo e prolongado, pelo diagnóstico tardio, pela falta de
orientação e sensibilização dos comunicantes. Assim este projeto propõe
a realização de visitas domiciliares para orientação e sensibilização dos
comunicantes, para contribuir com o diagnóstico precoce da doença,
bem como, para o seu efetivo controle.

Titulo:

Princípios Básicos em Histotecnologia (Cópia) 12-03-2009

Unidade Geral:

FM

Coordenador:

Amilcar Sabino Damazo - Docente

Resumo:

O curso de 'Princípios Básicos em Histotecnologia' tem como objetivo
fornecer a base teórica do processamento histológico e a prática de
coleta, processamento e análise do material biológico. Neste curso os
alunos aprenderão a coletar uma amostra biológica, a escolher o melhor
fixador, a escolher o meio de inclusão, a confeccionar uma lâmina
histológica e analisar o material obtido, tendo condições de identificar a
integridade do material biológico e artefatos de técnicas. Este curso terá
como publico alvo os estudantes da Área da Saúde que tenham interesse
em atuar como monitores de Histologia ou queiram desenvolver alguma
técnica relacionada ao processamento histológico em seu trabalho
científico.

Titulo:

Saúde Cardiovascular do servidor: atendimento em enfermagem

Unidade Geral:

FAEN

Coordenador:

Aldenan Lima Ribeiro Corrêa da Costa - Docente

Resumo:

Dentre as ações do programa de atenção à saúde cardiovascular dos
servidores ativos da UFMT (Campus Cuiabá) oferecidas na CABES em
parceria com a Faculdade de Enfermagem, Educação Física e Nutrição
pretende-se oferecer atendimento Enfermagem ambulatorial para
indivíduos diagnosticados com diabetes melito, hipertensão arterial,
dislipidemias e obesidade. O bolsista do programa executará atividades
de consulta de enfermagem, Educação em Saúde, Formação de Grupos
de apoio, terapia comunitária e atividades assistenciais voltadas para o
atendimento Às necessidades terapêuticas detectadas nas consultas de
enfermagem. Os participantes do programa incluídos nesta ação
receberão acompanhamento de Enfermagem de forma regular conforme
cronograma e necessidades, que será conduzido pelo discente do curso
de Enfermagem, sob supervisão do profissional enfermeiro atuante na
CABES. Além disso, os participantes serão encaminhados para sessões de
educação nutricional em grupo e para programas de atividade física
coordenados pela equipe das Faculdades Nutrição e de Educação Física.
Por meio das intervenções propostas, pretende-se promover melhora na
qualidade de vida dos servidores; reduzir a freqüência dos fatores de
risco cardiovascular, além de envolver os acadêmicos de Enfermagem na
vivência prática das ações de saúde e na geração de conhecimento
científico.

Titulo:

Identidade, Gastronomia e Sustentabilidade Alimentar na comunidade
de Bom Sucesso na Rota do Peixe, Várzea Grande – MT

Unidade Geral:

ISC

Coordenador:

Maria Clara Vieira Weiss - Docente

Resumo:

Este trabalho tem por objetivo proporcionar a participação de estudantes
de nutrição em atividades de organização de comunidades ribeirinhas
através de ações sócio-econômicas e participativas, na perspectiva de
assegurar condições de sustentabilidade alimentar relacionadas a política
nacional de segurança alimentar e combate a fome, proposta pelo
Ministério da Saúde.

Titulo:

FALANDO DE SAÚDE

Unidade Geral:

ICEN/CUR

Coordenador:

Aristides José da Silva Junior - Docente

Resumo:

O Falando de Saúde tem a proposta de educar e formar hábitos que
promovam a saúde e o bem estar, além de orientar sobre como ter
acesso aos serviços oferecidos pelo sistema público de saúde.
O
programa vai ao ar uma vez por semana. Cada semana, um novo tema.

Titulo:

Viva à Vida

Unidade Geral:

ICHS/CUR

Coordenador:

Leila Maria Lobo de Albuquerque - Docente

Resumo:

Para atender as aspirações do projeto em oferecer aos idosos, residentes
de uma instituição de longa permanência, modos de viver favoráveis à
saúde e à qualidade de vida, investigamos como e em que grau os
acadêmicos podem estar colaborando na assistência aos idosos, como
também na formação da equipe de cuidadores do Lar dos Idosos Paul
Percis Harris. De posse as observações realizadas, apontam que podem
ser definidas ações e informações com intuito de amenizar os impactos
provocados pela institucionalização, promovendo um melhor
funcionamento do lar. Somado a isso, estaríamos estimulando a
integração de estudantes de outras áreas, a partir de uma atuação
interdisciplinar, e fortalecendo equipes de profissionais e acadêmicos da
área da saúde e da educação, que trabalhem com a saúde do idoso, na
localidade onde se encontra a instituição. Assim, estaríamos em
consonância com algumas propostas apresentadas pelo Ministério da
Saúde/Saúde do Idoso e pela Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia.

Titulo:

Ambulatório de Enfermagem em Estomias- HUJM (Cópia) 18-02-2009

Unidade Geral:

FAEN

Coordenador:

Sônia Ayako Tao Maruyama - Docente

Resumo:

No Brasil, existe um número significativo de pessoas com estomias na
população, porém desconhece-se com exatidão estes dados, devido a
falta de sistema de registro das informações. Segundo os dados da
ABRASO de 2003, existem 42.627 pessoas portadoras de ostomias,
muitos dos quais estão fora dos sistemas públicos de atenção. As pessoas
com estomias são aquelas que necessitaram realizaram cirurgicamente
um estoma como parte do tratamento, ou seja, tiveram que ser
submetidas a uma abertura realizada no abdome seja para eliminação do
conteúdo fecal ou urinário, denominados de colostomia e / ou
ileostomia, e urostomia, respectivamente. Tem ocorrido um aumento na
população dos indivíduos ostomizados pelo avanço da medicina nas
medidas de detecção precoce e tratamento das neoplasias ,
especificamente no trato intestinal e urinário elevando a sobrevida do
indivíduo. Por outro lado, as conseqüências de um estoma tem
acarretado problemas de diversas ordens, sendo as sociais uma das
imprtantes. A realização de estomas intestinais faz parte do tratamento
cirúrgico de diversas doenças como tumores colo-retais além de
tratamento para traumas por PAF E PAB em virtude da crescente
violência social. O Serviço de Estomaterapia do HUJM é hoje referência
no estado para atenção a estas pessoas.

