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Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Liga Acadêmica de Educação em saúde
ISC
Elias Nogueira Peres - Docente
A Liga Acadêmica de Educação em Saúde é uma entidade que tem como
objetivo inserir o aluno na realidade das comunidades mais carentes com
o intuito de vivenciá-la e melhorá-la contribuindo com a comunidade por
meio do conhecimento adquirido em sala de aula e , assim, promovendo
a saúde através da informação. Para os alunos, essa interação é
importante pois valoriza a relação médico-paciente e ajuda na formação
de médicos conscientes da sua função social e com espírito crítico. A
LAES terá como atividades a produção de palestras, feiras, semanas de
prevenção e outras atividades junto a comunidade pré- determinada.
Uma idéia inicial é se incorporar às atividades do projeto “ Escola da
Família” desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde e patrocinado
pela UNESCO.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Educação em saúde na escola: uma campo em busca de espaço.
IUNIAraguaia
Marcílio Sampaio dos Santos - Docente
No momento, cabe a nós, adulto de hoje, ajudar os escolares a alcançar
melhor nível de saúde, dando-lhes uma base sólida sobre a qual poderão
construir uma vida útil e feliz. 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:

ATENÇÃO PSICOLÓGICA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS-MT

Unidade Geral:
Coordenador:

ICHS/CUR
Alcindo José Rosa - Docente

Resumo:

Com a criação do Programa Saúde da Família e a incorporação dos ACS à
equipe dos Núcleos de Saúde da Família na década de 90, os agentes de
saúde assumiram um papel elementar nas políticas públicas de saúde.
Passaram a ter uma importância nunca vista em termos de saúde pública
e passaram a ocupar uma função estratégica, pois fazem a mediação
entre a comunidade e os serviços de saúde, além de serem, eles mesmos,
promotores de saúde. Entretanto, ocupar este lugar não é tarefa fácil.
Por um lado, estão em contato com as auguras da população, o que
ocorre de forma muito vívida e, por outro, conhecem e têm que
administrar as limitações e problemas da saúde pública brasileira. Este
cenário parece trazer sofrimento psíquico a esses 'cuidadores'. Tendo em
vista este pressuposto, tem-se por objetivo geral oferecer atenção
psicológica aos agentes comunitários de saúde da Secretaria Municipal
de Saúde de Rondonópolis-MT e por objetivos específicos, (1) conhecer
as formas de sofrimento psíquico que por ventura os afetem e (2) e
intervir nas eventuais situações de sofrimento que se relacionam com as
condições de trabalho.

Titulo:

“MATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA”: PROJETO DE ATENÇÃO
ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA PARA ADOLESCENTES GESTANTES

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICHS/CUR
Alcindo José Rosa - Docente
A maternidade na adolescência ocorre predominantemente entre as
adolescentes que estão em condições de maior vulnerabilidade social e
psicológica, o que pode marginalizá-las ainda mais, dependendo do
contexto de ocorrência e da forma como é vivenciada a gestação. Parecenos, portanto, que a atenção à gestante adolescente deve transcender os
cuidados pré-natais e obstétricos e abarcar as dimensões subjetivas.
Contudo, se observa que a dimensão subjetiva de adolescentes gestantes
raramente é enfocada no âmbito da saúde pública, em parte, por que o
poder público não está instrumentalizado tecnicamente para, enquanto
política de saúde, oferecer tais recursos e em outra parte, por que nem
mesmo há práticas consolidadas que justifiquem este tipo de atenção.
Tendo em vista estas considerações, tem-se por objetivos gerais (1)
oferecer atenção e orientação psicológica para adolescentes gestantes
com idade inferior a 18 anos e (2) arrecadar dados e subsídios que
permitam consolidar um tipo de prática psicológica voltada à atenção de
adolescentes gestantes por psicólogos e outros profissionais de áreas
afins e por objetivos específicos (1) conhecer as condições sócioeconômicas em que vivem adolescentes gestantes, (2) conhecer suas
histórias de vida e, (3) investigar seus aspectos psicológicos.

Titulo:

AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE DE GESTANTES AO HIV POR MEIO DO
ACONSELHAMENTO EM DSTs/HIV/AIDS

Unidade Geral:
Coordenador:

ICHS/CUR
Alcindo José Rosa - Docente

E

Resumo:

O aconselhamento em DST/HIV/AIDS é uma técnica que antecede o teste
anti-HIV e apresenta bons resultados para a adoção de medidas
preventivas às infecções sexuais. Entretanto, observa-se que a
população, e em especial, as gestantes têm pouco acesso aos
conhecimentos construídos durante um aconselhamento. Por outro lado,
embora o aconselhamento seja uma técnica de saúde pública que pode
ser empregada por diversos profissionais, raramente os encontramos
capacitados para tal. É nesse sentido, que se opta pela oferta do
aconselhamento em unidade pública de saúde, pois ao mesmo tempo
em que será oferecido um serviço à população, também os discentes
estarão sendo capacitados. Tendo em vista estas considerações, tem-se
por objetivo geral, oferecer à população atendida pelo Centro de Saúde
São Ferancisco/Rondonópolis-MT, nos termos preconizados pelo
Ministério da Saúde, o aconselhamento em DST/HIV/AIDS e por objetivos
específicos a (1) avaliação da vulnerabilidade ao HIV de gestantes
durante o aconselhamento e (2) realização de orientações sobre os
comportamentos de risco.

