
 

 

CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 

FEVEREIRO DE 2022 

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 área do conhecimento. Procure 

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

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

 
 

 
 
 
 

 
 

Projeto: Vias de administração de medicamentos: Biossegurança e Procedimentos 

Descritivo: Diante das recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quanto aos cuidados e normas sobre as vias de 
administração de medicamentos, principalmente a via parenteral, o projeto torna-se essencial para a melhoria da assistência à 
saúde do paciente, com foco na responsabilidade profissional, nas vias de administração e nos cuidados relativos a cada uma das 
vias. Neste cenário, faz-se necessária a definição de aspectos específicos que envolvem cada uma das vias de administração de 

medicamentos (oral, inalação, ocular, retal, subcutânea, intradérmica, intramuscular e endovenosa), assim como na ação das 
drogas, escolha do material adequado, cuidados com paciente e as normas de biossegurança. O projeto justifica-se como essencial, 
uma vez que envolve diretamente a segurança na assistência ao paciente, assim como na prevenção de Infecção Relacionada à 
Assistência à Saúde (IRAS). A realização das técnicas de administração de medicamentos pautadas no conhecimento técnico e 

científico definem ainda, a qualificação dos profissionais de saúde e uma assistência de qualidade. 

 
PROJETOS INSPIRALI 

https://forms.gle/Fd8JawNQv24Rzhi47


 

 

Número de vagas: 30   

Professor 
Responsável: 

Fabiana Oenning da Gama 

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

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Sexta-feira, Sábado / sexta (19:00h às 22:00 h) sábado (08:00h às 11:00 h) 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Saúde e Sociedade: reflexões e ações sobre a Saúde Pública em comunidades de Palhoça, Santa Catarina. 

Descritivo: Compreender a visão multidimensional do ser humano no processo saúde-adoecimento por meio de reflexões e ações em 
comunidades de Palhoça, Santa Catarina. A pandemia causada pela COVID-19 vem durando mais de dois anos, ocasionando diversos 

transtornos, inclusive uma sobrecarga emocional e física que os profissionais de saúde. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Rosiléia Rosa 

Público-alvo: Medicina  

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 16:00h às 17h30min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Saúde do Trabalho em Tempo de Coronavírus 

Descritivo: Esse projeto tem como objetivo realizar uma intervenção em loco com os trabalhadores do âmbito da Atenção Básica, em 
determinada Unidade de Saúde proporcionando atividades laborais, recreativas e lúdicas direcionadas ao acompanhamento e ao 

apoio desses profissionais com proposito de melhoria na qualidade de vida. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Kelle Araújo Nascimento Alves 



 

 

Público-alvo: Fisioterapia; Medicina; Psicologia  

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Sexta-feira das 8:00h às 12:00h ou 14:00h às 18:00h 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Saber Saúde – Desenvolvimento de ferramentas de divulgação e organização de ações educacionais sobre temas da saúde 

Descritivo: O projeto Saber Saúde pretende organizar ferramentas de divulgação virtuais usando páginas do instagram e do facebook, como 
também atividades educativas presenciais nas UBSs, escolas e associações da cidade de Piracicaba-SP, com o intuito de atingir a 
população carente de informações sobre temas da saúde. Além disso, serão analisados o perfil socidemográfico e os hábitos de vida 
da população usuária das redes sociais do projeto Saber Saúde e, por meio de enquetes, será analisada a relação do acesso às 

informações de saúde divulgadas pelo projeto com possíveis mudanças na qualidade de vida da população-alvo. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Adrianne Christine Palanch 

Público-alvo: Biomedicina; Enfermagem; Farmácia; Medicina; Fisioterapia; Nutrição; Psicologia  

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Sexta-feira das 13h30min às 16h00min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Marcadores de consumo alimentar de crianças menores de 5 anos no contexto da Atenção Primária à Saúde 

Descritivo: Projeto de extensão a ser desenvolvido no cenário da Atenção Primária à Saúde. O Projeto consiste em duas etapas: etapa 1 -  
avaliar os marcadores de consumo alimentar de crianças menores de cinco anos.  Etapa 2:  realizar de grupos de orientação sobre 

alimentação saudável, tendo como público alvo famílias e comunidade. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Gerson de Souza Santos 

Público-alvo: Medicina  



 

 

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Segunda-feira das 16:00h às 17:00h 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: CASA - Cidadania. Atenção Social. Aprendizagem 

Descritivo: O presente programa visa a implantação e implementação de um espaço para abordagem de temáticas relacionadas à Cidadania, 
Direitos Humanos e Diversidade, com foco no desenvolvimento de Ações Sociais, possibilitando novas formas de Aprendizagens e 
assim oportunizar para estudantes de medicina, conhecimento e troca de experiências para além da sala de aula convencional, 
contemplando as diversas transformações societárias. No bojo desta proposta estão ainda os Projetos REPRESENTA, REDE AFETO, 

CECI, AMU e NÓS. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Suzana Coelho Conceição 

Público-alvo: Medicina  

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Sexta-feira e Sábado das 08h30min às 12h30min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Ações Integradas em Saúde para Assistência e Conscientização em Diabetes 

Descritivo: Pode-se dizer que o diabetes se tornou uma epidemia. Segundo a International Diabetes Federation (IDF), espera-se que em 2035 
exista cerca de 592 milhões de casos no mundo. No Brasil, a faixa etária mais afetada por essa doença é a de 20 a 79 anos. Ressalta-

se que apenas as políticas públicas atualmente adotadas são insuficientes para deter o avanço da síndrome diabética, o que torna 
imprescindível um esforço conjunto de pesquisadores e equipes de saúde para as medidas diagnósticas, preventivas, de tratamento 
e orientação. A finalidade desse projeto é promover ações contínuas de extensão, como campanhas educativas, assistência e 
monitoramento do estado de saúde dos voluntários que participarem dessa ação. Os processos educacionais, podem contribuir 

para promover mudanças consistentes na realidade social que impactem positivamente na saúde da população. 