Titulo:

Educação em saúde na comunidade

Unidade Geral:

FAEN

Coordenador:

Sebastião Junior Henrique Duarte - Docente

Resumo:

Objetiva-se desenvolver atividades de enfermagem voltadas à educação
em saúde, para comunidade assistida pelas obras sociais Wantuil de
Freitas.

Titulo:

Projeto Re-significando (Cópia) 13-03-2009

Unidade Geral:

IUNMAT

Coordenador:

Marcela Martins Furlan - Docente

Resumo:

Resgatar habilidades manuais, intelectuais e relacionais, no sentido da
reabilitação psicossocial, tanto no espaço terapêutico quanto criando
espaços sociais para a expressão humana, re-aproximando os sujeitos da
comunidade (inclusão social). Criar conjuntamente condições para
manifestações culturais, artísticas e condições para reflexão sóciopolítica, ampliando os espaços de atuação do indivíduo enquanto
cidadão, trabalhando questões relativas a direitos e deveres, atribuindo a
ele o seu poder, que tende a ser subjugado pela doença mental e pelo
estigma inerente a ela.

Titulo:

I Jornada Cientifica de integração entre as Faculdades de Enfermagem
de Cuiabá (UFMT, UNIRONDON, UNIC E UNIVAG) e a I Jornada de
Integração ENSINO – SERVIÇO sobre a Abordagem Multidisciplinar da
Pessoa vivendo com Hiv e Aids (PVHA).

Unidade Geral:

FAEN

Coordenador:

Closeny Maria Soares Modesto - Docente

Resumo:

Com base no quadro epidemiológico do nosso Estado de Mato Grosso e a
necessidade de implementar esforços e estratégias que viabilizem o
enfrentamento dosagravos e redução das incidências e prevalências de
casos de DST e AIDS a FAEN busca realizar a I Jornada Cientifica de
integração entre as Faculdades de Enfermagem de Cuiabá (UFMT,
UNIRONDON, UNIC E UNIVAG) e a I Jornada de Integração ENSINO –
SERVIÇO sobre a Abordagem Multidisciplinar da Pessoa vivendo com Hiv
e Aids (PVHA), objetivando construirmos conhecimentos e estratégias
que contribuam para ações interdisciplinares que sobretudo viabilizem
um cuidar/cuidado efetivo e eficaz de pessoas que vivem com hiv/aids e
construam cenários sociais de ações educativas que possam amenizar tal
fenômeno em nosso município e estado.

Titulo:

HIDROGINÁSTICA

Unidade Geral:

FEF

Coordenador:

Austeclínio Batista Júnior - Técnico Administrativo

Resumo:

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

Titulo:

NATAÇÃO

Unidade Geral:

FEF

Coordenador:

Austeclínio Batista Júnior - Técnico Administrativo

Resumo:

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

Titulo:

Projeto de implantação de serviço de assistência psicológica à
comunidade UFMT

Unidade Geral:

IE

Coordenador:

Renata Costa - Docente

Resumo:

Assistência psicológica (extensão): tem por objetivo implantar um serviço
de assistência psicológica ambulatorial e domiciliar aos servidores e
discentes da UFMT, visando à promoção da saúde, prevenção e
reabilitação de enfermidades psíquicas a partir de seus referenciais
teóricos e clínicos (psicanálise, abordagem centrada na pessoa e
abordagem cognitivo-comportamental).

Titulo:

Curso de Desenvolvimento Gerencial do SUS

Unidade Geral:

ISC

Coordenador:

Maria Angelica dos Santos Spinelli - Docente

Resumo:

O curso de Desenvolvimento Gerencial do SUS é uma iniciativa do Núcleo
de Desenvolvimento em Saúde (NDS/ISC/UFMT), em parceria com o
COSEMS/MT e Secretarias Municipais de Saúde, com o objetivo de
contribuir para a qualificação das práticas de gestão e do cuidado em
saúde e fortalecer a relação entre as instituições de ensino e pesquisa e a
gestão municipal do SUS.

Titulo:

1º Ciclo de Palestras de Saúde

Unidade Geral:

ICS/Campus Sinop

Coordenador:

Kamilla Maesta Agostinho - Discente

Resumo:

1º Ciclo de Palestras de Saúde, que se realizará nos dias 24 e 25 do mês
de abril de 2009, totalizando uma carga horária de 12 horas, compostas
por palestras e apresentações culturais. As palestras serão destinadas a
todos os acadêmicos e profissionais da área de saúde.

Titulo:

Futebol

Unidade Geral:

FEF

Coordenador:

Helenir Resende Rodrigues - Técnico Administrativo

Resumo:

A intenção do projeto é democratizar, pelo menos para a região do
Coxipó, o acesso ao aprendizado do futebol independentemente do nível
de habilidades físicas e de classe social e propor conteúdos nas
dimensões, além do procedimento (prática), de conceitos e atitudes.
Introduzir e integrar o aluno no âmbito da cultura do futebol, visando
formar, além de esportistas, cidadãos críticos e conscientes sobre o papel
do futebol na vida de cada um.