Titulo:

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO DE ESTUDANTES DO CURSO DE
PSICOLOGIA/ICHS/CUR/UFMT PARA INTERVENÇÕES DE CUNHO
PSICOLÓGICO NO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICHS/CUR
Alcindo José Rosa - Docente
A prestação de serviços psicológicos aos usuários do SUS ainda
é irrisória. Em parte, as políticas públicas de saúde priorizam outras
demandas e, em outra, faltam psicólogos capacitados para o setor. Nesse
sentido, é nescessário que desde a graduação, os futuros psicólogos
sejam instrumentalizados para que possam desenvolver práticas
qualificadas que melhor se adequam às demandas da saúde pública e
que desloquem o eixo das intervenções do modelo curativo para o da
promoção de saúde mental. Tendo em vista estas considerações, tem-se
por objetivo:
1- Oferecer serviços de cunho psicólogico à população
usuária de serviços do SUS; 2 - Oportunizar para o extensionista o
contato com instituições de saúde pública e o exercício de práticas
psicológicas nestes locais de modo que propicie experiências que estejam
diretamente relacionadas com o desenvolvimento e aprimoramento das
competências e habilidades necessárias para o trabalho do Psicólogo no
âmbito da saúde pública; 3 - Propiciar que o extensionista atue de
maneira ordenada para garantir que suas observações, práticas,
experiências e resultados possam ser consolidadas e sistematizadas com
a finalidade de produzir conhecimentos que tanto sirvam à instituição
concedente na orientação de seus serviços quanto ao extensionista no
balizamento de sua formação e práticas.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Assistência Integral à Gestante - Cuide de Mim
IUNIAraguaia
Adenilda Cristina Honorio França - Docente

Resumo:

O Projeto : Assistência integral à gestante - Cuide de Mim realizado em
PSF's de Barra do Garças promove assistência à gestante, incentiva o
aleitamento materno e fornece conhecimento básicos para as futuras
mães sobre os cuidados com o bebê.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Orientação de comunicantes intradomiciliares de hanseníase
ICEN/CUR
Aristides José da Silva Junior - Docente
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:

Assessoria à Associação de Portadores de Doenças Reumáticas Autoimunes
de Mato Grosso - APDRA/MT

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICHS
Jaime Hillesheim - Docente
A presente proposta consiste na assessoria ao processo organizativo de
usuários do SUS, portadores de doenças reumáticas autoimunes,
atendidos no Ambulatório de Colagenoses do Hospital Universitário Júlio
Muller - HUJM. Esses usuários fundaram uma associação composta por
uma diretoria colegiada que tem apresentado inúmeras demandas ao
Serviço Social. O projeto de extensão objetiva responder a estas
demandas, na perspectiva do empoderamento desta população usuária.
As ações desenvolvidas envolvem questões relacionadas a: organização
interna do grupo associativo, planejamento e implementação de
propostas de formação política aos associados, assessoria na organização
de atividades sócio-educativas aos usuários do SUS, etc.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Ambulatório de Enfermagem a pessoas com diabetes mellitus - HUJM
FAEN
Sônia Ayako Tao Maruyama - Docente

Resumo:

O diabetes mellitus constitui uma das doenças crônicas comuns em nossa
população e cuja tendência seja de aumentar devido, entre outras
causas, o envelhecimento populacional. Dentre as complicações
ressaltamos que são decorrentes da diabetes: a cegueira, a diálise, a s
amputações e as alterações cardiovasculares, com custos elevados para
os serviços de saúde, para os usuários e seus familiares, para os
profissionais e para a sociedade. Por esses motivos a diabetes se
constitui como um problema de saúde pública mas que pode ser
reduzido e minimizado por políticas que privilegiem a prevenção da
doença, o tratamento adequado e a redução dos riscos e
complicações.Assim é nosso objetivo: realizar a consulta de enfermagem
as pessoas portadoras de diabetes mellitus, Coletar informações
relacionadas a manutenção da saúde, Identificar os diagnósticos de
enfermagem, Planejar as atividades de enfermagem, Implementar as
ações de enfermagem , Avaliar o estado de saúde de saúde durante o
processo de enfermagem. Ainda, embasar a realização de atividades de
ensino e pesquisa às atividades de graduação e pós-graduação e
promover a autonomia do usuário com diabetes em relação ao auto
cuidado e aos seus direitos como usuário dos serviços públicos de saúde.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Ambulatório de Enfermagem em Estomias- HUJM
FAEN
Sônia Ayako Tao Maruyama - Docente
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:
Unidade Geral:
Coordenador:

Plantão Social no Hospital Universitário Julio Müller - HUJM
ICHS
Jaime Hillesheim - Docente

Resumo:

Os extensionistas desenvolverão o atendimento à população usuária do
SUS que procura os Serviços do HUJM/Cuiabá/MT. Esse atendimento visa
à resolução de dificuldades de acesso aos recursos disponíveis no SUS,
bem como o repasse de informações sobre os direitos dos usuários em
relação à política de saúde. A partir dos atendimentos à população
usuária, os extensionistas construirão um conjunto de dados que
permitirá identificar o perfil dessa população, com vistas a elaboração de
novas propostas interventivas para que suas necessidades de saúde
sejam atendidas de maneira eficaz.