Número de vagas: 50 



 

 

Professor 
Responsável: 

Carlos Rocha Oliveira 

Público-alvo: Medicina Veterinária; Psicologia; Ciências Biológicas e da Saúde (todos)  

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Quarta-feira / 09h00min às 11h30min e 19h00min às 21h00min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Princípios Básicos de Ressuscitação Cardiopulmonar em Escolas Públicas 

Descritivo: O projeto tem como objetivo ensinar alunos de escolas públicas da cidade de São José dos Campos – SP a executar corretamente a 
manobra de Ressuscitação Cardiopulmonar. Analisará o conhecimento prévio, o grau de aprendizagem instantâneo e a longo prazo, 
das crianças e dos adolescentes que participarem do projeto. 

Número de vagas: 50 

Professor 
Responsável: 

Francisco Geraldo Mello da Rocha Carvalho Neto 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde (todos); Psicologia  

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 09h00min às 11h30min e das 19h00min às 21h00min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Tele Covid - UNIBH 

Descritivo: O projeto Tele COVID-UNIBH proporciona aos alunos a oportunidade de acompanhamento dos pacientes que testarem positivos 
para COVID-19 ao realizarem o teste rápido no UNIBH. O acompanhamento será realizado por tecnologias virtuais proporcionando 
aos alunos o contato com a telemedicina que tem se ampliado neste contexto pandêmico mundial. As atividades envolverão o 

esclarecimento de dúvidas e orientações aos pacientes/familiares após a testagem positiva. Com a nova variante Ômicron e com o 
avanço da vacinação contra a COVID no Brasil, as orientações relacionadas à isolamento, acompanhamento, efeitos pós COVID, 
dentre outros tem se mostrado cada vez mais diversificadas o que pode gerar confusão e dúvidas na população. Portanto, o projeto 
vem proporcionar ao aluno a oportunidade de contato com as mais atuais publicações na área e também oferece ao aluno a 



 

 

oportunidade de desenvolver a habilidade de comunicação com o paciente e familiares. Este projeto ocorrerá em parceria com a 
prefeitura de Belo Horizonte, estando atrelado ao projeto COVID VAC UNIBH. 

Número de vagas:   30 

Professor 
Responsável: 

Maria Carolina Costa Rezende 

Público-alvo: Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Medicina; Nutrição; Psicologia. 

Carga horária: 80 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 19:00min às 21:00min 

Modalidade: Digital 

 

Projeto: O eletrocardiograma na Clínica Integrada de Saúde - UNIBH como ferramenta de aprendizado para os estudantes 

Descritivo: Esse projeto tem como objetivo demonstrar, utilizar e explicar aos acadêmicos de Medicina do UniBH a leitura e interpretação do 
eletrocardiograma realizado em pacientes na Clínica Integrada de Saúde UniBH. Ao mesmo tempo, objetiva garantir aos pacientes 

atendidos na Clínica Integrada de Saúde UNI-BH o acesso à realização do exame e ao laudo de forma ágil e precisa. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Ana Cristina Lopes Albricker 

Público-alvo: Medicina  

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários:   Segunda-feira das 13h40min às 19h10min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Avaliação multidimensional da pessoa idosa no âmbito da Atenção Primária à Saúde 

Descritivo: Considerando que o envelhecimento é uma etapa evolutiva da vida e não um processo patológico, esse projeto tem por objetivo 
avaliar a pessoa idosa em sua multidimensionalidade, no cenário de práticas das Unidades de Saúde da Família. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Gerson de Souza Santos 



 

 

Público-alvo: Medicina  

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 16h00min às 17h00min 

Modalidade: Digital 

 
 

Projeto: Avaliação integrada na população geral em indivíduos acometidos pela COVID-19 

Descritivo: Avaliar os indivíduos da população geral acometidas pelo COVID 19 no Ambulatório de Referência Pós-COVID19 na Universidade 
do Sul de Santa Catarina, no município de Tubarão,  que apresentaram alguma limitação ou complicação após cura, encaminhados 
pelos serviços de saúde do município e região. O  aluno desenvolverá habilidades de realização de anamnese, desenvolvimento de 
escuta e conduta dentro da sua área de atuação. O projeto faz parte de um projeto integrado e continuado, vinculado ao Curso de 

Medicina, envolvendo as áreas avaliação bio, psico social de indivíduos acometidos pelo COVID e suas famílias. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Helena Caetano Goncalves e Silva 

Público-alvo: Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Medicina; Nutrição. 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 8h00min às 10h00min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Apoio e acolhimento aos familiares em avaliação ambulatorial acometidos pela COVID-19 

Descritivo: Identificar os principais impactos sociais, econômicos e emocionais em familiares de  pacientes acometidos pela Covid19 e 
atendidos no Ambulatório de Referência Pós-COVID19 da Universidade do Sul de Santa Catarina, município de Tubarão. O  aluno 

desenvolverá habilidades de realização de anamnese, desenvolvimento de escuta e conduta dentro da sua área de atuação. Este 
projeto faz parte de um projeto integrado e continuado, vinculado curso do Medicina, envolvendo as áreas de avaliação 
biopsicossocial de indivíduos e familiares de indivíduos acometidos pela COVID-19. 

Número de vagas: 30 

Professor Jucélia Jeremias Fortunato 



 

 

Responsável: 

Público-alvo: Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Medicina; Nutrição. 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Quinta-feira das 13h30min às 15h30min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Avaliação das alterações psicológicas em indivíduos acometidos pela COVID-19 

Descritivo: Avaliar as alterações psicológicas em indivíduos acometidos pelo COVID19 no Ambulatório de Referência Pós-COVID19  na 
Universidade do Sul de Santa Catarina, no município de Tubarão. Este projeto faz parte de um projeto integrado e continuado, 
vinculado ao curso de Medicina, envolvendo as áreas de avaliação biopsicossocial de indivíduos e familiares de indíviduos 
acometidos pelo Covid. O aluno desenvolverá habilidades de realização de anamnese, desenvolvimento de escuta clínica e conduta 

dentro da sua área de avaliação. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Viviane Pessi Feldens 

Público-alvo: Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Medicina; Nutrição. 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 10h00min às 12h00min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Atenção integrada da população idosa: avaliação de complicações no período Pós Covid-19 

Descritivo: Avaliar os indivíduos da população idosa acometidas pelo Covid no Ambulatório de Referência Pós- Covi19 na Universidade do Sul 
de Santa Catarina, no município de Tubarão, que apresentaram alguma limitação ou complicação após cura, encaminhados pelos 

serviços de saúde do município e região. O  aluno desenvolverá habilidades de realização de anamnese, desenvolvimento de escuta 
e conduta dentro da sua área de atuação.  O projeto faz parte de um projeto integrado e continuado, vinculado ao Curso de 
Medicina, envolvendo as áreas avaliação bio psico social de indivíduos acometidos pelo Covid e suas famílias. 