Titulo:

II Simpósio de Farmácia do Médio Araguaia

Unidade Geral:

IUNIAraguaia

Coordenador:

Eliane Aparecida Suchara - Docente

Resumo:

O II Simpósio de Farmácia do Médio Araguaia – II SIMFARMA é um
evento científico promovido e desenvolvido pelo curso de Farmácia da
Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto Universitário do Médio
Araguaia. O curso de Farmácia desde sua fundação no ano de 1999, tem
se destacado por seu empreendedorismo e pela dedicação de seu corpo
docente e discente, culminando numa excelente qualidade de ensino. A
programação do II SIMFARMA, incluindo palestras, mini-cursos e mesasredondas, abrange diversas áreas de atuação do farmacêutico,
contemplando temas importantes, como: farmacêutico e a indústria de
alimentos, manipulação de cosméticos e medicamentos, análises clínicas,
assistência farmacêutica, farmácia hospitalar e saúde indígena. Assim,
esse evento busca reunir acadêmicos, professores e profissionais da área
farmacêutica e afins, possibilitando grande difusão de conhecimentos e o
intercâmbio de informações. Deste modo, a realização do II SIMFARMA
visa proporcionar atualização da prática profissional de farmácia e temas
de saúde em geral, como também contribuir para à conscientização do
papel farmacêutico na sociedade. Salientamos ainda que o II SIMFARMA
vai comemorar os 10 anos do curso de Farmácia da UFMT, durante todo
o evento e, especialmente, no almoço de confraternização a ser realizado

no encerramento do evento.

Titulo:

Semana da Enfermagem

Unidade Geral:

FAEN

Coordenador:

Sebastião Junior Henrique Duarte - Docente

Resumo:

EVENTO DE REALIZAÇÃO NACIONAL. EM CUIABÁ, PARA O ANO DE 2009,
SERÁ PROMOVIDO PELA FACULDADE DE ENFERMAGEM DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO EM PARCERIA COM A
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM SEÇÃO MATO GROSSO.
OBJETIVA CONGREGAR PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DA ÁREA DE
ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO VOLTADOS PARA O TEMA
CENTRAL 'ENFERMAGEM É VIDA'.

Titulo:

Agita Barra

Unidade Geral:

IUNIAraguaia

Coordenador:

Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo

Resumo:

Diante da velocidade com que a vida humana tem sido conduzida,
esquecemos frequentemente dos hábitos saudáveis da atividade física,
esquecemos o prazer de uma boa caminhada em companhia de outras
pessoas. Alguns estudos afirmam que sob o ponto de vista psicológico a
atividade física pode atuar como um catalisador de relacionamento
interpessoal, elevando a autoestima pela superação de pequenos
desafios combatendo a depressão e produzindo agradável sensação de
bem estar. Aliado a esses importantes fatores de combate ao
sedentarismo, no dia 05 de abril comemora-se mundialmente o Dia
Internacional da Atividade Física e o Grupo Reviver – 3ª Idade, do
Campus Universitário do Araguaia/UFMT e Academia Athlas, decidiu
eleger essa data para, a exemplo do movimento Agita Mundo, agitar
também Barra do Garças e as cidades vizinhas, organizando um dia
especial em prol da atividade física.

Titulo:

ORIENTAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS, PÓS-OPERATÓRIAS E DE ALTA
HOSPITALAR A PACIENTES CIRÚRGICOS

Unidade Geral:

ICEN/CUR

Coordenador:

Valéria Cristina Menezes Berrêdo - Docente

Resumo:

A proposta é realizar orientações pré e pós-operatórias e de alta
hospitalar a pacientes cirúrgicos e, quando possível, a seus familiares;
promovendo assim, melhor estado físico e psicológico ao paciente,
visando evitar ou minimizar complicações no período pós- operatório e
dúvidas após a alta hospitalar.

Titulo:

Programa de Educação e Trabalho em Saúde (PET-SAÚDE)

Unidade Geral:

FAEN

Coordenador:

Sebastião Junior Henrique Duarte - Docente

Resumo:

O PET-Saúde é destinado a fomentar grupos de aprendizagem tutorial na
Estratégia Saúde da Família, caracterizando-se como instrumento para
viabilizar programas de aperfeiçoamento e especialização em serviço,
bem como de iniciação ao trabalho, estágios e vivências, dirigidos,
respectivamente, aos profissionais e aos estudantes da área da saúde, de
acordo com as necessidades do SUS.

Titulo:

Saúde Cardiovascular do Servidor: atendimento e educação nutricional

Unidade Geral:

FANUT

Coordenador:

Fabiane Aparecida Canaan Rezende - Docente

Resumo:

A proposta desta ação é prestar assistência dietoterápica e promover
educação nutricional junto aos servidores ativos portadores de fatores de
risco cardiovascular, tais como, diabetes mellitus, hipertensão arterial,
dislipidemias e obesidade.

Titulo:

Cuidando e Orientando quem cuida: uma parceria entre a Santa Casa de
Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis-MT e o Curso de
Enfermagem da UFMT/CUR

Unidade Geral:

ICEN/CUR

Coordenador:

Luciane Almeida Floriano - Docente

Resumo:

Atividade de educação permanente de formação de pessoas em serviço
com proposta de treinamentos voltados ao Controle de Infecção
Hospitalar em parceria da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
com a instituição hospitalar filantrópica Santa Casa de Misericórdia e
Maternidade de Rondonópolis-MT, envolvendo profissionais de saúde,
serviço de lavanderia, higienização e nutrição-dietética da referida
instituição e acadêmicos de enfermagem da UFMT. Os treinamentos
serão conduzidos em parceria com docentes do curso de graduação em
enfermagem(UFMT) e o Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar/Comissão de Controle de Infecção Hospitalar(Santa Casa de
Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis-MT).

