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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

Projeto:  Administração de medicamentos e biossegurança 

Descritivo: Introdução à biossegurança; Aspectos regulamentares sobre biossegurança; Procedimentos de biossegurança e EPIs; Normas de 
segurança do paciente e biossegurança durante a assistência à saúde; Vias de administração de  medicamentos e suas peculiaridades; 
Cálculos matemáticos para o preparo dos medicamentos; Atividades teóricas e práticas. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Fabiana Oenning da Gama 

Público-alvo: Enfermagem; Medicina. 

Carga horária: 40 horas 
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Dias e horários: Quinta-feira das 18:00:00 as 22:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

 

Projeto:  Comunicação não violenta na atenção primária 

Descritivo: Desenvolvimento de habilidades de Comunicação não violenta na Atenção Primária. Treinamento dos profissionais da área de saúde 
vinculados às UBS. Estruturação da comunicação com base nos quatro componentes da CNV: Observação, Sentimento, Necessidade 
e Pedido. Identificação dos processos de comunicação alienante e negação de responsabilidades. Construção de um campo no 
encontro clínico propício a escuta qualificada, com suspensão de julgamentos e respeito à CNV. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

KATIANE FERNANDES NÓBREGA 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:  40 horas 

Dias e horários:  Segunda-feira das 08:00:00 as 12:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Educadores em saúde 

Descritivo: Educação e saúde. Extensão: universidade-estudante-comunidade. Promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. 
Saúde do indivíduo, da família e da comunidade. Visão Multidimensional do ser humano. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Rosiléia Rosa 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   40 horas 
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Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00:00 as 18:00:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Treinamento de suporte básico de vida em reanimação cardiopulmonar (RCP) 

Descritivo: O projeto disponibilizará aos acadêmicos de medicina do currículo integrado um ambiente de aprendizagem a partir de atividades 
formativas sobre suporte básico de vida na reanimação cardiopulmonar, que integrem ensino e extensão, para o treinamento de 
estudantes do ensino médio, relacionados à temática em questão. Desse modo, o resultado esperado é o empoderamento do 
acadêmico de medicina para o aprender-ensinar-aprender; além do treinamento na comunidade escolar e a possibilidade de 
captação de alunos para o curso de medicina pelo estímulo e conhecimento da área. 
 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Nazaré Otília Nazário 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:  40 horas 

Dias e horários:  Quinta-feira das 08:00:00 as 12:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Rastreio de doença renal crônica na população em risco de Belo Horizonte (BH) 

Descritivo: Trata-se de um projeto de rastreio de doença renal crônica (DRC). Selecionaremos uma população sob risco (hipertensos e diabéticos) 
e investigaremo a presença de DRC por meio da fita de teste de urina medindo a relação albumina e creatinina urinária. Essa relação 
é uma forma já validada (sobretudo na diabetes) de investigação de presença de nefropatia crônica. Os reagentes serão fornecidos 
em pareceria pela farmacêutica Pfizer. O trabalho consistirá em planejarmos e estruturarmos pontos de coleta da amostra, assim 
como fazer a coleta. Dado o planejamento de inclusão de 10% dos hipertensos e diabéticos de B.H, o número de exames por dia será 
alto, requerendo soluções criativas para coleta. 

Número de vagas:  40 
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Professor 
Responsável: 

Marcelo Martins Pinto Filho 

Público-alvo:  Biomedicina; Enfermagem; Farmácia; Medicina. 

Carga horária:  80 horas 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 15:00:00 as 16:00:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Atenção multidisciplinar ao paciente com transtorno do espectro autista 

Descritivo: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) caracteriza-se por dificuldades de comunicação e interação social. O TEA tem início na 
infância e persiste e na vida adulta. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que, em todo o mundo, uma 
em cada 160 crianças tem TEA. Diante do contexto apresentado e norteado pelos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), torna-
se imperativo que todos os profissionais da saúde estejam familiarizados com esse transtorno, bem como saibam identificar e 
manejar de forma adequada, especialmente diante da lógica do trabalho em equipe, com o compartilhamento de diversos saberes. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Pedro Docusse Junior 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde; Pedagogia; Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Psicologia; Serviço Social. 

Carga horária:   50 horas 

Dias e horários:  Sábado  das 08:00:00 as 18:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Triagem de pacientes com supeita de transtorno do espectro autista 

Descritivo: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um transtorno do desenvolvimento neurológico. Tem origem nos primeiros anos de 
vida, mas sua trajetória inicial não é uniforme. Quando é percebido qualquer atraso no desenvolvimento da criança, a estimulação 
precoce é mandatória. Com o grande aumento de crianças com TEA, muitas famílias têm percebido dificuldades em obter o 
diagnóstico em tempo hábil para a abordagem e suporte adequados. O M-CHAT-R/F é um questionário que pode ser aplicado pelo 
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médico durante uma consulta e seu principal objetivo é aumentar o grau de suspeição de crianças com provável TEA. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

PEDRO DOCUSSE JUNIOR 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   50 horas 

Dias e horários:  Sábado  das 08:00:00 as 18:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Pílulas de neurociências para um cérebro melhor 

Descritivo: O projeto objetiva levar conceitos básicos em Neurociências para a comunidade em geral. Para isso, mobilizará discentes de 
diferentes cursos da área médica (Medicina) e saúde (Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia, Biomedicina), a fim de desenvolver 
material para oficinas presenciais e criação de uma página em redes sociais para a divulgação das atividades. O projeto seguirá as 
orientações da IBRO (International Brain Research Organization). 

Número de vagas:  60 

Professor 
Responsável: 

Patricia Alves Maia 

Público-alvo:  Biomedicina; Educação Física; Enfermagem; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Medicina; Nutrição. 

Carga horária:  60 horas 

Dias e horários: Quarta-Feira das 20:00:00 as 21:00:00   

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:  Planejar para prevenir: educação sexual e segurança íntima para crianças e adolescentes das escolas públicas de Palhoça 
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Descritivo: Planejar e implementar atividades de educação sexual com crianças e adolescentes de escolas públicas de educação do ensino 
fundamental e médio do município de Palhoça a partir do desenvolvimento de práticas educativas lúdicas e explicativas sobre a 
proteção sexual, direito sexual e reprodutivo, mudanças fisiológicas na puberdade, prevenção de infecções sexualmente 
transmissíveis e prevenção da gestação na adolescência. As atividades serão realizadas em parceria com o Programa Saúde na Escola 
e as Unidades Básicas de Saúde de Palhoça. O Projeto se propõe a desenvolver o aprimoramento das habilidades cognitivas e 
competências colaborativas nos estudantes de graduação. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Márcia Regina Kretzer 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Naturologia, Nutrição, Odontologia 

Carga horária:   40 horas 

Dias e horários:  Terça-Feira das 18:00:00 as 19:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Rede AFETO 

Descritivo: A Rede AFETO, surgiu no final do ano de 2019, se constitui num grupo multi e interprofissional, envolvendo os cursos de Medicina, 
Serviço Social e Psicologia da UNIFACS, e surge da necessidade de criação de uma Rede de Apoio, Fortalecimento, Escuta, Troca de 
Orientações para Mulheres e Meninas nos espaços educacionais, e tem como foco principal proporcionar espaços interseccionais, 
para troca e escuta de demandas psicossociais e emocionais de Mulheres e Meninas nesses espaços. 
Temos como visão: Ser uma Rede de Apoio permanente e de referência para Mulheres e meninas nos espaços educacionais. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

SUZANA COELHO CONCEIÇÃO 

Público-alvo:  Design Gráfico, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Comunicação e Marketing, Fotografia: 
Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Marketing, Marketing Digital 
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Carga horária:  80 horas 

Dias e horários:  Sábado  das 08:00:00 as 12:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Atividades lúdicas e educação em saúde: favorecendo o autocuidado por meio do brincar 

Descritivo: Trata-se de atividades extensionistas direcionadas para crianças em idade escolar do Ensino Fundamental I e II da Escola Estadual 
Euripedes Barsanulfo, no bairro de Felipe Camarão em Natal-RN. Busca-se desenvolver atividades de educação em saúde utilizando 
como estratégias a Ludicoterapia, com tais estratégias fomenta-se o autocuidado, por meio da prevenção e promoção da saúde. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

AVERLÂNDIO WALLYSSON SOARES DA COSTA 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   40 horas 

Dias e horários:  Segunda-feira das 14:00:00 as 19:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Som e movimento 

Descritivo: Este projeto envolve levar atividade física e música à comunidade da Faseh e comunidade no entorno da IES, objetivando melhorar 
a qualidade de vida desta população. 