Número de vagas: 30 



 

 

Professor 
Responsável: 

Aline Oenning Baggio 

Público-alvo: Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Medicina; Nutrição. 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Quinta-feira das 15h30min às 17h30min 

Modalidade: Híbrida 

 

Projeto: Ateliê da Saúde: Empoderamento do Jovem Escolar Sobre Saúde Sexual 

Descritivo: A proposta do projeto “Ateliê da saúde: empoderamento do jovem escolar sobre saúde sexual” é confeccionar tecnologias 

educativas juntamente com os jovens com o intuito de possibilitar sua autonomia e protagonismo, para também assumirem um 
papel de multiplicador do conhecimento adequado sobre saúde sexual. Tendo em vista que os jovens necessitam de informação e 
não buscam os serviços de saúde, se faz premente que ações promovam estratégias que facilitem essa abordagem, levando 
informações adequadas aos jovens. Espera-se com essa intervenção, conscientizar os jovens quanto às principais IST e as formas de 

prevenir, impactando consequentemente na diminuição de novos casos de jovens infectados pelas diversas IST. Como também, 
possibilitar aos discentes um contato com as comunidades em vulnerabilidade, desenvolvendo seu pensamento crítico e criativo 
para resolução de casos focados nos princípios da atenção básica em saúde. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Marks Passos Santos 

Público-alvo: Medicina; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Nutrição; Pedagogia; Psicologia.  

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Quarta-feira das 19h00min às 21h00min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Ciranda Materna: Acolhimento e orientação de gestantes 

Descritivo: Após reconhecer que a gestação é uma fase que requer cuidados multidisciplinares, torna-se evidente a necessidade do 
desenvolvimento de ações que melhorem a qualidade de vida das gestantes. Diante disso, 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: 30 

Professor 
Responsável: 

Fernanda Freire Campos Nunes 

Público-alvo: Medicina; Enfermagem; Fisioterapia; Educação Física (Bacharelado); Educação Física (Licenciatura); Nutrição.  

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Segunda-feira, Quarta-feira, Sexta-feira das 16h00min às 18h00min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Treinamento de Suporte Básico de Vida em Reanimação Cardiopulmonar como uma estratégia para capacitar 

Descritivo: O Projeto de Extensão Treinamento de Suporte Básico de Vida em Reanimação Cardiopulmonar (RCP) como uma estratégia para 
capacitar estudantes em habilidades médicas e captar alunos para o Curso de Medicina Unisul-Pedra Branca tem como objetivo 
implementar ações voltadas à educação em saúde. O projeto disponibilizará aos acadêmicos de medicina do currículo integrado 
um ambiente de aprendizagem e atividades formativas que integrem ensino e extensão sobre suporte básico de vida na RCP, além 

do 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 da Unisul Pedra Branca pelo estímulo e conhecimento da área. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Nazaré Otília Nazário 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Sexta-feira das 17h00min às 20h00min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Mito ou verdade: a saúde humana pelo olhar da ciência 



 

 

Descritivo: O objetivo do projeto “Mito ou Verdade?” é criar um canal de comunicação digital entre os estudantes universitários e 
adolescentes/jovens para apresentar, discutir e responder dúvidas sobre questões técnico-científicas das ciências biológicas, 
principalmente no âmbito da Saúde Humana e Saúde Única. O conceito de Saúde Única abrange a saúde humana, animal e 

ambiental como complementares e indissociáveis. Com o projeto, pretende-se fomentar o pensamento crítico dos jovens através 
das discussões sobre ciência, considerando e vinculando as questões ao cenário brasileiro atual, numa linguagem atual e própria 
dessa geração, já que será fundamentalmente conduzida por jovens para jovens. Estimular o pensamento científico é um desafio 
no Brasil. O PISA/OCDE (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) tem apurado o fraco desempenho dos estudantes 

brasileiros em ciências, que caiu da posição 65 para a 68 entre os 80 países avaliados, na edição de 2018. Para uma população 
desacostumada ao raciocínio crítico, os fatos podem ser distorcidos e versões falsas da realidade podem ser apresentadas, 
contribuindo para a piora da qualidade de vida e desigualdade social. O projeto será desenvolvido na modalidade híbrida, com um 
encontro presencial de uma hora e o restante da carga horária semanal (cerca de uma hora e meia) será utilizada para planejar e 

desenvolver a comunicação com os jovens usuários do canal. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Cibele Tosin Stroppa 

Público-alvo: Ciências Agrárias & Meio Ambiente; Ciências Biológicas & da Saúde. 

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Quinta-feira das 18h00min às 19h00min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Estimativa da Prevalência da COVID-19 Assintomática na população de Cubatão SP - Projeto Sentinela 

Descritivo: Projeto descritivo para a mensuração da prevalência de antígeno do SARS-CoV-2 em população assintomática da cidade de Cubatão. 

São testadas duas pessoas a cada 1000 habitantes em uma média de 260 testes semanais. Previstas originalmente 24 semanas 
iniciadas em 31/07/21 e já completadas mas está em fase de prorrogação em função da nova onda Ômicron. Para o 1º semestre de 
2022 estão previstas atividades semanais em pelo menos 20 semanas. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Evaldo Stanislau Affonso de Araujo 

Público-alvo: Biomedicina; Enfermagem; Medicina. 