Titulo:

1ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO MÉDIO ARAGUAIA

Unidade Geral:

IUNIAraguaia

Coordenador:

Renilda Rosa Dias - Docente

Resumo:

A 1ª Semana de Enfermagem do Médio Araguaia visa a integração dos
diversos profissionais da área da enfermagem e da saúde em geral e, ao
mesmo tempo, fornecer informações técnico-científicas por meio de
palestras e mini-cursos e proporcionar momentos de cultura e lazer.

Titulo:

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

Unidade Geral:

FAMEV

Coordenador:

Darci Lara Perecin Nociti - Docente

Resumo:

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

Titulo:

IV SIMPÓSIO IBEROAMERICANO DE PLANTAS MEDICINAIS

Unidade Geral:

FM

Coordenador:

Domingos Tabajara de Oliveira Martins - Docente

Resumo:

Trata-se de um evento anual, de caráter internacional, iniciado em 1983,
e que congrega cientistas de diversas áreas que atuam no tema plantas
medicinais (Farmacologia, Química, Botânica, Agronomia, Farmácia,
Biodiversidade, Fitoterapia, Toxicologia, Políticas Públicas e Atenção
Primária à Saúde). Pela primeira vez ocorrerá, na cidade Cuiabá, capital
do Mato Grosso. Um público substancial estará acompanhando esse
Simpósio, pois o estado do Mato Grosso conta com mais de 80.000
universitários, distribuídos em universidades públicas, particulares,
centros universitários e pequenas faculdades, sem contar que
possibilitará a participação expressiva de pessoas de outros Estados da
Região Centro Oeste além da Região Norte e de outros Estados da
federação, visto a importância do tema e a qualidade dos convidados
palestrantes. Pretende-se com esse evento, intercambiar experiências
acadêmico-científicas que possibilitarão solidificar estratégias de
pesquisa-desenvolvimento e formas de cooperação interinstitucionais
envolvidas com programas e/ou projetos com plantas medicinais,
valorizando-se a multidisciplinaridade, a integração com o sistema
produtivo e com as políticas públicas de saúde. Será realizado por meio
de Palestras no tema plantas Medicinais e Fitoterápicos, sendo a grande
maioria dos convidados oriundos dos países ibero-americanos. Também
contará com 3 mini-cursos e seção de pôsteres voltados principalmente
para estudantes de graduação e pós-graduação.

Titulo:

O Buraco do Espelho

Unidade Geral:

IE

Coordenador:

Vera Lucia Blum - Docente

Resumo:

O Evento 'O Buraco do Espelho' tem por objetivo promover a
conscientização e a problematização de temas relativos à luta
antimanicomial e à exploração sexual de crianças e adolescentes junto à
comunidade acadêmica. Por meio de debates, palestras, exibição de
filme e exposicação de trabalhos de internos e ex-internos de hospitais
psiquiátricos, o curso de Psicologia da UFMT/Cuiabá pretende se fazer
presente no dia Nacional do Movimento Popular pela Luta
Antimanicomial e no dia Nacional do Combate à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes.

Titulo:
Unidade Geral:

I SEMINÁRIO DE DOENÇAS TROPICAIS E INFECCIOSAS DE MATO
GROSSO
FAEN

Coordenador:

Annelita Almeida Oliveira Reiners - Docente

Resumo:

O I Seminário de Doenças Tropicais de Mato Grosso será realizado nos
dias 04, 05 e 06 de junho de 2009, em local a definir, num total de vinte e
quatro horas. Tem como finalidade, apresentar e discutir a situação atual
das principais enfermidades infecciosas e tropicais que afetam a
população do estado de Mato Grosso: dengue, malária, leishmaniose,
hanseníase, hepatite, HIV/Aids e tuberculose. O evento será destinado a
acadêmicos e profissionais da saúde e pretende propiciar aos
participantes a oportunidade de adquirir conhecimentos atualizados
sobre as doenças tropicais e infecciosas e de interagir com os
profissionais, tanto locais quanto de outros estados, que estudam e
lidam com aquelas enfermidades. A realização do evento justifica-se pela
alta incidência dessas morbidades na região, atingindo física, emocional,
social e economicamente a população e também onerando em demasia
os serviços de saúde. Da mesma forma, pela carência de encontros no
estado sobre essa temática e, pela necessidade de oferecer suporte
teórico e técnico à qualificação dos atuais e futuros profissionais da
saúde que tratam e cuidam de pessoas e famílias acometidas por essas
doenças.

Titulo:
Unidade Geral:

ATENÇÃO Á SAÚDE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ESPINHA
BIFIDA
FAEN

Coordenador:

Maria Aparecida Munhoz GaÍva - Docente

Resumo:

AS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO JUNTO À AEB MT JÁ VENDO
SENDO REALIZADAS DESDE 2004, COM O DESENVOLVIMENTO DE
PESQUISAS, PARTICIPAÇÃO DA DOCENTE NAS REUNIÕES MENSAIS DA
AEB, APOIO NA BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O
FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO E DA EFETIVAÇAÕ DE UMA POLITICA
DE SAÚDE VOLTADA À ESSE GRUPO EM NOSSO ESTADO, ALÉM DE
ATIVIDADES EDUCATIVAS JUNTO AOS FAMILIARES
E CRIANÇAS/
ADOLESCENTES COM ESPINHA BIFIDA. A PROPOSTA É DAR
CONTINUIDADE A ESSAS AÇÕES COM O ENVOLVIMENTO DE ALUNOS DA
GRADUAÇÃO E MESTRADO EM ENFERMAGEM.

Titulo:

Etno-Fitos: integração ensino, pesquisa e extensão.