Número de vagas:  25 

Professor 
Responsável: 

Patricia Alves Maia 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   60 horas 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00:00 as 20:00:00  
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Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Ações integradas em saúde para assistência e conscientização em diabetes (segunda edição) 

Descritivo: EXPLORA AÇÕES DE CARÁTER MULTIPROFISSIONAL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES CONTÍNUAS DE EXTENSÃO, COMO 
CAMPANHAS EDUCATIVAS, ASSISTÊNCIA E MONITORAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DOS VOLUNTÁRIOS QUE PARTICIPAREM DAS 
AÇÕES. VISA A ATUAÇÃO DO FUTURO PROFISSIONAL DA SAÚDE JUNTO À COMUNIDADE E A QUALIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE 
PROFISSIONAL E PACIENTE.   

Número de vagas:  60 

Professor 
Responsável: 

Danielle Rachel dos Santos Carvalho 

Público-alvo:  Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Psicologia 

Carga horária:   40 horas 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00:00 as 11:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Aplicação do teste mini-cog no rastreio de anomalias relacionadas às funções cognitivas de idosos residentes em ILPIs 

Descritivo: EXPLORA AÇÕES DE CARÁTER MULTIPROFISSIONAL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES CONTÍNUAS DE EXTENSÃO, COMO 
ORIENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA E RASTREIO PARA AVALIAÇÃO DE FUNÇÕES COGNITIVAS DOS VOLUNTÁRIOS IDOSOS QUE PARTICIPAREM 
DAS AÇÕES. VISA A ATUAÇÃO DO FUTURO PROFISSIONAL DA SAÚDE JUNTO À COMUNIDADE E A QUALIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES 
ENTRE PROFISSIONAL E PACIENTE.   

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Danielle Rachel dos Santos Carvalho 

Público-alvo:  Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Psicologia 

Carga horária:   40 horas 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00:00 as 20:30:00  
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Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Treinamento em primeiros socorros para crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas 

Descritivo: EXPLORA AÇÕES DE CARÁTER MULTIPROFISSIONAL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO 
EM PRIMEIROS SOCORROS, TANTO EM CASOS DE ACIDENTES QUANTO EM OUTRAS SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. VISA 
A ATUAÇÃO DO FUTURO PROFISSIONAL DA SAÚDE JUNTO À COMUNIDADE E A QUALIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE PROFISSIONAL 
E PACIENTE.   

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Danielle Rachel dos Santos Carvalho 

Público-alvo:  Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina 

Carga horária:   40 horas 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 11:00:00 as 12:30:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Núcleo REPRESENTA 

Descritivo: O REPRESENTA, é um núcleo de representatividade e diversidade negra composto por estudantes do curso de Medicina da UNIFACS. 
Criado em 2020, a partir de uma demanda de estudantes negros/as que não se sentiam representados em suas turmas no curso, e 
por isso decidiram criar um espaço de acolhimento e fortalecimento para estudantes negros que passavam pelas mesmas questões 
que eles. Desde então, estão trilhando uma caminhada focada em senso de humanidade e justiça social; afeto e empatia pelo 
próximo; vontade de transformar a realidade; agir pelas pessoas e com as pessoas; apoiar sujeitos em situação de vulnerabilidade; 
inclusão, respeito a diversidade e desenvolvimento pessoal e comunitário. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

SUZANA COELHO CONCEIÇÃO 

Público-alvo:  Medicina 
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Carga horária:   60 horas 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00:00 as 21:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Sinal verde para a vida 

Descritivo: Os acidentes no trânsito ocupam o segundo lugar em internamentos e mortes por causas externas no Brasil. Afetam principalmente 
os motociclistas e homens jovens, classe economicamente ativa da população. A cidade de Brumado não dispõe de meios de 
transporte públicos adequados. Por conta disto e dentre outros fatores, ocorre uma proliferação, muitas vezes desordenada, de 
serviços de mototaxistas na cidade, fator que contribui para o aumento dos acidentes. Diante da relevância do problema, torna-se 
importante uma atuação na comunidade, com o objetivo principal de reduzir as mortes prematuras no trânsito, tornando as vias 
públicas mais seguras, melhorando a qualidade de vida da população. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Irineu dos Santos Viana 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   60 horas 

Dias e horários:  Segunda-feira e Terça-Feira das 15:00:00 as 16:30:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Educação em saúde: o primeiro passo para a prevenção e o autocuidado 

Descritivo: O projeto de extensão tem o intuito de disseminar conteúdos educativos, baseado na necessidade da comunidade, para os alunos 
da rede pública, com faixa etária entre 11 e 17 anos. Em virtude disso, o projeto realizará atividades promovidas por alunos de 4 
cursos diferentes, integrando o conhecimento de diversas áreas do conhecimento para fornecer o melhor suporte de ensino para os 
estudantes. Além disso, será promovida a qualificação dos profissionais da saúde quanto às técnicas de primeiros socorros, a fim de 
fazer valer a Lei nº1372/18. Logo, espera-se resultados pautados no incentivo de ações de prevenção em relação a medidas curativas, 
melhorando, assim, a qualidade de vida da comunidade. 
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Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Katiane Maria Lobato da Silva Marques 

Público-alvo:  Enfermagem, Medicina Pedagogia, Psicologia 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:  Quinta-feira das 07:30:00 as 10:30:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Levando conhecimento à comunidade 

Descritivo: O presente projeto, proposto pela Liga Acadêmica de Morfologia Aplicada à Cirurgia do Rio Grande do  Norte (LAMAC-RN), viabiliza 
a interação dos estudantes da área da saúde que cursam e/ou cursaram a disciplina de estrutura e função junto a comunidade, a fim 
de contribuir com a etapa educacional dos alunos do ensino médio por meio de aulas interativas que abordem os assuntos 
consonantes entre as disciplinas básicas de anatomia, fisiologia e histologia e o exame nacional do ensino médio (ENEM). Os 
encontros entre a equipe ocorrerão mensalmente de forma presencial. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Diego Filgueira Albuquerque 

Público-alvo:  Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, 
Odontologia 

Carga horária:   80 horas 

Dias e horários:  Sábado  das 08:00:00 as 12:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Mutirão de dermatologia 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Descritivo: Atendimentos gratuitos feitos pelos estudantes de medicina e membros da Liga Acadêmica de Dermatologia da UNP junto aos 
médicos e tutores. Tendo como objetivo levar informação, atendimento médico adequado a crianças e adolescentes da comunidade 
de Felipe Camarão, no NAM - Núcleo de Apoio ao Menor. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Juliana Ferreira Lemos 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   40 horas. 