 

 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Sábado das 8h00min às 12h00min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Ambulatório Chapada do Rio Vermelho 

Descritivo: Discutir temas de Medicina, Gestão e Apoio Social em encontros semanais remotos. Ações sociais presenciais de apoio à pessoas 
em situação de vulnerabilidade e contribuição na educação de jovens em escolas públicas e público leigo em geral. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Marcos Roberto Andrade Costa Barros 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design (todos); Ciências Agrárias & Meio Ambiente (todos); Ciências Biológicas & da Saúde (todos); 
Ciências Humanas & Educação  (todos); Ciências Jurídicas  (todos); Comunicação & Artes  (todos); Engenharias  (todos); Gestão & 
Negócios (todos); TI & Comunicação  (todos); Turismo & Hospitalidade (todos). 

Carga horária: 80 horas 

Dias e horários: Terça-feira, Sábado / 18h30min às 20h30min e 07h00min às 12h00min ou 13h00min às 18h00min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Comitê IFMSA 

Descritivo: A IFMSA é um órgão independente no qual promove ideias humanitárias a fim de contribuir para o crescimento e capacitação dos 
estudantes de medicina. Ela tem o intuito de debater, atuar e liderar iniciativas acerca de prevenção e promoção à saúde, qualificada 
e equânime, de acordo com os direitos humanos, promovendo um impacto positivo na sociedade. Permitir aos alunos a troca de 
experiências nacionais e internacionais, que agreguem novos conhecimentos, promovam respeito à diversidade e compreensão da 

realidade médica local e global. Essa instituição contribui efetivamente para o desenvolvimento de habilidades de comunicação, 
liderança e trabalho em equipe por meio de treinamentos, projetos e oportunidades de intercâmbio, abrangendo diferentes 
culturas a fim de construir um futuro saudável e sustentável para a sociedade. 

Número de vagas: 50 

Professor Suzana Coelho 



 

 

Responsável: 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Sábado das 08h00min às 12h00min 

Modalidade: Híbrida 

 

Projeto: Coordenação do cuidado em saúde 

Descritivo: O projeto surge da necessidade constante de melhorar a assistência à saúde prestada à população, especialmente através do uso 
racional de recursos, do acompanhamento efetivo dos pacientes que recebem atendimento no âmbito prático e da aplicação de 

princípios da Atenção Primária à Saúde (APS). 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Pedro Docusse Junior 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Sexta-feira das 08h00min às 12h00min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: A morte e o morrer no exercício profissional em saúde: múltiplos saberes e perspectivas 

Descritivo: O projeto - A morte e morrer no exercício profissional em saúde: múltiplos saberes e perspectivas - foi pensado a partir de duas 
situações latentes: o grande número de óbitos ocorridos durante a pandemia de COVID-19 e a ausência de componentes 

curriculares que trabalhem especificamente acerca da morte e suas repercussões no âmbito da formação de profissionais de saúde. 
Desse modo, nossa intenção é criar, junto aos estudantes das diferentes áreas de saúde e profissionais em atuação, um espaço 
dedicado a diálogos e reflexões que permitam conhecer os sentidos e concepções inerentes à morte, ao morrer, ao luto, às perdas, 
aos tabus e à formação, a partir da troca de experiências com profissionais que estudam sobre o tema, leituras e vivências que 

envolvam a morte e suas repercussões na vida e na profissão, bem como o estudo dos múltiplos olhares, visões e saberes em torno 
da morte. Ademais, pretende-se envolver a comunidade que lida com a morte cotidianamente nos espaços de atenção à saúde e, 
a partir de seus relatos, contribuir para uma ressignificação dos sentidos da morte na vida e no exercício de nossas profissões em 



 

 

saúde. Os participantes do projeto precisarão de algumas horas assíncronas para leituras e contato antecipado com os materiais 
que fundamentarão as discussões síncronas. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Adriana Pereira Bomfim 

Público-alvo: Biomedicina; Enfermagem; Fisioterapia; Medicina; Nutrição. 

Carga horária: 60 horas 

Dias e horários: Sexta-feira das 10h00min às 11h30min 

Modalidade: Digital 

 
 

Projeto: Arendizagem Baseada em Projetos PBL para a Educação Médica 

Descritivo: O projeto-PBL pode fomentar habilidades e competências relacionadas à extensão e pesquisa médica. A Aprendizagem Baseada em 
Projetos, envolverá os estudantes e tutores/ supervisores desde a construção de conhecimento por meio de um projeto de 
investigação, realizada pelo grupo de alunos, e que responda a uma pergunta complexa, problema ou desafio. Esse projeto possui 
respaldo positivo academicamente em universidades do Canadá e EUA. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Brunelle Ramos Andrade 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária: 40 horas 

Dias e horários: Segunda-feira, Terça-feira das 15h00min às 18h00min 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: CAPACITA ACS - Capacitação e Valorização de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em Guanambi-Bahia 

Descritivo: O Projeto Transdisciplinar CAPACITA ACS tem o objetivo de gerar momentos de capacitações aos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) do município de Guanambi-Bahia, além de valorizar a função de multiplicador de conhecimento desses importantes 
trabalhadores de saúde. Para efetivação do projeto, ocorrerá o seguinte fluxo: 1. Seleção dos alunos; Seleção por edital previamente 



 

 

publicado. 2. Treinamento com os alunos selecionados (Professores e Alunos); Professores Especialistas em Saúde Pública farão 
treinamentos específicos com os acadêmicos; 3. Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde acerca de doenças negligenciadas; 
Os acadêmicos, sob supervisão da Professora, efetivarão os treinamentos e atualizações juntamente aos Agentes Comunitários de 

Saúde em Unidades Básicas previamente estabelecidas. 4. Multiplicação do conhecimento para a população da população adscrista; 
O Conhecimento será multiplicado para a população. Como descrito, a linha de informações irá considerar as doenças 
negligenciadas. Para a efetivação da Educação em Serviço, os dados epidemiológicos serão avaliados e os momentos de capacitação 
ocorrerão de acordo o cenário epidemiológico das áreas. Ao final dos encontros, serão feitas as certificações e monitoramento das 

atividades realizadas 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Tarcísio Viana Cardoso / Kelle Araújo Alves Nascimento 

Público-alvo: Biomedicina, Biomedicina (30/70), Biomedicina (70/30), Biomedicina Live, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, 
Ciências Biológicas - Licenciatura, Educação Física, Educação Física  (70/30), Educação Física - Bacharelado, Educação Física - 
Licenciatura, Educação Física - Live 30/70, Enfermagem, Estética e Cosmética, Estética e Cosmética (30/70), Estética e Cosmética - 
Live 30/70, Farmácia, Farmácia (30/70), Farmácia  (70/30), Farmácia Live, Fisioterapia, Fisioterapia  (70/30), Medicina, Nutrição, 
Nutrição (30/70), Nutrição  (70/30), Nutrição - Live 30/70, Odontologia, Psicologia, Radiologia. 