Titulo:

GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO E MÉDIO
PORTE DE MATO GROSSO

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ISC
Elias Nogueira Peres - Docente
Considerando a importância da gestão do trabalho e da educação na
saúde como estratégicas para consolidação do Sistema Único de Saúde,
este projeto propõe estudar a gestão do trabalho nas secretarias de
saúde de municípios de Mato Grosso. Neste sentido, possibilita a
articulação das secretarias municipais de saúde com instituições
formadoras na luta pela democratização do conhecimento e das
mudanças de práticas.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Tai Chi Chuan e Yoga - 3ª Idade
IUNIAraguaia
Glaucia Margareth Rocha Olivieri - Técnico Administrativo
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) 30421112 ou com Nara na Academia Athlas - saúde e movimento pelo
telefone (66)3401-1018.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Boletim Eletrônico Informativo Saúde e Cidadania
ISC
Nina Rosa Ferreira Soares - Técnico Administrativo
Estabelecer um meio de comunicação entre o ISC/NDS, os serviços,
profissionais de saúde assim como usuários com uma linguagem
sintética, por via eletrônica, possibilitando fácil acesso ao conhecimento
produzido na academia, democratizando-o com agilidade para atender as
demanadas 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 de ambos os atores sociais, comunidade e academia.

Titulo:

Avaliação nutricional das cantinas escolares de Barra do Garças/MT e
hábitos alimentares de seus alunos

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

IUNIAraguaia
Ellen Cristina de Souza - Docente
O projeto Avaliação nutricional das cantinas escolares de Barra do
Garças/MT e hábitos alimentares de seus alunos oferece a oportunidade
as cantinas das três instiuições envolvidas de reavaliarem os alimentos
comercializados bem como adequarem-se a nova lei em vigor,
proporcionando aos seus alunos alimentos nutritivos, incentivando-os a
reavaliar seus hábitos alimentares através do conhecimento básico
sobre os alimentos, constituição e valor calórico.

Titulo:

Conferências Municipais e Formulação de Políticas de Saúde em Cinco
Municípios de MT, 2007-2008

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ISC
Nina Rosa Ferreira Soares - Técnico Administrativo
Este projeto justifica-se pela necessidade de estudo desta temática no
campo da saúde, pela desarticulação dos momentos de planejamento
das ações de saúde com as agendas das Conferências e, em geral, o
desconhecimento dos atores institucionais sobre as deliberações das
mesmas.
Tem como objetivo analisar a incorporação das demandas
das Conferências Municipais à gestão das Políticas Municipais de Saúde
dos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Diamantino e Sinop,
contribuindo para o fortalecimento do controle social na gestão do SUS.
Visa, também, desenvolver metodologias e instrumentos para o
monitoramento deste processo junto aos municípios selecionados, que
poderão servir de subsídio aos demais municípios interessados.
A
metodologia proposta fará uso de método de pesquisa quali e
quantitativa, análise documental, entrevistas e estudos classificatórios.
Ao final, será elaborado relatório contendo os resultados obtidos, bem
como a proposta de metodologia e instrumentos de monitoramento
mencionados.

Titulo:

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO DE ENFERMIDADES EM ANIMAIS DOMÉSTICOS
E SELVAGENS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFMT PARA COMUNIDADE
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FAMEV
Edson Moleta Colodel - Docente
Este projeto tem a finalidade de oferecer a comunidade do curso de
medicina veterinária, da áreas afins (bioquimica, biologia, medicina),
clinicas veterinárias, veterinários autônomos, empresas de diferentes
economias que trabalham no segmento agropecuário do Estado de Mato
Grosso, pecuaristas, cooperativas e associaçoes rurais do Estado de Mato
Grosso, alternativas para diagnóstico de patologias que afetam animais
de interesse veterinário e selvagens, oferencendo serviços como
acompanhamento e análise técnica de mortalidades de animais de
interesse pecuário, diagnóstico de causa da morte de animais de
companhia, exame citológico e histológico de tecidos com objetivo de
esclarecer patologias degenerativas, inflamatórias, neoplasias e
alteraçoes circulatórias envolvidas em diferentes etiologias que causam
doenças em animais domésticos e selvagens.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA
IUNIAraguaia
Marcílio Sampaio dos Santos - Docente
Há uma relação direta entre o ensino / aprendizagem da Metodologia
Científica e as condições educacionais e de infra-estrutura informacional
ofertadas na academia. As possibilidades pedagógicas do ensino de
Metodologia Científica estão relacionadas com a prática da escrita a qual
depende da prática da leitura. A todo profissional de saúde exige-se o
desempenho de funções no seu campo de trabalhho. Espera-se que
utilize o método científico nos diversos aspectos do desempenho
profissional; que planeje e conduz investigações em áreas prioritárias a
fim de enriquecer os conhecimentos e contribuir para melhorar as
condições de vida e saúde das populações, e que exerça uma atitude
crítica que permita incorporar e avaliar os resultados de estudos e aplicálos seguindo sua própria criatividade (PINEDA et., 1987).

Titulo:

Atendimento de Diagnóstico microbiológico de doenças infecciosas no
Laboratório de Microbiologia Veterinária da UFMT
FAMEV

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Valeria Dutra - Docente
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
FAMEV

Unidade Geral:

Coordenador:
Resumo:

Luciana Dambrósio Guimarães - Docente
Prestação de serviço especializado, na área de anestesiologia e
eletrocardiografia, para animais de pequeno porte e silvestres e
aperfeiçoamento de estudantes e profissionais envolvidos nessa área
através da aplicação do embasamento científico na rotina anestesiológica
do HOVET_UFMT.