Dias e horários:  Sábado das 09:00:00 as 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Ciranda materna: acolhimento e orientação de gestantes 

Descritivo: O presente projeto tem como propósito possibilitar atividades que possam acolher, orientar e conscientizar as gestantes e seus 
familiares sobre os cuidados (biopsicossociais) com o filho e a importância da relação mãe-bebê. Nessa perspectiva, pretende-se 
oferecer um acompanhamento integral a gestante, que contemple diferentes modalidades de cuidado indispensáveis a uma saúde 
biopsicossocial. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Fernanda Freire Campos Nunes 

Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, 
Psicologia 

Carga horária:   40 horas 

Dias e horários:  Terça-Feira e Sexta-feira, das 13:10:00 as 17:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Projeto:  Comitê IFMSA Brazil UNIFACS 

Descritivo: Atualmente, a IFMSA Brazil está presente em 242 faculdades de Medicina no país e possui mais de 10 mil estudantes filiados. O 
comitê IFMSA Brazil UNIFACS foi fundado em 2015 e desde lá vem realizando diversas ações que impactam a vida dos estudantes 
envolvidos, na comunidade acadêmica de forma geral e na própria comunidade de Salvador. Esses impactos são percebidos a partir 
da realização da defesa de uma Medicina mais humanizada e próxima da realidade local, com foco na integralidade e promoção de 
saúde nas mais variadas áreas de atuação, como a Educação Médica; Saúde Pública; Saúde sexual e reprodutiva, incluindo HIV e 
AIDS; Direitos Humanos e Paz; Pesquisa, Publicação e Extensão. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

SUZANA COELHO CONCEIÇÃO 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:  80 horas 

Dias e horários: Segunda-feira das 18:30:00 as 20:30:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Te vejo na rua 

Descritivo: Projeto fundado no primeiro semestre do ano de 2021 com o objetivo de realizar ações voluntárias, estimular a integração entre os 
estudantes de medicina, propagar informações científicas para o público e promover a saúde. O projeto Te Vejo na Rua nasceu na 
Faculdade de Saúde e Ecologia Humana (FASEH) após os alunos observarem a carência de projetos de voluntariado nesse formato 
tanto na própria faculdade, como no contexto geral da academia de medicina. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Ana Cláudia Brito Costa Fernandes 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   80 horas 

Dias e horários:  Segunda-feira e Terça-Feira, das 19:00:00 as 22:00:00 
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Modalidade:  Híbrido  

 

Projeto: Uma mão lava a outra 

Descritivo: "O projeto consiste em elaborar ações que visam arrecadar produtos e recursos que serão destinados às famílias carentes e à 
população em situação de rua do município de Vespasiano.  
  
Contando com a solidariedade de pessoas e de empresas parceiras, recebemos doações de produtos de higiene, de limpeza 
(sabonetes, sabão em barra, álcool em gel, detergente e água sanitária) e doações monetárias, sem valor mínimo estipulado, que 
serão revertidas em mercadorias para compor as arrecadações. Os produtos recolhidos são entregues ao grupo de pessoas 
supracitado. 
" 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Ana Cláudia Brito Costa Fernandes 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   80 horas 

Dias e horários: Quarta-Feira e Quinta-feira, das 19:00:00 as 22:00:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Fala, médico! Um podcast para redemocratizar a saúde 

Descritivo: O projeto irá integrar acadêmicos, profissionais de saúde e população leiga, mediante à divulgação de informações de credibilidade 
científica sobre temas de relevância no contexto contemporâneo, contemplando o 3° Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Será 
utilizado o podcast como plataforma visto sua abrangência e possibilidade  de democratização da informação em saúde. Os temas 
envolverão saúde individual, coletiva e ambiental ilustrados de forma compreensível. Objetiva-se o intercâmbio de conhecimento e 
enriquecimento sociocultural; ampliar a discussão de temas acadêmicos; contribuir para o entendimento de assuntos pertinentes à 
saúde e ampliar o acesso à informação de qualidade. 
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Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Ana Cláudia Brito Costa Fernandes 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   80 horas 

Dias e horários: Terça-Feira e Quinta-feira das 19:00:00 as 22:00:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Mãos que salvam (segunda edição) 

Descritivo: Projeto que objetiva a formação dos alunes em instrução de Suporte Básico de Vida. Os alunes treinados se tornam monitores de 
SBV  e desenvolvem estratégias criativas de treinamento da comunidade por meio da abordagem coletiva de crianças e adolescentes 
em escolas públicas e privadas; educadores, professores e agentes de educação; empresas; clubes e grandes grupos populares em 
locais públicos. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Daniel dos Santos Fernandes 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde, Arte e Educação, História, Letras, Matemática, Matemática - Licenciatura, Pedagogia, Pedagogia - 
Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção 

Carga horária:   80 horas 

Dias e horários: Quarta-Feira das 19:00:00 as 21:30:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

 

Projeto:  MediCirco (segunda edição) 
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Descritivo: Projeto que objetiva a formação em clow de alunes do curso de ciências da saúde como estratégia de abordagem lúdica em prol da 
humanização de serviços de saúde nas portas de entrada, enfermarias e CTIs; promoção e prevenção em saúde; intervenções 
específicas com profissionais e usuários por meio do lúdico e do clow. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Daniel dos Santos Fernandes 

Público-alvo:  Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição 

Carga horária:   80 horas 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00:00 as 21:00:00  

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  Clínica social Faseh 

Descritivo: Consulta multiprofissional as pessoas vulneráveis no município de Vespasiano/MG e São José da Lapa/MG. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Daniel dos Santos Fernandes 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde, Psicologia 

Carga horária:   80 horas 

Dias e horários: Quarta-Feira das 19:00:00 as 21:00:00  

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  RUA: cuidar da saúde delas 

Descritivo: O projeto RUA: Cuidar da Saúde Delas objetiva promover saúde sexual e reprodutiva para mulheres em situação de rua. Envolve 
ações para educação em saúde nessa população em vulnerabilidade, de modo a possibilitar conhecimentos e acesso quanto ao 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

planejamento familiar e de apoio ao pré-natal e puerpério, infecções sexualmente transmissíveis e eventuais rastreios. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

GUSTAVO MAFALDO SOARES 

Público-alvo:  Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Ética e Saúde, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão Hospitalar, Medicina, Nutrição, 
Odontologia Filosofia, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Letras, Psicologia, 
Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social 

Carga horária:  60 horas 

Dias e horários:  Quinta-feira, Sábado das 08:00:00 as 12:00:00  

Modalidade:  Híbrido   

 

Projeto:  LINEP: educação em saúde 

Descritivo: O Projeto Educação em Saúde é formulado com orientações clínicas para a terapia e manejo dos pacientes neuropediátricos 
acompanhados na Clínica Pedagógica Professor Heitor Carrilho voltado para os responsáveis durante o período de espera das 
consultas, 1x por semana junto à intervenções do serviço social. Além desse momento, será importante a participação dos 
estudantes, após treinamento específico, no acompanhamento das Avaliações globais na unidade, como forma de verificar as 
principais dificuldades e dúvidas. Todo o manejo envolvido nesse projeto tem como objetivo beneficiar as crianças e adolescentes 
na terapia multiprofissional e o cuidado do eixo familiar. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

JULIO CESAR MELQUIADES GOMES DE LIMA 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   120 horas 

Dias e horários: Terça-Feira e Sexta-feira, das  08:00:00 as 12:00:00  

Modalidade:  Híbrido  
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Projeto:  Educar e humanizar na saúde da família: acidente vascular encefálico (ciclo I) 

Descritivo: Projeto de Extensão (Projeto Piloto) do curso de Medicina, com característica interdisciplinar, que objetiva oferecer Humanização e 
Educação em Saúde. Neste primeiro ciclo, o tema central será o Acidente Vascular Encefálico (A.V.E.). O público alvo das ações será 
composto por pacientes com diagnóstico de A.V.E., cuidadores, hipertensos e  Diabéticos. O projeto pretende contar com a 
colaboração de preceptores e estagiários de Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia e Farmácia. Pretende-se realizar as seguintes 
ações: Capacitação dos acadêmicos e Equipe, Sala de Espera, Avaliação, Consultas, Orientações por áreas de saúde, Rastreamento e 
atendimento médico  aos pacientes com diagnóstico de A.V.E. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

KELLE ARAÚJO NASCIMENTO ALVES 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   50 horas. 

Dias e horários:  Sábado  das 08:00:00 as 12:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Trate – Cure: abordando a sífilis em São José da Lapa 

Descritivo: O presente projeto tem como objetivo desenvolver estratégias para prevenção e diagnóstico da Sífilis no Município em São José da 
Lapa. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

José Geraldo Vicente Coimbra Araújo 

Público-alvo:  Biomedicina, Enfermagem, Medicina 

Carga horária:   60 horas 

Dias e horários: Quarta-Feira e Sábado, das 08:00:00 as 12:00:00 
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Modalidade:  Híbrido   

 

Projeto:  TBC in foco 

Descritivo: Auxílio nas demandas contra TBC no município de São José da Lapa/MG. Capacitação dos profissionais sobre o fluxo de atendimento, 
tratamento e acompanhamento dos pacientes pelo município. Educação em saúde para a comunidade a fim de prevenir 
contaminações e esclarecimento sobre transmissão e tratamento. Acompanhamento dos contatos dos pacientes com diagnóstico 
de TBC para rastreamento da doença no município. 