Unidade Geral:

FM

Coordenador:

Domingos Tabajara de Oliveira Martins - Docente

Resumo:

A utilização de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos para a
promoção de saúde e tratamento de enfermidades é uma prática
generalizada, que foi sedimentando-se ao longo do tempo, por
diferentes grupos étnicos, sendo o resultado do acúmulo secular de
conhecimentos empíricos. Esse Projeto vem de encontro às diretrizes do
Ministério da Saúde, dentro da política maior do Sistema Único de Saúde
e que visam “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”. O objetivo desse Projeto será promover a
capacitação de pessoas e impantar uma Farmácia Viva numa Unidade de
PSF de Cuiabá, utilizando como base pesquisas e estudos
etnobofarmacobotânicos a ser realizado. Espera-se ao final desse
Projeto, o fortaleciemnto de ações de extensão integradas no campo de
produtos naturais, bem como contribuir para o desenvolvimento da rede
de desenvolvimento sustentável de plantas medicinais no estado de
Mato Grosso, estimulando o aproveitamento dos recursos naturais de
modo sustentável.

Titulo:

FORMAÇÃO E PREVENÇÃO EM HANSENÍASE

Unidade Geral:

ICEN/CUR

Coordenador:

Aristides José da Silva Junior - Docente

Resumo:

Mato Grosso é uma região endêmica para a doença de hanseníase. A
incidência de Hanseníase mato-grossense é alarmante a taxa brasileira
de detecção da doença é de 2.1 para cada 10 mil habitantes. Em Mato
Grosso esse índice é de 10,5. Em Rondonópolis por exemplo em 2006
foram diagnosticados 187 casos da doença, em 2007 ocorreu aumento
do numero casos com diagnóstico de 206 casos já em 2008 o número de
casos diagnosticado foram 2007 sendo em media um indice de 11 casos
para cada 10 mil habitantes. Por ser uma doença infecto contagiosa de
transmissão aérea, percebe-se que a maioria do numero de novos casos
ocorrem no seio familiar, favorecido pelo contato íntimo e prolongado,
pelo diagnóstico tardio, pela falta de orientação e sensibilização dos
comunicantes. Assim este projeto propõe a efetiva realização de visitas
domiciliares, possibilitar o diagnóstico precosse, realizar palestras junto a
população, produzir material educativo e para orientação e sensibilização
dos comunicantes contribuindo com o diagnóstico precoce da doença,
bem como, para o seu efetivo controle.

Titulo:

LIBRAS - Vital à saúde e essencial à educação

Unidade Geral:

ICEN/CUR

Coordenador:

Anderson Simão Duarte - Docente

Resumo:

O evento será desenvolvido através de oficinas e palestras com foco
central o atendimento inclusivo à comunidade surda de Rondonópolis.
Orientando e capacitando profissionais da saúde quanto ao atendimento
emergencial à comunidade surda no âmbito PSFs, hospitais e clinicas e
aos profissionais da educação no campo da alfabetização, interpretação,
tradução e ensino da escrita de sinais - Sing Wrinting.

Titulo:

CURSO DE CULTURA DE CELULAS E TECIDOS

Unidade Geral:

FM

Coordenador:

Domingos Tabajara de Oliveira Martins - Docente

Resumo:

A utilização de culturas celulares tem demonstrado grande interesse e
desenvolvimento na obtenção de muitas proteínas recombinantes com
potencial terapêutico. Este curso terá como objetivo dotar os alunos de
conhecimentos no âmbito das culturas de tecidos animais,
especificamente, manuseamento, isolamento e cultura de tecidos em
ambiente estéril. O curso será realizado durante 3 dias consecutivos,
para discentes da pós-graduação tendo como componentes teórica (40%)
das atividades sendo avaliados por meio de provas escritas e freqüência;
e componente prática (60%) sendo (20%) de aulas de realização de
exames laboratoriais e 80% por meio relatório prático. Ao final os
discentes estarão aptos a manusear culturas de tecidos animais.

Titulo:

Ginastica Artística Treinamento

Unidade Geral:

FEF

Coordenador:

Milton de Abreu - Docente

Resumo:

o treinamento em ginastica artistica possui como pricipal objetivo
estimular as criancas e adolecentes a participar de competições a nivel
regional e nacional que possui nivel e aptidão para desenvolver um grau
de desenvolvimento motor de uma forma mais especifica e aprimorada.
O treinamento proporcionará aos alunos uma ampla vivencia de
movimentos, partindo dos movimentos basicos até os mais avançados
que axigem um grau de força, resistencia e flexibilidade, dentre outras
capacidades fisicas. alem de desenvolver a sociabilização, a diciplina, a
coragem para enfrentar novos desafios e a alto estima. Destacando assim
a sua relevancia no ãmbito da comunidade cuiabana e varzeagrandense.
Para a equipe executora, o projeto tem como objetivo principal a difusão
de conhecimentos, descobertas de novos talentos e novas linhas de
pesquisa e estensão.

Titulo:

Curso de Extensão em Oftalmologia Veterinária

Unidade Geral:

ICS/Campus Sinop

Coordenador:

Bruno Gomes de Castro - Docente

Resumo:

O curso de extensão em Oftalmologia Veterinária será oferecida para
alunos regularmente matriculados no curso de Medicina Veterinária do
campus Sinop da Universidade Federal de Mato Grosso que já tenham
concluído a disciplina de Semiologia Veterinária. Este curso será
preparatório para que futuramente o docente coordenador desta ação
de extensão venha oferecer uma disciplina optativa com o mesmo nome
desta ação. O curso de Oftalmologia Veterinária visa forncer aos
discentes conhecimentos iniciais sobre a anatomia ocular dos animais
domésticos, aspectos clínico-cirúrgicos e terapêutica das mais variadas
afecções oculares de cães, gatos, ruminantes, equinos e aves.