Titulo:

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

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FANUT
Miriam Lucia Rocha de Carvalho Castro - Docente
O Programa 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 Programa constitui-se de 7
etapas: 1ª etapa: Aplicação de check list para elaboração de um
diagnóstico da sitiuação atual das creches; 2ª etapa:Realização de
palestras sobre higiene e boas práticas de manipulação de alimentos; 3ª
etapa: Avaliação Nutricional das crianças; 4ª etapa: Avaliação da
qualidade global das refeições oferecidas pelas creches; 5ª etapa:
Realização de palestras sobre alimentação saudável para pais ou
responsáveis; professores, funcionários e direção das creches; 6ª etapa:
Educação Nutricional com as crianças; 7ª etapa: Avaliação do Programa

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Curso de Desenvolvimento Gerencial do Sus
ISC
Maria Angelica dos Santos Spinelli - Docente
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, Secretarias Municipais de Saúde com 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:

Ocorrência de parasitoses intestinais em crianças de escolas públicas na
cidade de Sinop, Mato Grosso, MT

Unidade Geral:
Coordenador:

IUNMAT
Maria José Paes Santos - Docente

Resumo:

A ocorrência de parasitas intestinais em crianças de escolas públicas em
Sinop, Mato Grosso é um projeto de extensão pela Universidade Federal
de Mato Grosso. O objetivo é atuar as famílias na prevenção, educação e
promoção de medidas na área de saúde de maneira a integral,
abrangendo o conceito de saúde como bem-estar físico, psíquico e social.
O projeto contará com a participação de discentes do Curso de
Enfermagem da UFMT/Sinop. Serão examinadas crianças de ambos os
sexos, cuja idade compreendida entre zero e 7 anos. O material fecal
recolhido nas escolas será encaminhado ao Laboratório de Parasitologia,
e as amostras serão submetidas aos métodos de Hoffman, Pons e Janer e
o de Faust et al.(Amato Neto; Côrrea, 1980). A dimensão da amostra
favorecerá ao discente a aproximação da realidade e observação dos
agravos à saúde ocorridos através do perfil epidemiológico. Portanto, a
grande soma dos diagnósticos demonstrará a necessidade de ensinar a
população noções básicas sobre saúde, doença e prevenção.

Titulo:

Identidades e Cultura Organizacional de Bares e Restaurantes na
Comunidade Bom Sucesso, na Rota do Peixe, Várzea Grande - MT

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ISC
Maria Clara Vieira Weiss - Docente
Este trabalho tem por objetivo proporcionar a participação de estudantes
de nutrição em atividades de organização de comunidades ribeirinhas
em torno de ações sócio-econômicas e participativas, na perspectiva de
assegurar condições de alimentação e qualidade de vida. Estas atividades
estão relacionadas a política nacional de segurança alimentar e combate
a fome, proposta pelo Ministério da Saúde.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Laboratório de PatologiaClínica Veterinária do HOVET (LPCV-HOVET)
FAMEV
Adriane Jorge Mendonça - Docente
O projeto visa o atendimento direto à comunidade pública, através do
Hospital Veterinário, de Clínicas Veterinárias particulares, e de Médicos
Veterinários interessados na realização de exames laboratoriais de
hemograma, bioquímica clínica e urinálise de animais. Considerando ser
o HOVET um Hospital – escola, este projeto visa também a viabilização de
estágios de alunos do curso de Medicina Veterinária da UFMT e de outras
instituições públicas ou particulares, bem como estágio de alunos de
escolas técnicas profissionalizantes, com o objetivo de treinamento e
capacitação na área de Laboratório Clínico Veterinário.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Projeto de castração de cães e gatos
FAMEV
Luciana Dambrósio Guimarães - Docente
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:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Simpósio de Leishmaniose Visceral
FM
Domingos Tabajara de Oliveira Martins - Docente
O Simpósio de Leishmaniose Visceral tem como objetivo a informação
dos acadêmicos em relação a essa doença e sua importância tanto no
Brasil como no Estado de Mato Grosso.

Titulo:

IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NAS UNIDADE DE
INTERNAÇÃO DO HUJM

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FAEN
Rosa Maria Bottosso - Docente
Este projeto tem como objetivo principal efetivar no campo da prática
assistencial o modelo de processo de enfermagem na área de internação
hospitalar com base nos elementos necessários para a efetivação do
processo de enfermagem, ou seja: bases teorica/filosófica, recursos
(humanos, físicos e materiais) e metodologia do trabalho (metodos e
instrumentos para registro). Uma vez implantado a proposta, outros
elementos surgirão como interface do modelo assistencial e o modelo
administrativo tais como a definição dos indicadores assistencial na
enfermagem.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Monitoramento da infestação do Aedes aegypti no capus da UFMT-Cuiabá
IB
Rosina Djunko Miyazaki - Docente
As áreas urbanas densamente povoadas e com a produção de materiais
descartáveis cada vez mais crescentes aliadas à falta de uma política
integrada de saneamento básico colaboram com a existência de um
número infindável de criadouro. A Comissão Institucional para o
Controle da Dengue, com objetivo de verificar o nível de infestação dos
vetores e a influência dos fatores abióticos como a temperatura e
pluviosidade no campus da Universidade Federal de Mato Grosso,
localizado na região central da cidade de Cuiabá, pretende dar
continuidade ao monitoramento mensal através de armadilha tipo
ovitrampa, no período de março de 2008 a março de 2009.