Número de vagas:  25 

Professor 
Responsável: 

Maria Carolina Costa Rezende 

Público-alvo:  Enfermagem, Medicina 

Carga horária:   80 horas 

Dias e horários: Quarta-Feira das 08:00:00 as 12:00:00  

Modalidade:  Híbrido   

 

Projeto:  Podcast: saúde em Foco 

Descritivo: O projeto Saúde em Foco visa utilizar a inovação tecnológica como ferramenta para tornar acessível temas relacionados a promoção, 
prevenção e educação relacionados à saúde, sob a forma de podcast, aos diversos ouvintes, tendo a comunidade, os colaboradores 
e os próprios universitários como público alvo. Dessa forma, o projeto consiste em usar as plataformas digitais, familiares aos 
discentes e acessíveis em smartphones, para transmitir conhecimento, fornecendo, dessa forma, ao público alvo, acesso à 
informação de qualidade produzida pela universidade.  

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Daniele Bedette de Souza 

Público-alvo:  Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Produção Audiovisual, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em Mídias Digitais 

Carga horária:   40 horas 
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Dias e horários:  Segunda-feira das 13:10:00 as 14:40:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  PAES: projeto ambiente escolar com saúde 

Descritivo: O presente projeto de extensão PAES - Projeto Ambiente Escolar com Saúde tem como objetivo levar a saúde aos estudantes das 
escolas públicas do Estado do Rio Grande do Norte, por meio de ações coletivas realizadas por estudantes da área da medicina, 
enfermagem, psicologia e odontologia em ambientes escolares da cidade de Natal-RN. Tal ação se justifica por abranger regiões mais 
vulnerabilizadas que carecem de educação social e cuidados, abordando temas relacionados a saúde, cuidados, higiene, doenças , 
etc. Portanto, o projeto trará crescimento na saúde e bem-estar da população beneficiada, assim como trará conhecimentos de 
extrema importância para os discentes. 

Número de vagas:  48 

Professor 
Responsável: 

Camila Priscila Abdias do Nascimento 

Público-alvo:  Enfermagem, Medicina, Nutrição, Odontologia Psicologia 

Carga horária:   70 horas. 

Dias e horários:  Segunda-feira das 14:00:00 as 17:00:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Inconsciente criativo 

Descritivo: ESTIMULAR E VISLUMBRAR AS MANIFESTAÇÕES DO INSCONSCIENTE CRIATIVO EM PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS NOS CAPS DE 
VESPASIANO E LAGOA SANTA. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Talles Prosperi de Paula 

Público-alvo:  Medicina 
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Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:  Segunda-feira das 08:00:00 as 14:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Panda 

Descritivo: O projeto Panda visa avaliar o estado nutricional de crianças entre de 5 e 10 anos de idade matriculadas na Escola Municipal Profª 
Maria de Lourdes Pereira dos Santos em São José da Lapa – Minas Gerais por meio de aferição da pressão arterial, levantamento de 
dados antropométricos, cálculo do IMC, hábitos alimentares e atividade física. Busca estabelecer uma relação causal de distúrbios 
nutricionais infantis, em especial obesidade, e garantir, ao Município de São José da Lapa, o alcance os Indicadores 2 e 4 da Política 
Estadual de Promoção a Saúde (POEPS). 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Elizabeth Fonseca dos Reis 

Público-alvo:  Enfermagem, Medicina, Nutrição 

Carga horária:   80 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Quinta-feira das 19:00:00 as 20:00:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Mentoring em medicina 

Descritivo: "Mentoring é uma proposta de suporte e apoio aos estudantes baseada no acompanhamento regular de grupos de alunos com seu 
mentor onde serão abordadas escutas sobre a vida acadêmica e o futuro profissional,  proporcionando desenvolvimento pessoal e 
profissional nas múltiplas áreas de conhecimento. Treinarão habilidades profissionais com a comunidade participando de atividades 
sociais levando conhecimentos em saúde interessantes à população. Atividades quinzenais de pesquisa de conhecimento sobre 
diversas áreas. Reuniões mensais onde os temas serão construídos dentro da linha da mentoria. Atuação em atividades mensais para 
a comunidade em locais públicos de forma gratuita.  
" 
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Número de vagas:  50 

Professor 
Responsável: 

Paula Adriana Borba Rodrigues 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   40 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira, Quarta-Feira, Sábado das 18:00:00 as 22:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  A universidade na ILPI: promovendo a qualidade de vida do idoso institucionalizado 

Descritivo: Compreensão sobre as instituições de longa permanência e a importância da qualidade de vida dos idosos. Realização de ações 
assistenciais e educativas com os idosos de forma interdisciplinar. Construção de momentos lúdicos. Elaboração de trabalhos para 
publicação. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Camila Sayonara Tavares Gomes 

Público-alvo:  Enfermagem, Fisioterapia, Gerontologia Educacional, Medicina, Nutrição 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:  Quinta-feira, Sexta-feira das 13:00:00 as 17:00:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Capacitação dos profissionais da saúde do hospital Walfredo Gurgel em reanimação pulmonar 

Descritivo: O projeto visa a capacitação e atualização dos profissionais de saúde que atuam Hospital Walfredo Gurgel em ressuscitação 
cardiopulmonar, com intuito de aumentar as chances de sobrevida dos pacientes em parada cardiorrespiratória. É sabido que o 
reconhecimento e abordagem da parada cardiorrespiratória (PCR) envolvem uma série de medidas que devem ser tomadas 
rapidamente e influenciam diretamente na taxa de sobrevida dos pacientes. A condução da PCR compreende diversos profissionais 
da saúde que devem estar aptos para desempenharem suas funções de maneira ágil e eficaz, conhecendo os passos propostos pelo 
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suporte avançado à vida, de modo a diminuir os índices de morbimortalidade. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Ariano José Freitas de Oliveira 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária: 120 horas 

Dias e horários: Segunda-feira, Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 18:00:00 as 21:00:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Educação permanente na atenção primária à saúde: estratégias de formação com trabalhadores da UBS 

Descritivo: Trata-se de atividades extensionistas direcionadas para profissionais/trabalhadores de saúde (administrativos e assistência direta) 
das unidades básicas que são parceiras das UCs de Práticas Médicas no SUS, tem-se a Educação Permanente em Saúde como 
ferramenta estratégica para a consolidação de processos de trabalho pautados e mais condizentes as realidades e necessidades da 
população adscrita. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

AVERLÂNDIO WALLYSSON SOARES DA COSTA 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   60 horas 

Dias e horários:  Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira das 16:00:00 as 21:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Acolhimento colorido 
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Descritivo: O presente projeto objetiva desenvolver estratégias de acolhimento humanizado à População LGBTQIA+, com ampliação do acesso 
e a melhoria da qualidade da assistência - assegurando a integralidade, bem como garantir o alcance do Município do Indicador 6 da 
Política Estadual de Promoção a Saúde (POEPS). Dedicação necessária de 2h síncronas de reunião semanais (na Terça Feira) e 
disponibilidade para ações de Promoção à Saúde aos Sábados, das 08h às 12h (a serem definidos junto a Equipe das Unidades de 
UBS). 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Luciana Latorre Galves Oliveira 

Público-alvo:  Direito, Enfermagem, Medicina 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários:  Terça-Feira, Sábado das 18:30:00 as 20:30:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Implantação do protocolo de cirurgia segura no hospital regional doutor Deoclécio Marques de Lucena 

Descritivo: A aplicação efetiva do protocolo de cirurgia segura da Organização Mundial de Saúde (OMS) ainda é um grande desafio para os 
hospitais brasileiros, esta ferramenta pode evitar desfechos indesejados e melhorar a comunicação da equipe de cuidados em saúde. 
O escopo do trabalho é análise rigorosa da repercussão da efetivação do supracitado protocolo no HRDML avaliando a taxa de 
complicações cirúrgicas e pós operatórias bem como comparando a taxa de adesão às boas práticas médicas. O estudo é descritivo, 
exploratório, observacional, transversal e quantitativo. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Sanderson Palhares Farias de Oliveira 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:  120 horas 