Titulo:

Educação para a 3a idade I

Unidade Geral:

ICHS/CUR

Coordenador:

Ney Iared Reynaldo - Docente

Resumo:

Este projeto corresponde ao primeiro Módulo do Programa Universidade
Aberta à Terceira Idade (UATI), desenvolvido no NEATI. Trata-se de uma
proposta de inclusão de pessoas com idade igual ou superior a 45 anos
no espaço universitário. Assim, a Universidade Federal de Mato Grosso,
por meio desse programa de extensão, oportuniza a participação em
tividades culturais, educacionais, físicas e de lazer a pessoas de variadas
classes ociais, independentemente do grau de escolaridade e limite de
idade. O Módulo Educação para a Terceira Idade I tem como objetivo
central traçar um panorama geral sobre as 'características da 3ª idade',
discutindo questões relacionadas aos aspectos biológicos do
envelhecimento, mudanças físicas nas etapas da vida, nutrição, saúde e
prevenção a doenças e acidentes domésticos. Além disso, serão
ofertadas atividades de yoga, dança, hidroterapia, cursos e oficinas de
artesanato, culinária, cuidados pessoais, dentre outros. Para desenvolver
essas ações o NEATI conta com a colaboração de entidades e instituições
externas e a participação voluntária de rofessores, técnicos e alunos da
UFMT/CUR.

Titulo:

Prevenção de Obesidade Infantil

Unidade Geral:

ICEN/CUR

Coordenador:

Débora Aparecida da Silva Santos - Docente

Resumo:

A proposta é realizar orientações sobre a Prevencao a Obesidade Infantil
para criancas em idade escolar nas escolas da rede publica estadual;
promovendo assim, a conscientizacao destas criancas atraves de uma
acao de cidadania, com linguagem adequada e descontraida, visando
prevenir a patologia, e evitar ou minimizar complicações surgidas da
obesidade infantil, quando instalada.

Titulo:

Semana Norte-Matogrossense de Medicna Veterinária

Unidade Geral:

IUNMAT

Coordenador:

Fernando Henrique Furlan Gouvêa - Docente

Resumo:

A SENOMEV busca a concentração dos esforços para gerar conhecimento
e tecnologia para a região norte do Estado. A participação de estudantes,
professores, profissionais e pesquisadores vai favorecer o diálogo entre
diferentes instituições de ensino de medicina veterinária o que
caracteriza a SENOMEV como o mais importante evento para a classe
veterinária norte matogrossense.

Titulo:

Diagnóstico e profilaxia de doenças de animais de produção, silvestres e
de companhia na região centro-norte mato-grossense

Unidade Geral:

ICS/Campus Sinop

Coordenador:

Fernando Henrique Furlan Gouvêa - Docente

Resumo:

A realização de diagnóstico seguro das enfermidades que acometem
animais de produção, companhia ou selvagens é fundamental para
manutenção, vigilância sanitária e melhoria do rebanho brasileiro bem
como para controle de zoonoses e a preservação de espécies ameaçadas
de extinção. A determinação das causas de morte de animais de
produção, de companhia e selvagens propicia a tomada de medidas
profiláticas rapidamente e como conseqüência haverá um forte
incremento na produção de alimentos, controle sobre zoonoses e
preservação da fauna selvagem. Para a elucidação das causas de morte
em animais devem-se empregar métodos que possibilitem o
acompanhamento clínico de animais doentes seguido de avaliação
macroscópica e microscópica de amostras de tecidos para caracterizar as
lesões e, sempre que necessário, coleta de amostras para exames
microbiológicos e/ou toxicológicos. O objetivo do presente projeto é de
viabilizar a realização de diagnóstico seguro de doenças de animais de
produção, de companhia e selvagens avaliando amostras coletadas
através de necropsia ou biopsias, utilizando o exame histológico para
avaliação das lesões e, sempre que necessário, o isolamento bacteriano
ou viral. Em casos de doenças por tóxicos químicos e micotoxinas as
amostras serão encaminhadas para o laboratório de química que possui
capacitação para este tipo de diagnóstico.

Titulo:

Iniciação a Natação

Unidade Geral:

ICEN/CUR

Coordenador:

Guilherme Lumina Pupatto - Docente

Resumo:

O curso pretende proporcionar atividades: - lúdica esportiva na forma
de iniciação ao desporto coletivo,para alunos, professores e tecnicos de
do Campus Universitário de Rondonópolis, promovendo uma qualidade
de vida e integração social, entendendo ainda, o esporte como fator
educativo e cultural rico. Desenvolver a partir da natação, a melhoria do
desempenho motor com atividades de adaptação ao meio liquido e
iniciação aos nados e técnicas de aperfeiçoamente a comunidade
academica, semanalmente, nas dependencias do núcleo de estudos da
terceira idade (NEATI)).

Titulo:

Liga Saúde da Família

Unidade Geral:

FAEN

Coordenador:

Juliana Guisardi Pereira - Docente

Resumo:

A Liga Saúde da Família consistirá de encontros semanais na
Universidade Federal de Mato Grosso com vistas à instrumentalização
téorica dos alunos participantes, e em atividades práticas em Unidades
Básicas da Estratégia Saúde da Família, de forma a possibilitar o
aprendizado e vivências no que se refere aos princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde (SUS), ao modelo assistencial da Vigilância da
Saúde e à Estratégia Saúde da Família, bem como ampliar a oportunidade
de desenvolvimento de competências clínicas. A Liga pretende, ainda,
tornar-se um meio de integração com os serviços de saúde e com a SMS,
de forma a vislumbrar o desenvolvimento de novos projetos para
fortalecimento da rede municipal de saúde.

Titulo:

HPV (PAPILOMAVÍRUS HUMANO) na adolescência

Unidade Geral:

ICEN/CUR

Coordenador:

Camila Lucchese Veronesi - Docente

Resumo:

O projeto de extensão será HPV na adolescência será realizado por
graduandos do curso de Enfermagem UFMT/CUR, para adolescentes de
escolas estaduais da rede pública de ensino, a fim de levar informações a
respeito da doença, contribuindo com a prevenção da mesma nesta faixa
etária.