Titulo:

Atendimento de enfermagem ambulatorial à pessoas portadoras de
doenças infecciosas e tropicais

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FAEN
Luce Marina Freires Corrêa da Costa - Docente
Realizar atividades de educação em saúde com os usuários do
ambulatório de doenças infecciosas e tropicais do HUJM e seus
acompanhantes.

Titulo:

Capacitação para trabalho em laboratório de análises microbiológicas de
alimentos

Unidade Geral:

FANUT

Coordenador:
Resumo:

Odívia Oliveira Rosa - Docente
A presente proposta visa treinar nutricionistas do hospital Júlio Miller na
execução de análise microbiológica de alimentos.

Titulo:

Doenças crônicas não transmissíveis em pacientes do Programa Saúde da
Família

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

IUNIAraguaia
Maria Fernanda Spegiorin Salla Brune - Docente
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 predisposição dos pacientes usuários do
'Programa Saúde da Família' para desenvolverem doenças crônicas não
transmissíveis, tendo como público-alvo pacientes adultos atendidos
pelo 'PSF'. Os exames bioquímicos serão realizados no Laboratório de
Análises Clínicas da UFMT/IUniAraguaia, incluindo dosagens séricas de
triglicerídeos, colesterol total, colesterol HDL e glicose. Os dados
coletados serão tabelados e analisados estatisticamente. O diagnóstico
de síndrome metabólica e risco cardíaco será realizado conforme a IV
Diretriz Brasileira sobre dislipidemia e prevenção da aterosclerose, de
autoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Finalmente, será
agendada uma reunião com os participantes do projeto, e apresentada
uma palestra, com linguagem simples e accessível, a fim de que os
pacientes tenham um retorno dos resultados e se conscientizem da
importância em se manter hábitos saudáveis.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ATIVIDADES AQUÁTICAS PARA IDOSOS
FEF
Koiti Anzai - Docente
O trabalho tem como objetivo detectar, desenvolver e manter as
qualidades motoras mais importantes da aptidão física voltada para a
saúde do idoso (resistência e força localizada dos músculos esqueléticos,
flexibilidade articular e desenvolvimento da aerobia). Estimular e manter
a cognição. Aliviar as dores musculares e articulares. Procurar evitar ou
retardar as doenças crônicas não transmissíveis (obesidade, hipertensão
arterial, diabetes, artrite, artrose, depressão, Mal de Alzheimer, doença
de Parkinson...). Desenvolver a sociabilização. As atividades aquáticas
visam desenvolver e manter a qualidade de vida e bem estar geral.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Embriologia e genetica aplicada à enfermagem
ICEN/CUR
Aristides José da Silva Junior - Docente

Resumo:

Embriogênese e anexos embrionários. Formação do aparelho reprodutor
humano masculino e feminino. Gametogênese. Ciclo menstrual e
ovariano. Introdução à embriologia dos sistemas. Noções básicas de
genética, Primeira Lei de Mende, Segunda Lei de Mendel, Tipagem
Sanguínea, Fator Rh, Transfusões de sangue, Heranças ligadas ao sexo,
Síndromes, Má formação congênitas, enfermagem em embriologia e
genética. .

Titulo:

I CURSO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ACADÊMICOS DE MEDICINA DA
UFMT

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FM
José Rondon - Docente
O I Curso de Eletrocardiograma para Acadêmicos de Medicina da UFMT
tem como objetivo o aperfeiçoamento da interpretação deste valioso
instrumento diagnóstico de doenças cardiovasculares.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Ame Ama
HUJM
Zuleide Aparecida Félix Cabral - Docente
Atender a paciente de uma forma abrangente, objetivando a integração
de ações dirigidas à adolescente, através de uma equipe multidisciplinar
que promova a saúde e educação, a sustentação e a ampliação dos
canais de comunicação entre adolescentes e seus pares, familiares e
comunidade.
Desenvolver ações que possam promover a atenção
integral a saúde da adolescente, seus pares e familiares, incrementando
os níveis de prevenção. Capacitação de internos e residente do
departamento de GO da FCM, no atendimento de ginecologia e pré-natal
infanto-juvenil, durante a graduação e especialização. Fornecer campo
de estado para capacitação de docentes e discentes dos diversos cursos
da UFMT, na área de educação e saúde.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

V INTERMED CENTRO-OESTE 2008
FM
Antonio Joséde Amorim - Docente
O V INTERMED CENTRO-OESTE 2008 SERÁ REALIZADO EM CUIABÁ NO
PERIODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2008, CONFRATERNIZANDO OS
ESTUDANTES DOS CURSOS DE MEDICINA DA REGIÃO CENTRO-OESTE DE
UNIVERSIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS, ATRAVÉS DO ESPORTE E DA
CULTURA.

Titulo:

IIIJORNADA DE ENFERMAGEM EM FERIDAS E OSTOMIAS DE MATO GROSSO

Unidade Geral:
Coordenador:

FAEN
Aldenan Lima Ribeiro Corrêa da Costa - Docente

Resumo:

O evento busca trazer para reflexão e discussão dos profissionais de
saúde, a prática de enfermagem no atendimento de pessoas na condição
crônica de estomias e feridas, destacando-se a organização dos serviços
de saúde em Mato Grosso e Cuiabá para o atendimento no SUS a esses
usuários. O Evento terá como temática central a prática de enfermagem
no atendimento de pessoas na condição crônica de estomias e feridas
apresentada através de painés/palestras referentes ao conhecimento e
as diferentes experiências de profissionais de enfearmagem e da saúde
no cuidado a pessoas vivenciando uma condição crônica decorrente
desses problemas.