Dias e horários:  Segunda-feira, Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 07:00:00 as 19:00:00  

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:  Adote uma família 

Descritivo: Cada dupla de ligantes adotaria uma família para realizar atenção integral por 6 meses, a partir das vivências na unidade básica e da 
semiologia aplicada, podendo realizar visitas domiciliares, incentivos sociais e para a saúde, de acordo com a demanda de cada 
núcleo familiar, que será escolhida pelos ligantes juntamente ao tutor e ao serviço social do local 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Regina Venturini da Fonseca 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   80 horas 

Dias e horários:  Sexta-feira, Sábado das 08:00:00 as 12:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto:  Vivendo com +/-Genes 

Descritivo: O Rio Grande do Norte (RN) é considerado o estado brasileiro com a maior prevalência de doenças raras, possuindo uma parcela 
significativa no cenário mundial da Síndrome de Berardinelli. Porém, o RN é um estado que não possui um centro de referência para 
o tratamento destas doenças. O projeto Vivendo com +/- Genes, propõe uma parceria com a Associação de Doenças Raras do Rio 
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Grande do Norte, para promover uma oportunidade de aprendizado, para o estudante de medicina, a comunidade médica e a 
sociedade. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Ana Katarina Menezes da Cruz Soares 

Público-alvo:  Medicina,  Psicologia 

Carga horária:   40 horas 

Dias e horários: Segunda-feira, Sábado das 08:00:00 as 12:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Saúde LGBTQIA+: construindo redes de apoio, afeto e cuidado 

Descritivo: Apoiar a construção de redes de apoio, afeto e cuidado entre pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneras, travestis, queer, 
intersexo, assexuais e de todas as dissidências sexuais e de gênero. Os locais de atuação serão as Unidades Roberto Freire, Salgado 
Filho e Zona Norte da Universidade Potiguar e a rede de Atenção Básica do município de Parnamirim-RN. Serão envolvidos estudantes 
dos cursos de Psicologia, Medicina e outras graduações em Saúde de modo interprofissional. As metodologias utilizadas serão a 
Educação Popular em Saúde, o Apoio Matricial, as Rodas de Conversa, as Vivências Significativas e o Processamento dessas mesmas 
Vivências. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Isaac Linhares de Oliveira 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Medicina, Naturologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social 

Carga horária:  60 horas 

Dias e horários: Quarta-Feira das 14:00:00 as 18:00:00  

Modalidade:  Presencial  
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Projeto:  Conhecer e saber em saúde mental: cuidando de quem cuida da nossa instituição 

Descritivo: Desenvolvimento de ações em saúde mental voltado para os funcionários da Instituição da UNP, com o intuito de levar conhecimento 
e saberes na área do cuidado aos aspectos mentais. As ações englobam palestras esclarecedoras sobre temas em saúde mental como 
transtornos de ansiedade, depressão, síndrome de Burnout e suicídio. Como ação prática, será disponibilizado atendimento 
ambulatorial em psiquiatria àqueles que possam necessitar de suporte e intervenção em seu estado de saúde. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Paula Adriana Borba Rodrigues 

Público-alvo:  Medicina, Psicologia 

Carga horária:  60 horas 

Dias e horários:  Segunda-feira, Quarta-Feira, Sexta-feira das 19:00:00 as 22:00:00 

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  Medicina na APAC 

Descritivo: O projeto Medicina na APAC se estrutura como um projeto de extensão longitudinal no curso de Medicina UNIBH que contribuiu 
para a formação de competências no estudante em consonância com a Unidade Curricular Práticas Médicas no SUS (PMSUS). O 
objetivo é promover ações de promoção, prevenção e assistência que visem promover um cuidado integral às 150 mulheres privadas 
de liberdade da instituição. Devido ao amplo escopo de ações desenvolvidas, esse projeto é destinado a alunos em vários momentos 
do curso desde o primeiro semestre até o internato. Esse projeto é de 80 horas, os alunos devem ter disponibilidade de um turno 
semanal para as atividades. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Clarice Magalhães Rodrigues dos Reis 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   80 horas. 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 13:00:00 as 17:00:00 
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Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Pediatria itinerante 

Descritivo: "O projeto Pediatria Itinerante teve início no ano de 2018 idealizado pelo médico pediatra e infectologista Francisco Américo Micussi 
com a finalidade de levar atendimentos médicos pediátricos às regiões do estado do RN carentes desse serviço em sua rede de saúde. 
É estruturado por alunos e profissionais de diversas áreas da saúde (medicina, enfermagem, farmácia e odontologia) que atuam de 
forma voluntária. Os atendimentos ocorrem com triagem pela equipe de enfermagem, atendimento médico e/ou odontológico e 
dispensação de medicamentos em farmácia própria equipada com amostras grátis, fruto de doações de profissionais voluntários do 
projeto. “ 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

 Francisco Américo Micussi 

Público-alvo:  Enfermagem, Farmácia, Medicina, Odontologia 

Carga horária:   120 horas  

Dias e horários:  Sábado das 08:00:00 as 16:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Aplicação de escala de risco familiar como instrumento de priorização das visitas domiciliares 

Descritivo: A visita domiciliar (VD) constitui uma importante ação integrante Estratégia Saúde da Família (ESF), que tem como objetivo oferecer 
condutas de promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo, da família e da coletividade, emseu espaço domiciliar. Assim, 
possibilita atenção interdisciplinar e multiprofissional no âmbito do domicílio. Objetivo: Conhecer a aplicar uma escala de 
classificação de risco familiar, durante visitas domiciliares. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Gerson de Souza Santos 

Público-alvo:  Medicina 
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Carga horária:   60 horas. 

Dias e horários:  Sábado das 09:00:00 as  11:00:00 

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  Mutirão acadêmico da Saúde em bem-estar 

Descritivo: Discussão sobre vulnerabilidade social, violência doméstica, uso de drogas lícitas e ilícitas, crescimento e desenvolvimento saudável 
da criança, saúde do adolescente, atividade física, lazer, qualidade de vida, mapeamento de problemáticas sociais, construção de 
projeto, avaliação semanal de projeto e construção de relato de experiência. 

Número de vagas:  150 

Professor 
Responsável: 

Maria Andresiele Andrade Carvalho 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Química - Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço 
Social, Dança 

Carga horária:   120 horas 

Dias e horários:  Sexta-feira das 13:00:00 as 17:00:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Papo reto: falando sobre sexualidade, IST (infecções sexualmente transmissíveis) e violência sexual com os adolescentes 

Descritivo: A adolescência e a juventude são etapas fundamentais do desenvolvimento humano. Nesta etapa, a sexualidade tem uma dimensão 
especial, que é o aparecimento da capacidade reprodutiva do ser humano, que acontece ao mesmo tempo em que estão ocorrendo 
profundas transformações biológicas, psicológicas e sociais. A adolescência e a juventude são etapas fundamentais do 
desenvolvimento humano. A Atenção Primária deve articular ações de redução da morbimortalidade por causas externas (acidentes 
e violências), garantir a atenção à saúde sexual e à saúde reprodutiva, além de desenvolver ações educativas com grupos, respeitando 
os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. 

Número de vagas:  20 

Professor Maria Tarcila Souza Reis de Miranda 
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Responsável: 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   40 horas 

Dias e horários:  Sexta-feira das 14:00:00 as 18:00:00  

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  O auto da camisinha: teatro interativo, uma estratégia educativa para adolescentes escolares 

Descritivo: As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) constituem problema de saúde pública mundial e os adolescentes estão cada vez mais 
expostos a essa realidade. Para isso, se faz necessário a adoção de ações educativas eficazes, capazes de estimular o protagonismo 
juvenil e assim fazer com que os adolescentes sejam corresponsáveis por sua saúde sexual. Assim, surge a proposta do teatro 
interativo não como uma mera transmissão de uma mensagem, mas compartilhar com o público ideias, contribuindo com a adesão 
de novos conhecimentos e atitudes, sendo o espetáculo apenas um pretexto para uma nova experiência pessoal. 