Titulo:

Prevenção HIV na terceira idade

Unidade Geral:

ICEN/CUR

Coordenador:

Luciane Almeida Floriano - Docente

Resumo:

Atividade de educação em saúde que será realizada através de
orientações sobre a prevenção da infecção pelo HIV para idosos
participantes de diferentes grupos comunitários e movimentos sociais
voltados ao público da terceira idade, promovendo desta forma, a
conscientização destas pessoas para essa necessidade de saúde. A ação
será desenvolvida por alunos de graduação em enfermagem do 2º
semestre, sob orientação de duas docentes do curso, em parceria com
grupos comunitários que atendem o público da terceira idade.

Titulo:

ATUALIZAÇÃO EM HIPERTENSÃO E MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL

Unidade Geral:

FAEN

Coordenador:

Annelita Almeida Oliveira Reiners - Docente

Resumo:

A Hipertensão Arterial (HA) é um importante problema de Saúde Pública
por atingir milhões de pessoas em todo o mundo, no Brasil e em Mato
Grosso e por trazer grandes complicações cardiovasculares. É
fundamental que profissionais de saúde saibam detectá-la precocemente
e promover os cuidados necessários ao seu controle. A única maneira de
se saber se uma pessoa tem HA é por meio da medida da pressão arterial
correta, adequada e precisa. Alguns estudos têm mostrado que, na
prática clínica, nem sempre a medida da pressão arterial é realizada de
forma adequada (V DBHA, 2006). O profissional de saúde deve saber não
somente a técnica da medida, mas também interpretar os valores
encontrados, bem como saber orientar a pessoa e sua família quanto aos
cuidados a serem tomados em relação à doença e o tratamento. Este
curso tem por objetivos trazer informações atualizadas sobre a
Hipertensão Arterial, seu tratamento e cuidados, ensinar a maneira
correta de se medir a pressão arterial, interpretando seus valores e
ensinar como orientar as pessoas e suas famílias em relação aos cuidados
com o controle da pressão arterial.

Titulo:

Prevenção Influenza A (H1N1)

Unidade Geral:

ICEN/CUR

Coordenador:

Luciane Almeida Floriano - Docente

Resumo:

A gripe A (H1N1) é uma doença respiratória causada pelo vírus A. Devido
à mutações no vírus e transmissão de pessoa a pessoa, principalmente
por meio de tosse, espirro ou de secreções respiratórias de pessoas
infectadas, o Ministério da Saúde traz uma série de recomendações. A
doença foi considerada uma pandemia, pela rápida disseminação em
todo o mundo, no Brasil, Mato Grosso e no município de Rondonópolis. É
fundamental que a Universidade Federal de Mato Grosso, por meio do
Curso de Graduação em Enfermagem, que tem como instrumento de
trabalho o cuidado, esteja presente nas atividades de educação
permanente das pessoas e leve orientações à população no sentido de
prevenir novos casos.

Titulo:

Orientações sobre aleitamento materno e cuidados com o recémnascido às puérperas.

Unidade Geral:

ICEN/CUR

Coordenador:

Camila Lucchese Veronesi - Docente

Resumo:

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

Titulo:

Semana de Nutrição - Nutricionista ampliando sua formação

Unidade Geral:

FANUT

Coordenador:

Tereza Christina Mertens Aguiar Veloso - Docente

Resumo:

Tendo em vista a data de comemoração do dia do profissional
nutricionista (31/08), a Faculdade de Nutrição, por meio da Coordenação
de Ensino de Nutrição, elaborou uma programação para a Semana de
Nutrição com o objetivo de ampliar a formação do discente por meio de
palestras, conferências e mini-cursos e oferecer aos docentes oficinas
sobre o trabalho docente e metodologias de ensino.

Titulo:

CURSO SOBRE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS E POR IMAGEM

Unidade Geral:

FM

Coordenador:

Natasha Slhessarenko - Docente

Resumo:

O CURSO SOBRE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS E POR IMAGEM É UMA
INICIATIVA DA XLI TURMA DE MEDICINA DA FCM-UFMT QUE CONTA
COM O APOIO INTEGRAL DOS DOCENTES/PALESTRANTES NATASHA
SLHESSARENKO E HILDEVALDO MONTEIRO FORTES E VISA AMPLIAR E
ATUALIZAR OS CONHECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, EM ESPECIAL DA NOSSA
UNIVERSIDADE, SOBRE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO: LABORATORIAS E
POR IMAGEM.
DIANTE DA EFERVESCÊNCIA DE INOVAÇÕES
TECNÓLOGICAS DA ATUALIDADE TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL PARA O
PROFISSIONAL DE SAÚDE O CONHECIMENTO DESSES MEIOS QUE
EXISTEM PARA SOMAR, AUXILIAR, E MUITAS VEZES PERMITIR UMA
CONDUTA ADEQUADA QUANDO SOMADOS AOS CONHECIMENTOS
CLÍNICOS. A ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS, O APROFUNDAMENTO
DOS MESMOS E A BUSCA DE NOVOS HORIZONTES A FIM DE OFERECER
SEMPRE E A CADA DIA UM ATENDIMENTO EFICIENTE, HUMANIZADO E
DE ALTO NÍVEL AOS PACIENTES É O QUE MOTIVA ESSE CURSO QUE
OFERCE PALESTRAS SOBRE: -INTERPRETAÇÃO DO HEMOGRAMA MÉTODOS IMUNOLÓGICOS -SÍNDROME METABÓLICA -MARCADORES
DE DOENÇAS HEPÁTICAS
-EXAME DE URINA
-INTERPRETAÇÃO
RADIOLÓGICA NORMAL DO TÓRAX -PATOLOGIAS MAIS COMUNS
VISUALIZADAS NO EXAME RADIOLÓGICO DE TÓRAX NOS DIAS 22, 23 E
24 SERÃO DISCUTIDOS TEMAS REFERENTES A DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL E DIA 25 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM.
MESAS DE
DEBATE ACONTECERÃO LOGO APÓS A DISCUSSÃO DE CADA TEMA.