Titulo:

Indicação e Interpretação dos exames laboratoriais e Espirometria na
prática clínica

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FM
Natasha Slhessarenko - Docente
ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO DO FUTURO PROFISSIONAL MÉDICO PARA
UMA BOA NOÇÃO EM INDICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE EXAMES
LABORATORIAS E ESPIROMETRIA NA PRÁTICA CLÍNICA. UM CONTEÚDO
QUE ESTÁ PRESENTE NA FORMAÇÃO ACADÊMICA, PORÉM MAL
ASSIMILADO PELO ESTUDANTE POR MOTIVOS DE DEFICIÊNCIA
INSTITUCIONAL E CURRICULAR.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

O TRABALHO DA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA
FAEN
Maria Aparecida Munhoz GaÍva - Docente
SEMINÁRIO ORGANIZADO PELA DISCIPLINA DO MESTRADO EM
ENFERMAGEM, PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE E ENFERMAGEM NO
CONTEXTO DO SUS QUE OBJETIVO DEBATER O TRABALHO DA
ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA/PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. O
EVENTO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2008 E
CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DA DOUTORA SILVANA MISHIMA,
DOCENTE DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
SÃO PAULO E A ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EUGENIA F. CARVALHO CALEJAS. EVENTO VOLTADO PARA ALUNOS DA
PÓS-GRADUAÇÃO, GRADUAÇÃO E ENFERMEIROS QEU ATUAM N A REDE
BÁSICA DE SAÚDE E INTERESSADOS NA TEMÁTICA.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Liga Acadêmica de Neuroanatomia e Anatomia -LANA
FM
Nicandro de Figueiredo Neto - Docente

Resumo:

A LANA visa levar aos ingressantes a oportunidade de revisar o estudo
anatômico do corpo humano, aprofundar o mesmo com artigos
científicos e levar aos estudantes do ensino fundamental e ensino médio
de colégios públicos (principalmente) uma noção básica e geral sobre o
corpo humano, com palestras do tipo 'conheça o corpo humano',
realçando também doenças que o afetam, como o alcoolismo e o
tabagismo. A Liga visa levar saúde e educação à uma parte da cidade de
Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, através de aulas práticas espositivas
e, para isso, fazer um trabalho antes de conscientização e orientação aos
ingressantes da própria Liga, para depois passarmos aos estudantes de
todo o Estado.

Titulo:

Diferentes perspectivas da produção do conhecimento sobre o
direitoemsaúde
FAEN
Aldenan Lima Ribeiro Corrêa da Costa - Docente
O evento é uma atividade do programa de mestrado em enfermagem em
conjunto com o Grupo de Pesquisa Enfermagem, Saúde e Cidadania da
Faculdade de Enfermagem. As temáticas abordadas serão as seguintes:
Diferentes perspectivas da produção do conhecimento sobre o direito
em saúde; o aparato jurídico-normativo e sua responsabilidade no
desenvolvimento de práticas profissionais éticas e cidadãs em saúde; o
direito a saúde sob a perspectiva da integralidade da atenção; a
construção e expressão da cidadania dos trabalhadores de enfermagem

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Intervenção psicologica em situações de violência doméstica
ICHS/CUR
Graciela Haydée Barbero - Docente
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. 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 deviolência.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Seminário Sobre Leishmanioses: Desafios de uma zoonose emergente
FAMEV
Valeria Regia Franco Sousa - Docente

Resumo:

O seminário constará de palestras e discussões sobre a epidemiologia
das leishmanioses com relação a doença humana, reservatórios urbanos
(caninos) e silvestres (pequenos mamíferos) e os diferentes vetores
envolvidos na transmissão. As palestras serão ministradas por
pesquisadores que atuam nas distintas áreas relacionadas tanto a
Leishmaniose Visceral quanto Tegumentar Americana, pertencentes a
instituições de referência no assunto com o intuito de incrementar o
conhecimento dos profissionais e estudantes da saúde sobre essas
zoonoses que se encontram em emergência no Brasil, em especial no
Estado de Mato Grosso.

Titulo:

Avaliação Microbiológica e Microscópica em Ovos e Bombons de Chocolate
Produzidos Artesanalmente

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FANUT
Odívia Oliveira Rosa - Docente
Será realizado um treinamento para manipuladores de alimentos, com os
funcionários de um estabelecimento produtor de bombons artesanais.
Este treinamento visa capacitar os manipuladores de alimentos,
sensibilizando-os sobre a importância da higiene pessoal, ambiental e
dos utensílios, baseados nas boas Práticas de Higiene e Manipulação.
Pretende-se estimular a prática do conteúdo abordado no treinamento,
contribuindo assim para segurança higiênico-sanitária dos alimentos
produzidos.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Correr e caminhar é Só Começar
FAEN
Rosangela Guerino Masochini - Docente
O projeto teve inicio em 2003, com orientações e atendimentos
individualizados às pessoas que caminham no Ginásio Olímpio, no centro
da cidade, e na praça P18, no bairro Jardim das Palmeiras.Os
profissionais aboradavam as pessoas e orientavam sobre a importância
de se usar roupas leves e calçados adequados à caminhada, bem como a
necessidade do filtro solar e o consumo de àgua. A importância do
alongamento antes e depois das caminhadas e mudança de sentido em
pistas circulares o correto é caminhar 50% no sentido horário e 50% no
sentido anti-horário. A aulas de ginástica começaram com 12 alunos 3
vezes por semana .Hoje temos aproximadamente 100 alunos por aula.O
projeto é um sucesso, atraindo a população de varios bairros. Devido ao
sucesso do projeto e a preocupação com as doenças, principalmente, a
obesidade teve-se a ideia de expandir esse projeto para atender os
acadêmicos, onde os aulos poderam praticar atividade fisíca e realizar o
acompanhamento antropometrico da população.Sendo importante para
melhoria da qualidade de vida da população e sendo um campo de
estágio para os discentes.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