Número de vagas:  25 

Professor 
Responsável: 

Marks Passos Santos 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde, Pedagogia, Psicologia 

Carga horária:   120 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 14:00:00 as 17:00:00  

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  O corpo age: uma relação entre o corpo e a saúde humana 

Descritivo: O projeto “O corpo age” visa apresentar o corpo humano a adolescentes de forma a correlacionar esse conhecimento aos hábitos 
saudáveis, à valorização da saúde e à prevenção de doenças. Bem como aos estudantes da Faculdade AGES de Medicina, aprofundar 
conteúdos, aplicar e criar formas de atuação da universidade frente às escolas municipais de Jacobina-BA. Os estudantes 
participantes do projeto irão trabalhar temas específicos, na própria Faculdade, além de atividades nas escolas participantes do 
projeto. Serão aplicados questionários estruturados antes e após as visitas no intuito de avaliar a aprendizagem, e que servirão como 
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dados para publicações científicas. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Emilly Anny Benevides de Abreu 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   80 horas 

Dias e horários: Quarta-Feira, Quinta-feira das 19:00:00 as 21:30:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Geração prateada 

Descritivo: Projeto Geração Prateada tem o objetivo de trabalhar com a população da terceira idade em suas várias vertentes biopsicossociais, 
e nelas daremos destaque a sexualidade na terceira idade, conscientização do Alzheimer, trabalharemos com as principais patologias 
da terceira idade (HAS e DM), bem como a polifarmácia e seus riscos. O projeto também atuará com familiares, cuidadores de idosos 
com limitações físicas ou doenças crônicas. Durante todo o projeto o aluno terá contanto com especialistas das áreas relacionadas 
(gineco, geriatra, neuro, psicólogo, sexólogo) para ampliar o conhecimento nessas vertentes. O projeto finalizara em novembro com 
o dia “D” em uma grande ação em saúde na ABAI. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Thiago Araújo Magalhães 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:  120 horas 

Dias e horários:  Segunda-feira das 17:00:00 as 19:00:00  

Modalidade:  Presencial  
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Projeto:  Ages na escola: educação em saúde em uma escola municipal de Jacobina -Ba 

Descritivo: A proposta do projeto visa uma integração entre alunos de medicina da Faculdade Ages de Medicina e os alunos de ensino 
fundamental e médio da escola do município de Jacobina-Bahia. Os alunos de Medicina farão oficinas de educação em saúde, 
promovendo orientações referentes a profilaxia de doenças relacionadas a infância e adolescência, assim como orientações de bem 
estar e saúde. Espera-se por meio dessa atividade um maior conhecimento de crianças e adolescentes das escolas sobre bem estar 
e individualidade e novas perspectivas futuras. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Tâmara Trindade de Carvalho Santos 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   80 horas 

Dias e horários:  Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira das 16:00:00 as 19:00:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  A Morte e o morrer na formação e no exercício profissional em saúde 

Descritivo: Concepções de Morte, Vida, Luto, Finitude. Realidade, Tabus e Medos que envolvem a morte. Morte: elementos antropológicos, 
culturais, espirituais, psicológicos e históricos. Cultura: múltiplas visões da morte. Educação para a morte. O profissional de saúde e 
a morte. Perspectivas jurídicas em torno da morte. Envelhecimento e morte. Cuidados Paliativos. A morte nas mídias sociais e na 
arte. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Adriana Pereira Bomfim 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   60 horas. 

Dias e horários:  Sexta-feira das 10:00:00 as 11:30:00  

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto:  Biosaúde: promoção e prevenção 

Descritivo: Um projeto que tem como objetivo executar ações educativas de orientações sobre os bons hábitos de higiene para minimizar a 
disseminação das doenças infectocontagiosas nas crianças, através de procedimentos didáticos/lúdicos. Também se espera 
desenvolver ações que propiciem aos discentes a visualizarem a importância da responsabilidade individual para a manutenção da 
saúde na comunidade. Assim, convidamos a todos os acadêmicos da área de Ciências biológicas e da saúde a conhecer e se aventurar 
nessa proposta. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

DANIELLE PEREIRA COSTA SILVA 

Público-alvo:  Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia 

Carga horária:   40 horas. 

Dias e horários: Quarta-Feira das 17:00:00 as 18:00:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Corpo e mente: desafios do cotidiano na alimentação e saúde mental 

Descritivo: O presente projeto trata-se de uma proposta de atendimento transdisciplinar, em caráter de triagem, para averiguação da saúde 
física e mental dos envolvidos. Os encontros serão 100% presenciais e os atendimentos serão supervisionados pelos professores da 
equipe. O atendimento transdisciplinar visa a integração de saberes, bem como a oportunidade para a observação da atuação das 
diferentes áreas envolvidas, levando aos estudantes uma visão complementar ao aprendizado em sala de aula. Pelo seu caráter 
presencial, se envolve na prática profissional supervisionada. A dedicação exigida é de 100% de participação presencial nos 
encontros, que acontecerão na Clínica Universitária da UniFG - BA. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Denis Harley Nunes Lima 

Público-alvo:  Medicina, Nutrição, Psicologia 
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Carga horária:  60 horas 

Dias e horários: Segunda-feira das 14:00:00 as 17:00:00  

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  Agatha: promovendo o cuidado entre mulheres. 

Descritivo: O câncer de mama no Brasil; Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama no Brasil; Rastreamento do câncer; Detecção 
precoce na Rede de Atenção à Saúde; A mamografia de rastreamento e diagnostica; Exame de rotina em mulheres sem sinais e 
sintomas de câncer de mama; Diagnóstico precoce do câncer de mama; Sistema de Informação do Câncer (Siscan); Fatores de risco 
para o câncer de mama; O processo do cuidado integral à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Atenção Primária à Saúde 
(APS) por meio da Estratégia Saúde da Família. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Crislane Isabela Ferreira Da Silva 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   40 horas 

Dias e horários:  Segunda-feira, Quarta-Feira, Sexta-feira das 17:00:00 as 19:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Educação em saúde: parasitoses humanas 

Descritivo: As parasitoses estão entre os principais problemas de saúde pública principalmente em crianças no período escolar pois se expõem 
mais à contaminação através do solo e da água, devido a não incorporação de hábitos de higiene pessoal e por não apresentarem o 
sistema imunológico totalmente desenvolvido. Assim o presente projeto visa realizar educação em saúde através de palestras e 
atividades lúdicas para escolares do município de Brumado objetivando agregar conhecimento sobre as parasitoses mais comuns, 
estimular a pratica de bons hábitos de higiene pessoal. Bem como, promover a integração da Universidade com a sociedade através 
da participação e atuação dos acadêmicos na comunidade. 

Número de vagas:  25 
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Professor 
Responsável: 

Gilvandro Doretto Rosine 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   40 horas 

Dias e horários: Quarta-Feira, Quinta-feira das 18:00:00 as 20:30:00  

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  Projeto jovem socorrista 

Descritivo: Embasado na política organizacional do SUS e no estatuto da criança e adolescente (ECA), o projeto visa educar as crianças e 
adolescentes de escolas públicas estaduais e/ou municipais inicialmente da área de abrangência do Distrito Sanitário da Boca do Rio 
(contempla o bairro Imbuí e redondeza), local próximo ao campus PA9 (sede do curso de Medicina da UNIFACS em Salvador/BA) em 
Primeiros Socorros. O projeto tem como proposta fundamental torná-los conhecedores e multiplicadores de atendimento e/ou 
condutas em situações de primeiros-socorros, já que situações de primeiros-socorros define-se como a prestação de assistência 
imediata de acordo cada situação problema. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Jonathan Bastos Cruz 

Público-alvo:  Enfermagem, Medicina 

Carga horária:  90 horas 

Dias e horários: Segunda-feira, Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 14:00:00 as 17:00:00  