Carga horária: 40 

Dias e horários: Terça-feira, Sexta-feira, das 14hs às 18hs 

 

Modalidade: Hídrida 

 
 
 

Projeto: Conscientia 

Descritivo: De forma interdisciplinar e multidisciplinar, o projeto visa realizar ações de orientação, educação e conscientização à comunidade 
interna e externa, com foco em saúde mental, contribuindo com o bem-estar biopsicossocial da comunidade, abordando: 

• os riscos inerentes ao uso de drogas de abuso e ao uso indevido de fármacos que causam dependência, considerando 
aspectos toxicológicos; 

• o uso racional de psicofármacos, considerando os aspetos farmacológicos, as interações medicamentosas e interações 
droga-nutriente. 



 

 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Aline Alexandirno Antunes  

Público-alvo: Medicina - UAM 

Carga horária: 80h 

Dias e horários: Quarta-feira 18h às 19h 

Modalidade: Híbridra  

 

Projeto: Prevenção de parasitoses e a formação emancipada: integração saúde e comunidade 

 

Descritivo: O projeto com ênfase na área de Parasitologia tem como objetivo expandir a educação popular e a aplicação de ações extensionistas 
atreladas à Universidade e assim corroborar para a criação de vínculo entre futuros profissionais e a população. O projeto tem 
parceria com uma ONG que realiza ações aos finais de semana. Os alunos farão a orientação sobre saúde e solicitação de coleta de 
fezes, após 7 dias retornarão ao local de atividades da ONG para retirada do material e encaminhamento ao laboratório da 
Universidade. Após análise das fezes, com o diagnóstico de crianças parasitadas ou não, serão empregadas estratégias de educação 
em saúde. O aluno precisa ter a disponibilidade de 10 horas semanais para dedicação ao projeto, sendo que quinzenalmente ou 
mensalmente a disposição deverá ser de sábados pela manhã. 

 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Leonardo Mendes Bella 

 

Público-alvo: Medicina - UAM 

Carga horária: 80h 

Dias e horários: Segunda-feira; Sábado – manhã. 

Horário a definir 

Modalidade: Híbrida 

 

Projeto: Acolhimento Colorido  

 



 

 

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. Dedicação necessária de 2h síncronas de reunião semanais 
e disponibilidade para ações de Promoção à Saúde aos Sábados.  

 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Luciana Latorre Galves Oliveira 

 

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

 

Carga horária: 60 h 

 

Dias e horários: Dias - Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Sexta-feira e Sábado 

Horário a definir 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Associação Atlética Acadêmica da Faculdade de Medicina de Vespasiano e Zumbizera 

 

Descritivo: Este projeto objetiva desenvolver estratégias de bem estar e qualidade de vida por meio do esporte e da música para a comunidade 
no entorno das Instituições de Ensino. 

 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Patricia Alves Maia 

 

Público-alvo: Educação Física (Bacharelado); Educação Física (Licenciatura); Enfermagem; Medicina 

 

Carga horária: 80h 

Dias e horários: Quarta-feira 
18:00 às 19:00 horas 

 



 

 

Modalidade: Híbrido  

 

Projeto: Mãos que Salvam 

 

Descritivo: O Projeto Mãos que Salvam objetiva desenvolver estratégias de promoção da saúde cardiovascular diminuindo a morbidade e 
mortalidade relacionada aos mecanismos de morte súbita (parada cardiorrespiratória - PCR).  
Reuniões remotas de 2h semanais + disponibilidade de 1 turno por semana para aplicar o treinamento de habilidades e 
competências por meio de ferramentas de simulação de primeiros socorros em situações de emergência como engasgo, parada 
respiratória infantil e adulto.  

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Daniel dos Santos Fernandes 

 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo & Design (todos); Ciências Agrárias & Meio Ambiente; Ciências Biológicas & da Saúde; Ciências Humanas 
& Educação; Ciências Jurídicas; Comunicação & Artes; Engenharias; Gestão e Negócios; TI & Computação; Turismo & Hospitalidade 

 

Carga horária: 60h 

Dias e horários: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado 
Conforme cronograma a ser definido. 
 

 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Planejar para Previnir  

Descritivo: A adolescência é um momento de transição entre a infância e a vida adulta, fase de muitas transformações, descobertas e 
experimentações, permeada por momentos de conflitos emocionais e sociais, de questionamentos e de rupturas com padrões de 
comportamento e de interações interpessoais. Neste ciclo de vida são muitos os fatores que, somados à falta de discussões e 
abordagens no meio familiar e à falta de estratégias educacionais atrativas e efetivas, podem predispor os adolescentes a 
comportamentos de risco, principalmente sexuais. De acordo com o Ministério da Saúde os brasileiros estão iniciando a vida sexual 
cada vez mais cedo e boa parte da população adolescente não usa preservativos regularmente durante as práticas sexuais, o que 



 

 

predispõe a maiores riscos de contaminação por infecções sexualmente transmissíveis (IST) e de gravidez indesejada. 
 
O atual Projeto de Extensão Planejar para Prevenir (2022) se propõe a dar continuidade a estas ações desenvolvidas desde 2019, 
com o objetivo de fornecer aos adolescentes escolares informações confiáveis e objetivas com linguagem simples e clara sobre o 
direito sexual e reprodutivo e mudanças fisiológicas na adolescência. Os estudantes de graduação dos diferentes cursos da área da 
saúde da UNISUL terão a oportunidade de planejar e implementar atividades de educação sexual e prevenção de IST com os 
adolescentes escolares a partir do desenvolvimento de práticas educativas lúdicas e explicativas sobre fisiologia do aparelho 
reprodutor e sexualidade, assim como incentivar a reflexão sobre planejamento de vida com adolescentes, com o intuito de prevenir 
a gravidez indesejada e as Infecções Sexualmente Transmissíveis. 
 