Projeto Re-significando
IUNMAT
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:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

Campanha de Imunização para eliminação da Rubeola
ICEN/CUR
Aristides José da Silva Junior - Docente
Participação efetiva dos acadêmicos de enfermagem na vacinação da
população Rondonopolitana em parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde durante a Campanha Nacional de Vacinação para Eliminação da
Rubéola de 2008, realizada pelo Minstério da Saúde em todo o país.

Titulo:

III SEMANA DE PSICOLOGIA: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS À PSICOLOGIA

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICHS/CUR
Alcindo José Rosa - Docente
A III Semana de Psicologia é um evento que consistirá na realização de
diversas atividades acadêmico-científicas, contanto com a presença de
convidados de outras universidades e de apresentações de trabalhos
científicos, tendo como tema 'Desafios Contemporâneos à Psicologia'. A
semana contará com a participação dos estudantes de Psicologia da
UFMT e de outras universidades, bem como de profissionais da região. O
evento estará aberto à comunidade.

Titulo:

Campanha Municipal de Vacinação Anti-Rábica de Cães e Gatos 2008 Sinop/MT

Unidade Geral:
Coordenador:

IUNMAT
Teresinha Inês de Assumpção - Docente

Resumo:

A raiva é uma zoonose de alta periculosidade para o homem pois se trata
de uma doença a qual não possui tratamento. No perímetro urbano o
cão e o gato são animais potencialmente transmissores da doença ao
homem principalmente devido a proximidade em que vivem nas
residências. O principal método de prevenção da raiva é a vacinação em
massa dos cães e gatos. A campanha de vacinação anti-rábica em Sinop
já vem sendo realizada ao longo dos anos pelo setor de Vigilância
Sanitária e funcionários da Prefeitura Municipal. No ano de 2008 tem
como meta vacinar 40000 animais entre cães e gatos, e conta atualmente
com 22 postos de vacinação no perímetro urbano. Este projeto visa a
participação dos estudantes do Curso de Medicina Veterinária da
UFMT/Sinop como apoio na campanha de vacinação em parceria com
Vigilância Sanitária. Tem como intuito envolver os estudantes com a
saúde pública e aproximá-los da sociedade de modo geral, e
especialmente, possibilitar uma melhor interação entre o meio técnicocientífico e a sociedade.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

MEDICINA NO ASSENTAMENTO SEM TERRA
ISC
Elias Nogueira Peres - Docente
O projeto visa levar informações aos moradores deste assentamento
relacionadas a doenças comuns como a diabetes, doenças sexualmente
transmissíveis, obesidade, hipertensão e noções de higiene básica, além
de realizar exames básicos como aferir pressão e dosagem de glicose
sanguínea. Visa, ainda, humanizar os participantes mostrando-os a
realidade destes moradores.

Titulo:

II Congresso Centro-Oeste de Glaucoma & I Congresso Centro-Oeste de
Auxiliares em Oftalmologia

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FM
Jair Giampani Junior - Docente
A Sociedade Centro-Oeste de Oftalmologia (SOCEO), com o apoio da
Associação Matogrossense de Oftalmologia (AMO) e da Sociedade
Brasileira de Glaucoma (SBG), tem o prazer de convidá-los para o II
Congresso Centro-Oeste de Glaucoma e o I Congresso Centro-Oeste de
Auxiliares em Oftalmologia, que será realizado nos dias 31/10 e
01/11/2008 em Cuiabá- Mato Grosso. Reunimos, de modo inédito em
nossa região, vários dos maiores especialistas em glaucoma do país, a fim
de compartilharmos os recentes avanços em diagnóstico e tratamento
desta que é a segunda maior causa de cegueira em todo o mundo.

Titulo:

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

Unidade Geral:
Coordenador:

FAMEV
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:

Grupos de Reflexao sobre a Problematica Subjetiva Relacionada a Terceira
Idade

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

ICHS/CUR
Graciela Haydée Barbero - Docente
Com o presente projeto visamos oferecer grupos de reflexão às pessoas
da terceira idade que freqüentam o NEATI, no Campus de Rondonópolis.
Partimos da consideração de que a velhice, como todas as outras fases
do desenvolvimento, tem suas particularidades e é constituída por
diversos elementos entre os quais alguns são subjetivos. O trabalho com
grupos operativos tem o intuito de refletir o processo de envelhecimento
não como sinônimo de doença, privação, dependência, tristeza e
frustração e sim como um tempo produtivo específico da vida emocional,
intelectual e social, superando o estigma da discriminação.