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  Servir-MED 

Descritivo: Grupo do Ambulatório Chapada Rio Vermelho. Observamos a disseminação da pobreza e condição de vulnerabilidade, então 
identificamos iniciativa comunitária de apoio à população em situação de vulnerabilidade, ajudamos na aquisição e distribuição de 
cestas básicas e alimentos prontos para consumo à população em situação de vulnerabilidade. Levantamos recursos e doações para 
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distribuição de cestas básicas, preparo e distribuição de alimentos prontos para consumo. Elaboramos questionário de caracterização 
populacional para realização de futuras ações para sustentabilidade e apoio social e educativo dessa população. Oferecemos apoio 
educativo e técnico na área de saúde e bem-estar. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Marcos Roberto Andrade Costa Barros 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Ética e Saúde, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Gerontologia Educacional, Gestão Hospitalar, Medicina, Nutrição, Odontologia, Radiologia, Sistemas Biomédicos História, História - 
Licenciatura, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Jornalismo, Administração, Administração de Empresas, 
Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Gestão Comercial, Gestão 

da Inovação e Empreendedorismo, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Logística, Marketing, Marketing - Bacharelado, Marketing 
Digital, Negócios Digitais, Segurança Pública 

Carga horária:  80 horas 

Dias e horários:  Terça-Feira, Sábado das 14:00:00 as 18:00:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Servir (monitores) 

Descritivo: Grupo do Ambulatório Chapada Rio Vermelho, o SERVIR MONITORES tem atividades perenes, facultativas durante as férias, de apoio 
a indivíduos em situação de vulnerabilidade e orientações aos alunos extensionistas que ingressam no projeto SERVIR. Levantamos 
recursos e doações para distribuição de cestas básicas, preparo e distribuição de alimentos prontos para consumo. Elaboramos 
questionário de caracterização populacional para realização de futuras ações para sustentabilidade e apoio social e educativo dessa 
população. Oferecemos apoio educativo e técnico na área de saúde e bem-estar. Os alunos do PROJETO SERVIR – MONITORES devem 
apoio aos extensionistas que ingressarem no PROJETO SERVIR. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Marcos Roberto Andrade Costa Barros 
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Público-alvo:  Enfermagem, Medicina, Nutrição, Psicologia 

Carga horária:   80 horas 

Dias e horários:  Terça-Feira, Sábado das 14:00:00 as 18:00:00  

Modalidade:  Híbrido  

 

Projeto:  Protransplante 

Descritivo: Projeto multidisciplinar para atender pacientes pré e pós transplante auxiliando na sua qualidade de vida para entrar na lista de 
transplante e manter o tratamento pós, auxiliando na construção de um projeto terapêutico singular para cada paciente, aliando 
duas ou mais profissões fomentando pesquisas na área com profissionais engajados e capacitados na temática de transplante e 
doação de órgãos. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Maurício Galvão Pereira 

Público-alvo:  Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Psicologia 

Carga horária:   120 horas 

Dias e horários: Quarta-Feira, Sexta-feira das 08:00:00 as 12:00:00  

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  Monitorização e interpretação do eletrocardiograma no Centro Integrado de Saúde 

Descritivo: Este projeto propõem-se a oferecer um serviço de assistência interprofissional ao paciente portador de cardiopatias , atendidos no 
Centro Integrado em Saúde (CIS) da Universidade Potiguar. Além dos atendimentos especializados à população, este projeto oferece 
um cenário de prática clínica aos alunos de graduação. Desta forma, numa perspectiva de estruturação do conhecimento e do ensino-
aprendizagem, buscou-se a elaboração de ações e propostas de intervenção baseadas na prática colaborativa, integrando os 
conhecimentos das unidades curriculares específicas dos cursos e da Saúde Coletiva. 

Número de vagas:  20 
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Professor 
Responsável: 

Rosângela Symara Lima Araújo 

Público-alvo:  Enfermagem, Medicina 

Carga horária:   100 horas 

Dias e horários: Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 08:00:00 as 17:00:00  

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  BLS nas escolas públicas da cidade de Natal/RN 

Descritivo: Instrumento de mudança na segurança de escolas da periferia de Natal. Atende interesses e necessidades da comunidade quanto à 
saúde pública. Discute acerca da Lei Lucas e sua importância. Ensina a prática do Suporte Básico de Vida para as escolas de periferia 
de Natal - RN. Aborda os procedimentos pedagógicos, metodológicos e técnico-científicos de projetos e atividades de extensão 
universitária, articulados ao ensino de graduação e à pesquisa. Proporciona capacitações pelos profissionais da SAMU e pelo 
professor-coordenador pediatra emergencista para os estudantes. Aplicar o programa “Saúde na Escola” para equipe pedagógica e 
estudantes. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Frannklin Adrian Soares Castro 

Público-alvo:  Enfermagem, Medicina 

Carga horária:   120 horas 

Dias e horários: Segunda-feira, Quarta-Feira das 08:00:00 as 12:00:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Sem neura 

Descritivo: O projeto Sem Neura visa oferecer ao aluno um espaço de autodesenvolvimento e autoregulação emocional, e, a partir desse 
processo, prepará-lo para o Desenvolvimento de práticas psicoeducativas com Insituições sociais  envolvendo todas dimensões da 
saúde: física, mental e espiritual através de atividades grupais. 
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Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Viviane Pessi Feldens 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:  40 horas 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 10:00:00 as 12:00:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Medicina casa aberta - Hospital Simulado: anatomia e fisiologia experiences 

Descritivo: O projeto de extensão MEDICINA CASA ABERTA – Hospital Simulado: Anatomia e Fisiologia Experiences, tem como objetivo estimular 
o aprendizado sobre anatomia e fisiologia humanas por meio de metodologias inovadoras, dinâmicas e lúdicas, proporcionando uma 
experiência transdisciplinar, aproximando a comunidade e a universidade. Além disso, objetiva promover educação em saúde por 
meio de debates e discussões de temas que envolvam a conscientização para a prevenção e promoção da saúde a partir dos cuidados 
com o corpo humano. O projeto será desenvolvido nas instalações do Laboratório Morfofuncional e os visitantes conhecerão as 
novas tecnologias utilizadas nas aulas do curso de Medicina. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

JUCÉLIA JEREMIAS FORTUNATO 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   60 horas 

Dias e horários: Quarta-Feira das 08:00:00 as 12:00:00  

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  Medicina casa aberta - Hospital simulado: simulação realística 
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Descritivo: O Projeto de extensão Medicina Casa Aberta - Hospital Simulado: Simulação Realística dentro das Habilidades Médicas, tem como 
objetivo inserir técnicas básicas de habilidades médicas ao dia a dia  de estudantes da educação básica, com o intuito de aproximar 
a comunidade e universidade, apresentando uma metodologia inovadora e dinâmica. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Aline Oenning Baggio 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:  60 horas 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 08:00:00 as 11:00:00  

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  Produção intelectual voltada para aducação em saúde: ampliação da comunicação no pré natal 

Descritivo: Saúde é  sinônimo de qualidade de vida e é um direito constitucional ligada diretamente aos direitos humanos. Neste sentido, a 
Unidade Básica de Saúde é um espaço onde se constituem os cidadãos desses direitos, por meio de práticas realizadas por 
profissionais de saúde capacitados, capazes de construir conhecimentos, relações e ações que fortalecem a participação e a adesão 
das gestantes no Pré- Natal, as quais buscam qualidade de saúde para si e para seu filho e forma direta. O Ministério da Saúde, nos 
últimos anos diminuiu muito a produção de materiais educativos com o objetivo de descentralizar recursos financeiros para a 
produção de material educativo. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Helena Caetano Gonçalves e Silva 

Público-alvo:  Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina 

Carga horária:   40 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira das 19:00:00 as 20:00:00 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto:  O eletrocardiograma na clínica integrada da saúde UNIBH: ferramentas de aprendizado 

Descritivo: O projeto visa treinar estudantes de medicina na execução do eletrocardiograma, bem como aprender a interpretar e laudar um 
eletrocardiograma normal. Como atividade adicional haverá a criação de um grupo de estudo em eletrocardiograma, que acontecerá 
no período noturno quinzenalmente com presença obrigatória dos estudantes. A carga horária geral prevista para o projeto será de 
80 horas, dividida entre o período de realização do exame e as reuniões quinzenais de estudo. A realização dos exames será na CIS 
UNI-BH às quartas e sextas de 14 às 19h e a reunião quinzenal (clube do ECG) ocorrerá às quartas de 20:00 às 22:00h. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Ana Cristina Lopes Albricker 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   80 horas 

