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EQUIPE

Professor participante: Amanda Bongolini, Ana Paula Ferreira da Silva, Inês
Alessandra Xavier Lima, Luana Meneghini Belmonte, Viviane Pacheco Gonçalves.
Extensionista remunerado (bolsista): Letícia Lara Custódio

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Implementar ações voltadas à educação em saúde, com vistas à
contribuir para a promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas não
transmissíveis.
Objetivos Específicos:
Para os estudantes extensionistas:
- Disponibilizar aos extensionistas (remunerado, não- remunerados e art170/PROAAC)
um ambiente de aprendizagem e atividades formativas que integrem ensino, pesquisa
e extensão relacionados à temática em questão;
- Oportunizar aos extensionistas (remunerado, não- remunerados e art170/PROAAC)
o convívio interprofissional e o exercício da prática interdisciplinar.
Para o público-alvo (comunidade interna e externa da UNISUL):
- Orientar sobre educação em saúde voltada a promoção da saúde e prevenção de
doenças crônicas não transmissíveis;
- Incentivar a adoção de um estilo de vida ativo;
- Prevenir o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis;
- Emponderar para o auto-cuidado em saúde

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO
ACADÊMICA
Ciências da Saúde

Saúde e Bem Estar Social

METODOLOGIA

Metodologia do Projeto. O público alvo do projeto serão os cidadãos da Grande
Florianópolis com interesse em participar de ações voltadas à Educação em Saúde
para promoção de saúde e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. O
projeto pretende atender, em média, 2 mil cidadãos no período de 1 ano. Os integrantes
do projeto entrarão em contato com organizações (unidades básicas de saúde, escolas,
centros de convivência, universidades e empresas) da região para estabelecer
parcerias, por meio da divulgação e oferta das ações desenvolvidas pelo projeto, além
da realização das ações junto às organizações que já são parceiras. Farão parte do
projeto 6 professores, 1 extensionista remunerado e extensionistas não remunerados.
O projeto também terá vagas para receber 90 estudantes do Artigo 170 CE/SC-Estudo
e/ou PROAAC, dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Medicina,
Naturologia, Odontologia, Enfermagem, Cosmetologia e Psicologia, vinculados às
unidades Palhoça e Centro, sendo 10 vagas para cada curso. O plano de atividade com
as ações a serem executadas estão listadas no quadro 1 abaixo: Quadro 1: Plano de
atividades do Projeto com as ações e identificação de responsabilidade de
planejamento/execução.

Dia/horário/local de desenvolvimento das atividades do projeto:
Os horários/local serão organizados a partir das demandas das organizações parceiras
e das atividades desenvolvidas pelo projeto.
Número de vagas para bolsistas de art. 170 por semestre: 90 vagas.
Cursos recebidos: Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Medicina, Naturologia,
Odontologia, Enfermagem, Cosmetologia e Psicologia, vinculados às unidades Pedra
Branca e Centro.
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