As atividades propostas no Projeto de Extensão "Planejar para Prevenir" se propõe a desenvolver competências colaborativas nos 
estudantes de graduação. 

 

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

Márcia Regina Kretzer 

Público-alvo: Medicina, Ciências Biológicas & da Saúde (todos) da UNISUL 

Carga horária: 40h  

Dias e horários: Terça-feira   14:00 as 18:00 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Peter Pan 

Descritivo: O presente projeto tem por objetivo desenvolver habilidades e competências para o acolhimento, diagnóstico e encaminhamento 
para a Rede de transtornos relacionados ao  Neuro desenvolvimento  infantil. De forma mais específica, realizando a Integração 

entre Secretaria de Educação e Saúde com treinamento das Equipes e abordagem dos pais para aceitação do diagnóstico e detecção 
de Sinais de alerta. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Luciana Latorre Galves Oliveira 



 

 

Público-alvo: Enfermagem; Medicina; Nutrição 

Carga horária: 60h  

Dias e horários: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Sexta-feira, Sábado UNISUL 
Horário a definir 

Modalidade: Híbrida 

 

Projeto: Medicirco 

Descritivo: O MEDICIRCO apresenta o objetivo de desenvolver estratégias de humanização de profissionais de saúde e de acolhimento 
humanizado aos usuários dos serviços de saúde por meio de intervenções lúdicas utilizando como ferramenta o CLOW (técnica de 
teatro). 
 
Reuniões remotas 2h por semanas e disponibilidade de pelo menos 1 turno para ações do cronograma e aos sábados.  

Número de vagas:  

Professor 
Responsável: 

Daniel dos Santos Fernandes  

 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde (todos) 

 

Carga horária: 60h 

Dias e horários: Quarta-feira   / Horário a Confrimar  

 

Modalidade: Hibrida  

 

Projeto: Uma mão lava a outra 

Descritivo: Trata-se de um projeto de levantamento e resolução de demandas sociais e clínicas de comunidades vulneráveis. 

 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Ana Claudia Brito Costa Fernandes 

 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde (todos) 



 

 

 

Carga horária: 60h 

Dias e horários: Quarta-feira 
19:00 às 20:00 horas 

 

Modalidade: Híbrida  

 
 

Projeto: Te vejo na rua 

Descritivo: Abordagem de temas do calendário da OMS em praças públicas dos municípios de nossa micro e sobre demanda dos aspectos 
epidemiológicos das gestões locais.  
 
Reuniões remotas 2h por semana e disponibilidade de um turno para realização de atividades promocionais.  

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Ana Cláudia Brito Costa 

 

Público-alvo: Enfermagem; Medicina 

 

Carga horária: 60h 

Dias e horários: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado 

Horário da definir. 

Modalidade: Híbrida 

 

Projeto: High School Medical  

 

Descritivo: O projeto objetiva a ampliação da relação entre as escolas de ensino médio de Vespasiano e região com a FASEH, através da 
exploração de seu espaço interno, principalmente através de visitas orientadas em setores de estudo da anatomia humana 
macroscópica e microscópica; biologia celular e patologia. Estimula o compartilhamento de experiências educativas atrativas através 
do desenvolvimento de atividades lúdicas por professores, monitores e alunos dos diferentes cursos da área da saúde em conjunto; 
no intuito de aprimorar os processos de construção de conhecimentos de maneira criativa e estimulante pelos estudantes. 



 

 

Proporciona aos alunos de ensino médio vivenciar o "metaverso" acadêmico e despertar o interesse futuro de ingressar em cursos 
da área da saúde. 

 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Talles Prosperi de Paula 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde (todos) 

 

Carga horária: 40h 

Dias e horários: Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira   
18:00 h às 22:30h 

 

Modalidade: Hibrida  

 

Projeto: Trabalhador em Foco 

Descritivo: O projeto de extensão "Trabalhador em Foco" possui um caráter interdisciplinar e multiprofissional, com a possibilidade de ingresso 
de alunos dos cursos de medicina, fisioterapia, psicologia e educação física, importantes para a efetiva abordagem nesta temática. 
Tem como objetivo principal promover um programa continuado de atenção à saúde do trabalhador, planejando e sugerindo 

intervenções interdisciplinares nos processos e ambientes de trabalho. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Daniele Bedette de Souza 

Público-alvo: Educação Física (Bacharelado); Medicina; Fisioterapia - UNIBH 

Carga horária: 40h 

Dias e horários: Segunda-feira    18:00 às 19:30 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Orientações para Saúde Bucal em Gestantes 



 

 

Descritivo: O projeto tem como objetivo a orientação de gestantes sobre a importância da saúde bucal para a saúde materna e fetal. As referidas 
orientações incluem higienização bucal adequada, instruções sobre saúde periodontal, informações sobre lesões de mucosa mais 
frequentes, informações importantes sobre a saúde bucal do recém-nascido. Os estudantes envolvidos participarão de discussões 
que os capacitarão para a realização das intervenções. 

 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Sergio Neves Drummond 

Público-alvo: Medicina; Odontologia - UNIBH 

 

Carga horária: 40h 

Dias e horários: Segunda-feira    14h - 15h40 

Modalidade: Híbrido  

 

Projeto: Telemonitoramento de Casos e Contatos 

Descritivo: O Projeto de Telemonitoramento de Casos e Contatos de Covid em Belo Horizonte acontece em parceria com a Prefeitura de Belo 
Horizonte visando a busca ativa das pessoas que fizeram os testes no municipio e apresentaram resultado positivo. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Neoma Mendes de Assis (Coordenadora do Internato de Atenção Primária a Saúde) e Thereza Cristina Gomes Horta (Professora TI 
Habilidades Médicas) 

Público-alvo: Medicina  

Carga horária: 40h 

Dias e horários: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira 
As atividades acontecem em dois turnos, manhã (09 as 13 horas) e tarde (14 as 18 horas) 

Modalidade: Híbrida  

 

Projeto: Posto de coleta de leite materno na Clínica Integrada da Saúde da UFMG 

 



 

 

Descritivo: Proposta de implantação de posto de coleta de leite humano, com o objetivo de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 
materno, além da execução de atividades de coleta da produção láctea da nutriz e sua estocagem. Esse posto de coleta será vinculado 
a um Banco de leite da rede municipal ou estadual de saúde. 