Dias e horários: Quarta-Feira, Sexta-feira das 14:00:00 as 19:00:00  

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  Casa rosa: Um olhar sobre a saúde da mulher 

Descritivo: Em julho de 2021, a prefeitura de São José da Lapa, por meio da secretaria de saúde e assistência social, da polícia militar e do curso 
de Medicina do UniBH, inaugurou a proposta de abertura da Casa Rosa em São José da Lapa, um local voltado à promoção da saúde, 
prevenção da violência e à atenção médica, jurídica e social para mulheres suspeitas ou vítimas de violência. A Casa Rosa São José 
da Lapa terá porta aberta para as vítimas que não se sentirem à vontade para serem acolhidas na Atenção Primária em Saúde (APS), 
exercendo o papel de articuladora na rede de atenção à saúde municipal, integrando diversos pontos da rede (APS, Saúde Mental e 
Urgência). 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Juliana Tomé Pereira 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   80 horas 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Dias e horários:  Terça-Feira das 13:10:00 as 17:10:00  

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  Saber saúde: desenvolvimento de ferramentas de divulgação e organização de ações educacionais sobre saúde 

Descritivo: O projeto Saber Saúde tem como objetivo a divulgação de informações sobre saúde de forma clara, atraente e confiável para a 
população. Para isso serão usadas duas estratégias: por meio de redes sociais (instagram e facebook) e por ações presenciais 
coordenadas em Escolas, Instituições de Saúde e Unidades de Atendimento da Atenção Básica a Saúde da cidade de Piracicaba – SP. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Adrianne Christine Palanch 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   40 horas 

Dias e horários: Segunda-feira, Quinta-feira das 17:30:00 as 19:30:00  

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  Saber saúde: ações na comunidade 

Descritivo: O projeto Saber Saúde tem como objetivo a divulgação de informações sobre saúde de forma clara, atraente e confiável para a 
população. Para isso serão desenvolvidas ações de educação em saúde em contato direto com a população nas unidades de saúde 
e outras instituições do território de abrangência, como escolas, abordando diversos temas em saúde. 

Número de vagas:  120 

Professor 
Responsável: 

Talita Bonato de Almeida 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   40 horas 

Dias e horários: Terça-Feira, Quinta-feira das 11:30:00 as 12:30:00  



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:  Saber saúde: ação integral em saúde 

Descritivo: O projeto Saber Saúde tem como objetivo a divulgação de informações sobre saúde de forma clara, atraente e confiável para a 
população. Para isso serão desenvolvidas ações de educação em saúde em contato direto com a população nas unidades de saúde 
e outras instituições do território de abrangência, como escolas, abordando diversos temas em saúde. 

Número de vagas:  120 

Professor 
Responsável: 

Egly Priscila de Almeida Butafava 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:  40 horas 

Dias e horários: Terça-Feira, Quinta-feira das 11:30:00 as 12:30:00  

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  Saúde e diversidade: uma perspectiva multidisciplinar 

Descritivo: Estudos dos aspectos relacionados aos grupos sociais vulneráveis, com foco em questões de gênero, de etnia, de orientação sexual, 
de diversidade cultural. Propõe a troca de múltiplos saberes - acadêmico e popular -, interdisciplinaridade e interação com a 
comunidade. Integra o conhecimento científico, teórico e prático em busca de melhorias na qualidade de vida dos grupos sociais 
vulneráveis, através da divulgação de informações sobre a saúde humana e os direitos humanos. Viabiliza o diálogo, através de 
metodologias participativas, favorecendo a democratização do conhecimento e a participação efetiva da comunidade. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Wagner Fernandes de Oliveira 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:   40 horas 

Dias e horários: Quarta-Feira das 12:10:00 as 13:10:00  



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Mapa afetivo como ferramenta de trabalho da atenção Básica 

Descritivo: O Mapa Afetivo é uma técnica que mobiliza as relações afetivas da população com a vida da comunidade onde esses atores vivem, 
levando à compreensão dos processos que envolvem a construção da identidade social dos moradores de um determinado lugar. 
Pode ser utilizado como ferramenta na Atenção Básica de Saúde de forma complementar ao Ecomapa e ao Genograma. O projeto 
de extensão se propõe a capacitar os estudantes de medicina para desenvolver o Mapa Afetivo como ferramenta de trabalho da 
Atenção Básica na UBS da Vila Esperança de forma complementar ao Ecomapa e ao Genograma, por meio de pesquisas, discussões 
e oficinas. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Walter Titz Leite Neto 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária: 80 horas 

Dias e horários: Terça-Feira, Quarta-Feira das 13:30:00 as 15:30:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Criando laços 

Descritivo: O projeto "Criando Laços" tem como propósito desenvolver maior qualidade de vida da população a qual a Liga Acadêmica de 
Prevenção e Promoção da Saúde do Rio Grande do Norte atua.Esse projeto de extensão surgiu de acordo com as necessidades 
encontradas pelos nossos ligantes que consiste no apadrinhamento de crianças que necessitam de suporte emocional e educacional. 
As medidas abrangem, desde ações voltadas a oficina de atividades de recreação e lazer, como também, suporte de leitura e escrita 
ao longo do ano inteiro. Esse projeto visa melhorar o bem-estar e vislumbra o futuro educacional das crianças. 

Número de vagas:  24 

Professor 
Responsável: 

Averlândio Wallysson Soares da Costa 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Público-alvo:  Geografia, Geografia - Licenciatura Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas - 
Licenciatura, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Ética e Saúde, Farmácia, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão Hospitalar, Medicina, Nutrição, Odontologia Todos, Arte e Educação, Filosofia, Física, 
Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Geografia - Licenciatura, História, História - 
Licenciatura, Letras, Letras - Inglês, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, Letras - Português e Inglês, Letras - Tradutor e 

Intérprete, Língua Espanhola e Literaturas, Língua Inglesa, Matemática, Matemática - Licenciatura, Pedagogia, Pedagogia - 
Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Química - Bacharelado, Química - 
Licenciatura, Serviço Social, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação 
Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Dança, Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e 

Práticas, Linguagem, Cultura e Sociedade, Música Popular e Gestão de Carreira, Teatro, Sistemas para Internet,  

Carga horária:   120 horas 

Dias e horários: Sábado das 08:00:00 as 12:00:00  

Modalidade:  Presencial  

 

Projeto:  Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos no centro integrado de saúde da Faseh 

Descritivo: O Centro Integrado de Saúde (CIS) da FASEH, é uma instituição privada e universitária, localizado nas proximidades do campus da 
instituição em Vespasiano. O conjunto de ações e de serviços de saúde deve ser provido para atender ao direito à saúde e às 
circunstâncias locais a qual se destinam, mediante as necessidades demandadas. Realizaremos um levantamento do perfil 
epidemiológico da população de pacientes atendidos no Centro Integrados de Saúde da FASEH. Será realizado um levantamento do 
perfil epidemiológico da população de pacientes atendidos no Centro Integrado de Saúde da FASEH. Serão incluídos pacientes ativos, 
considerados aqueles com atendimento nos últimos 18 meses. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Jose Antonio Guimarães Ferreira 

Público-alvo:  Enfermagem, Medicina 

Carga horária:  40 horas 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Dias e horários: Segunda-feira, Quarta-Feira das 17:00:00 as 18:00:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:  Fortalecendo as ações de prevenção e controle das doenças tropicais negligenciadas 

Descritivo: Realizar ações de educação em saúde em face de endemias em diferentes cidades, da microregião de saúde de Vespasiano por meio 
de oficinas e ações de informação, comunicação e educação popular como estratégia de vigilância da saúde. Durante as atividades, 
ressaltaremos a importância das práticas educativas tendo em vista a conscientização, sensibilização e mobilização não só da 
população, mas, também, de órgãos governamentais, no que tange às estratégias da vigilância epidemiológica frente ao combate de 
doenças emergentes e reemergentes no Estado. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

José Antonio Guimarães Ferreira 

Público-alvo:  Medicina 

Carga horária:  40 horas 

Dias e horários: Segunda-feira, Quarta-Feira das 18:00:00 as 19:00:00  

Modalidade:  Híbrido 

 

 

 

 