Titulo:

Curso em Medicina Basada em Evidências e Pesquisa em Bases de
Dados
FM

Unidade Geral:

Coordenador:

Valfredo da Mota Menezes - Docente

Resumo:

O curso se destina à complementação do conhecimento dos acadêmicos
na área de informática em saúde, com ministração de aulas pelo
professor Valfredo da Mota Menezes do Hospital Universitário Júlio
Muller. As aulas constarão de uma introdução do aluno à Medicina
Baseada em Evidências e mostrarão ao aluno como a mesma se aplica na
atualização do conhecimento médico com a pesquisa em bases de dados
renomadas.

Titulo:
Unidade Geral:

ORIENTAÇÕES À GESTANTES SOBRE SINTOMAS DE DEPRESSÃO PÓSPARTO
ICEN/CUR

Coordenador:

Valéria Cristina Menezes Berrêdo - Docente

Resumo:

Alguns autores verificaram que o apoio e preparação durante a gravidez,
assim como o aumento de informação, contribuem para o aumento do
bem estar da mulher no final da gravidez, evidenciando-se menor
ocorrência de problemas psicológicos e de depressão no período pósparto (FIGUEIREDO, 1997). Os benefícios dessa atuação precoce e
preventiva não se restringem ao bem-estar exclusivo das mães. São
atitudes que representam também um grande benefício às crianças, pois,
de acordo com a literatura pertinente ao assunto, existem boas
evidências de correlação entre as desordens depressivas das mães e os
distúrbios emocionais de seus filhos (CHAUDRON & PIES, 2003). Desta
forma, torna-se relevante realizar um trabalho de orientação que seja
contínuo para que os problemas anteriormente citados sejam suprimidos
ou minimizados e que melhore a resposta de adaptação das mulheres às
situações referentes à gravidez e ao período pós-parto, evitando assim,
possíveis complicações e agravos à sua saúde e à saúde do bebê.

Titulo:

II Mostra Científica Matogrossense de Enfermagem

Unidade Geral:

ICEN/CUR

Coordenador:

Ana Paula Silva de Faria - Docente

Resumo:

A presente proposta tem como objetivo realizar a II Mostra Científica
Matogrossense de Enfermagem tendo como temática o 'Ensino,
Pesquisa, Extensão e Trabalho no SUS'. Nesse evento, teremos um ciclo
de debates relacionados à área enfermagem e a sua atuação do campo
da Saúde Pública. Concomitantemente, realizaremos a apresentação de
trabalhos científicos desenvolvidos pelos acadêmicos, docentes e
profissionais da área de saúde relacionados ao eixo temático do evento.

Titulo:

Projeto de continuidade do serviço de assistência psicológica à
comunidade UFMT

Unidade Geral:

IE

Coordenador:

Renata Costa - Docente

Resumo:

Assistência psicológica (extensão): tem por objetivo dar continuidade a
um serviço de assistência psicológica ambulatorial e domiciliar aos
servidores e discentes da UFMT, visando à promoção da saúde,
prevenção e reabilitação de enfermidades psíquicas a partir de seus
referenciais teóricos e clínicos (psicanálise e abordagem centrada na
pessoa).

Titulo:
Unidade Geral:

III Simpósio da Liga Acadêmica de Educação em Saúde - Cuidados
Paliativos
ISC

Coordenador:

Elias Nogueira Peres - Docente

Resumo:

A Liga Acadêmica de Educação em Saúde (LAES) atua na promoção da
saúde através da educação, sendo assim, uma de suas propostas é
desenvolver eventos científicos para aprofundar conhecimentos e,
posteriormente utilizá-los nos projetos acadêmicos e na vida profissional.
A LAES preocupa-se também com o futuro dos profissionais da saúde e
com uma prática mais humana da medicina. Portanto,a LAES traz para a
universidade um ciclo de palestras e debates sobre Cuidados Paliativos,
um importante assunto que deve ser inserido na comunidade acadêmica.
O evento acontecerá no dia 10 de Novembro e contará com a presença
de médicos especialistas em dor, oncologia e patologia, além de uma
nutricionista para abordarem o assunto. O público-alvo são estudantes e
profissionais da área da saúde que procuram atualizar os conhecimentos
sobre esses cuidados, além de ver novas perspectivas de prevenção e
controle.

Titulo:

VOLEIBOL

Unidade Geral:

FEF

Coordenador:

Erasmo Braz dos Santos - Técnico Administrativo

Resumo:

ESCOLINHA DE INICIAÇÃO DESPORTIVA NA MODALIDADE DE VOLEIBOL.
VISA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO CAMPO
BIOPSICOSSOCIAL.

Titulo:

HANDEBOL

Unidade Geral:

FEF

Coordenador:

José Carlos de Lara Pinto - Técnico Administrativo

Resumo:

Proporcionar integração social, lazer e saúde, através da modalidade de
handebol, um esporte praticado em todo o Brasil e no mundo, de fácil
aprendizado e muito prazeroso em ser jogado. Atuando junto ao público
jovem, ocupando as tardes de ócio desses jovens, levando eles a práticar
um esporte.

Titulo:

FUTSAL

Unidade Geral:

FEF

Coordenador:

Jaedson Coleta de Sousa - Técnico Administrativo

Resumo:

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

Titulo:

PROGRAMA ESPORTE, LAZER, EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE DA FEF/UFMT

Unidade Geral:

FEF

Coordenador:

José Carlos de Lara Pinto - Técnico Administrativo

Resumo:

PROMOVER JUNTO A COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA O ACESSO A
PRÁTICA DE MODALIDADES ESPORTIVAS, ATIVIDADES FÍSICAS E DE LAZER
E EVENTOS QUE DISSEMINAM O BEM ESTAR SOCIAL E A QUALIDADE DE
VIDA.