 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Aluana Rezende Parola  

 

Público-alvo: Enfermagem; Medicina; Nutrição; Odontologia; Psicologia; Comunicação Social - Publicidade e Propaganda; Comunicação 
Institucional;  

Carga horária: 40 h  

Dias e horários: Quinta-feira 

Horário – 20h às 21h 

Modalidade: Híbrida  

 
 

Projeto: Riqueza Menstrual 

Descritivo: O direito à higiene menstrual foi reconhecido como um direito humano e uma questão de saúde pública, pela ONU, em 2014. 
A pobreza menstrual e o tabu em torno da menstruação impedem meninas e mulheres cisgênero e também homens trans de 
participar da vida cotidiana, o que tem consequências graves como a ausência na escola ou no trabalho durante seus períodos 
menstruais. No Brasil e e em vários outros países, vimos ressurgir nesta pandemia, discussões em torno do tabu ainda existente 
sobre menstruação, o acesso absorvente, ao tipo, número de unidades, uso e descarte   mensal e os impactos deste na saúde e no 
meio ambiente. Diante da necessidade de repensar este assunto, de tornar mais fácil o acesso à este ou a pensar em opções 
existentes e diminuir o preconceito ainda presente na necessidade do uso,  foi pensando ofertar informações a respeito do tema 
Menstruação e as diversas formas de conter o fluxo . Para isto será realizada palestra pelos alunos e professores com a distribuição 
de  kits higiene às  usurárias das UBS onde são realizados atendimentos das disciplinas GO I e II. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Jacqueline Braga Pereira 

Público-alvo:  Ciências Biológicas & da Saúde (todos) e Medicina 

Carga horária: 40h 



 

 

Dias e horários: Terça-feira, Quinta-feira 
 17h30 às 18h30 / 10h30 às 12h  

Modalidade: Híbrida 

 
 
 

Projeto: Consultório da Rua 

Descritivo: Iniciamos com ajuda dos parceiros levantando a quantidade de pessoas em situação de rua e organizando a logísticas do projeto. 
Tudo segue com a arrecadação de matérias de higiene pessoal, parcerias com ESFs (parcerias que garantam medicação, se 
necessário, encaminhamento de exames e consultas com especialistas, testes rápidos e cadastros do paciente no SUS, se houver 

necessidade, além de outras demandas que surgir), parceria Com a Ages e delimitação de datas e local de triagem e de realização 
do dia “D” do projeto. Este dia “D” consiste no dia final do projeto em que a população será atendida pelos alunos da AGES sob 
supervisão dos docentes da mesma, além de triagens, realização de testes rápidos e outros demandas que surgir conforme o projeto 
for evoluindo. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Thiago Araújo Magalhães 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária: 120h 

Dias e horários: Segunda-feira, Sexta-feira, Sábado  
Horário 16h às 19h  

Modalidade: Híbrida 

 

Projeto: Obesidade infantil  em crianças de 5 a 9 anos matriculadas em uma Escola pública e uma Escola particular de Vespasiano (MG) 

 

Descritivo: Este profeto objetiva realizar um levantamento de dados antropométricos, cálculo do IMC, hábitos alimentares e atividade física, 
com uma relação causal de distúrbios nutricionais infantis, em especial obesidade, entre crianças de 5 a 9 anos matriculadas em uma 
escola particular e uma pública no Município de Vespasiano-Minas Gerais. 
 
Dedicação necessária: 2 horas semanais, de segunda a sexta, em dois turnos, sábado se necessário, conforme cronograma. 



 

 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Elizabeth Fonseca dos Reis 

 

Público-alvo: Enfermagem; Fisioterapia; Medicina 

Carga horária: 60h 

Dias e horários: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado 

Horário a definir  

Modalidade: Hibrida  

 
 

Projeto: Espera saudável 

Descritivo: Projetos tem como objetivo levar informação sobre hábitos de vida saudável de forma breve e de fácil compreensão aos pacientes 
da clínica escola no momento em que esperam seu atendimento. Essa ação pode contribuir para a mudança de hábitos e promoção 
a saude de toda a comunidade de usuários da clínica escola. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Paulo Augusto Carvalho Miranda 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária: 120h 

Dias e horários: Segunda-feira    
18:00 as 19:00 

 

Modalidade: Híbrida 

 

Projeto: Medicina na APAC 

Descritivo: Em dezembro de 2019, foi inaugurada em Belo Horizonte, no Bairro Gameleira, a nova unidade da Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados - APAC, voltada para a população feminina privada de liberdade, do Estado de Minas Gerais. Com a 
proposta de acolher até 150 recuperandas, APAC conta com diversas parcerias para construir um projeto adequado de cuidado 
dessas mulheres e permitir sua reinserção social adequada após cumprimento do período de privação de liberdade determinado a 



 

 

cada uma delas. 
 
A parceria da APAC com a Medicina UNIBH surgiu em 2020 e resultou em diversas ações de promoção e assistência à saúde visando 
um cuidado integral dessas mulheres. Hoje 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). 
 
Devido ao amplo escopo de ações desenvolvidas, o projeto de extensão Medicina na APAC é destinado a alunos em vários momentos 
do curso desde o primeiro semestre até o internato. São exemplos de ações do projeto: ações coletivas de promoção em saúde, 
vacinação contra COVID 19; telemonitoramento casos suspeitos e/ou sintomáticos de COVID 19; acolhimento com escuta qualificada 
de necessidades em saúde com consequente assistência ao cuidado integral in loco, por telemedicina ou encaminhamento para a 
clínica integrada do UNIBH.   
 