Titulo:

Dimensionando pessoal de Enfermagem - uma ferramenta para o cuidado a
saúde com qualidade

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FAEN
Neudson Johnson Martinho - Docente
O referido curso de extensão visa capacitar acadêmicos do curso de
graduação em Enfermagem da UFMT e enfermeiros assistenciais do
hospital Universitário Júlio Muller a realizar os cálculos de
dimensionamento de pessoal de Enfermagem segundo a Resolução nº
293/2004 do Conselho Federal de Enfermagem, objetivando uma melhor
qualidade do cuidado de Enfermagem a nível hospitalar.

Titulo:

Educação em saúde na comunidade

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FAEN
Sebastião Junior Henrique Duarte - Docente
Objetiva-se desevolver atividades de educação em saúde para grupo de
gestates assistidas pelas obras sociais Wantuil de Freitas.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FIT PILATES TRAINING - curso de imersão
FEF
Valda da Costa Nunes - Técnico Administrativo
O curso traz como proposta apresentar os princípios básicos (teóricos e
práticos) do Pilates a profissionais em exercício e a acadêmicos (a partir
do 5º semestre) da área de Educação Física, apresentando-lhes
alternativas de trabalho para a implementação e otimização de suas
práticas pedagógicas nos espaços de suas atuações.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

IIºFórum Saúde do Araguaia
IUNIAraguaia
Marcílio Sampaio dos Santos - Docente
o II Foro de Saúde, se propõe a ser um evento anual, ocasião em que
acadêmicos do Curso de Enfermagem da UFMT?IUniAraguaia, através de
seminários mostrarão seus conhecimentos nas área da Saúde
Púbica/Comunitária, Saúde da Família, Educação Saúde. Professores dos
Cursos do Instituto nas área de Farmácia, Enfermgem, Educação Física,
Biomedicina, Engenharia de Alimentos exporão assuntos da mais alta
relevância na Saúde Humana. Profissionais da Saúde -Médicos,
Enfermeiros-Nutricionistas-Farmacêuticos, dentre outros, exporão
assuntos pertinentes ao interesse comunitária no contexto em que
trabalham. Universidades privadas, com sede nas cidades da Região do
Aragauaia serão convidadas a expor a relevância social de suas ações
acadêmcias e responsabilidade social. Esperamos que todos envolvidos
diretamente/indiretamente com a saúde e a educação, movimentos
sociais, ONGs, movimentos culturais estejam preentes no evento.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:

IIºFórum Saúde do Araguaia (Cópia) 12-11-2008
IUNIAraguaia
Marcílio Sampaio dos Santos - Docente

Resumo:

o II Foro de Saúde, se propõe a ser um evento anual, ocasião em que
acadêmicos do Curso de Enfermagem da UFMT?IUniAraguaia, através de
seminários mostrarão seus conhecimentos nas área da Saúde
Púbica/Comunitária, Saúde da Família, Educação Saúde. Professores dos
Cursos do Instituto nas área de Farmácia, Enfermgem, Educação Física,
Biomedicina, Engenharia de Alimentos exporão assuntos da mais alta
relevância na Saúde Humana. Profissionais da Saúde -Médicos,
Enfermeiros-Nutricionistas-Farmacêuticos, dentre outros, exporão
assuntos pertinentes ao interesse comunitária no contexto em que
trabalham. Universidades privadas, com sede nas cidades da Região do
Aragauaia serão convidadas a expor a relevância social de suas ações
acadêmcias e responsabilidade social. Esperamos que todos envolvidos
diretamente/indiretamente com a saúde e a educação, movimentos
sociais, ONGs, movimentos culturais estejam preentes no evento.

Titulo:
Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

SOA Link
IE
Adriana de Oliveira Rangel - Docente
Visa estabelecer um território simbólico próprio da psicologia para
os alunos deste curso da UFMT. Trata-se de acolher e acompanhar os
discentes na sua relação com o curso e a Universidade como um todo.
Pretende dar suporte através da escuta do nosso discente e amparo ao
nosso docente frente às dificuldades nos processos acadêmicos.
Objetiva também oportunizar que o nosso aluno conheça e transite bem
com os recursos que a nossa Universidade disponibliza, assim, de modo
que ele se 'link' com diversos interesses, fazendo, então, etinerários
neste espaço multidisciplinar desta IEs.

Titulo:

Atendimento Inicial ao Politraumatizado e Suporte Avançado de Vida em
Cardiologia

Unidade Geral:
Coordenador:
Resumo:

FAEN
Nelice de Souza Lotufo - Docente
O projeto de extensão, oferecido pela Faculdade de EnfermagemFAEN/UFMT pretende instrumentalizar os profissionais de enfermagem
do Hospital Municipal e Pronto Socorro de Cuiabá – HMPSC, e outros
profissionais do município no ATENDIMENTO INICIAL AO
POLITRAUMATIZADO E SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA
dentro das novas diretrizes do Advance Cardiologic Life Support - ACLS e
Advanced Trauma Life Support- ATLS. Será um treinamento teóricoprático com simulação de parada cardio-respiratória – PCR, com uma
carga horária de 40h que será ministrado sempre na primeira semana de
cada mês de outubro de 2008 á novembro de 2009, perfazendo um total
de de treze cursos, na expectativa de capacitar aproximadamente 360
profissionais.As profas da FAEN, Ms Nelice Lotufo e profa. Ms. Silvana
Pena serão responsáveis pela coordenação e execução do projeto, com a
participação e monitoria dos alunos do oitavo semestre do curso de
graduação em enfermagem. Sendo assim, o HMPSC, como instituição
pública municipal e importante referência do SUS, poderá prestar uma
assistência mais qualificada a população cuiabána.