Assim, esse projeto de extensão contribui para ampliar a integração da universidade nos diversos setores da sociedade, contribuindo 
para a melhoria do cuidado integral à saúde para todos os cidadãos brasileiros e potencializando o aprendizado de nossos alunos em 
cenários de práticas reais que promovam o encontro com a diversidade permitindo desconstrução de preconceitos e um percurso 
educacional transformador e humanitário. 

Número de vagas: 40 

Professor 
Responsável: 

Clarice Magalhães Rodrigues dos Reis 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária: 60h 

Dias e horários: Quarta-feira 
Horário – 14h00 as 17h00 

Modalidade: Híbrida 

 

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 “Casa Rosa São José da Lapa”, um local voltado à promoção da saúde, prevenção da violência e 
à atenção médica, psicológica, 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), 
garantindo um atendimento integral e coordenado às mulheres. Ademais, oferecerá oficinas de capacitação em atividades geradoras 
de renda, como culinária, maquiagem, informática, trabalhos artesanais e fotografia, bem como práticas integrativas, incluindo 
homeopatia, reflexologia, auriculoterapia, aromaterapia e Lian Gong. 
 
Com profissionais capacitados e estrutura física adequada, será permitido implementar e implantar fluxos de atendimento às 
demandas como pré-natal de alto risco (PNAR), a inserção de dispositivo intrauterino (DIU) e acompanhamento para propedêutica 
do colo do útero, como a colposcopia. Em conjunto, essas novas ações sociais e de saúde permitirão aumentar o número de mulheres 
beneficiadas, bem como ampliar a rede de apoio à mulher, principalmente no que tange à redução de gravidez não planejada e 
atuação no planejamento familiar. 
 
Neste sentido, a Casa Rosa São José da Lapa não terá atendimento exclusivo às mulheres vítimas de violência, mas irá, também, 
absorver as demandas e fluxos, indefinidos atualmente no município. O projeto de extensão “Casa Rosa São José da Lapa” demonstra 
a potencialidade de integrar academia, gestão municipal, sociedade civil organizada e profissionais de diversas áreas no 
enfrentamento de vulnerabilidades sociais. Além disso, o projeto fomenta a capacitação médica para atuar com a mulher vítima de 
violência,  ampliando o seu papel social. 
 
Assim, nesse projeto o aluno terá a oportunidade de realizar entrevistas de saúde com uso da ferramenta Método Clínico Centrado  
na Pessoa ( MCCP) com finalidade de acolher a mulher, realizar escuta ativa e colaborar no encaminhamento das demandas 
levantadas bem como contribuir na realização de procedimentos específicos da saúde da mulher primando pela garantia da 
prevenção de agravos e promoção da saúde em consonância com os princípios do SUS. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Juliana Tomé Pereira 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária: 40h 

Dias e horários: Terça-feira às 18h 

Modalidade: Híbrida 

 



 

 

Projeto: Telemedicina no internato rural de Três Pontas 

Descritivo: Implementação da telemedicina na prática médica gerando a oportunidade aos discentes de conhecer plataformas digitais de 
teleconsultas e funcionamento desta nova modalidade de atendimento; permite ao discente a prática da medicina em áreas 
remotas com a orientação de especialistas, melhorando o atendimento aos pacientes 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Maria Cristina Costa de Almeida 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária: 100h 

Dias e horários: Quarta-feira e Sexta-feira 
Horário – 7h40 as 10h40 -- 16h40 as 18h40  

Modalidade: Digital 

 
 

Projeto: Arte-Terapia 

Descritivo: O presente projeto tem como objetivo amparar e estimular a manifestação artística em pacientes com transtornos mentais e 
emocionais, através de suas diferentes manifestações (música, desenho, pintura, escultura, literatura, poesia, dança, teatro), como 
forma de interpretar e compreender melhor os processos psíquicos e emocionais desencadeados nestes pacientes em 
acompanhamento. Os relatos e intervenções serão feitos por acadêmicos dos cursos da área da saúde que tenham interesse em 
saúde mental e professores na área da Psiquiatria da FASEH que poderão assim propor estratégias terapêuticas, baseadas no 
entendimento dos processos mentais envolvidos nestas manifestações. 
 
O presente projeto será realizado conjuntamente com o Centro de Atuação Psicossocial, embasando o projeto em andamento sobre 
Arte Bruta e Psicopatologias. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Talles Prosperi de Paula 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde (todos) 

Carga horária: 40h 



 

 

Dias e horários: Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado  
Horário : 18h00 às 22h30 

Modalidade: Híbrida 

 
 

Projeto: Prevenção de mortalidade por doenças cardiovasculares na mulher 

Descritivo: A alta mortalidade feminina por doenças cardiovasculares é um problema de saúde pública. Este projeto visa, a promoção de saúde 
através de medidas preventivas, envolvendo alunos das Ligas afins (cardiologia, ginecologia/obstetrícia, saúde da mulher, medicina 
de saude e comunidade)  utilizando recursos como teleorientação, educação continuada a distância e telematriciamento 

 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Maria Cristina Costa de Almeida  

Público-alvo: Medicina 

Carga horária: 40h 

Dias e horários: Quarta-feira    
Horário – 16h às 18h 

Modalidade: Digital 

 
 

Projeto: Liga Acadêmica de Gestão em Saúde 

Descritivo: Trata-se de uma liga interdisciplinar com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de competências atreladas a Gestão em 
Serviços de Saúde a partir do diálogo interdisciplinar com discentes das grandes áreas: ciências biológicas e da saúde, gestão e 
negócios, ciências jurídicas, ciências humanas e TI & computação. 

Número de vagas: 30 

Professor 
Responsável: 

Tarcísio Gonçalves de Souza Santos 

Público-alvo: Ciências Biológicas & da Saúde (todos); Psicologia; Serviço Social; Direito 

Carga horária: 40h 



 

 

Dias e horários: Terça-feira   
Horário – 16h00 as18h00 

Modalidade: Digital 

 
 
 
 
 
 
 
 


