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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

Inspirali 

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 
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Projeto:   Assistência à saúde para crianças com transtorno do espectro autista 

Descritivo:  O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) caracteriza-se por dificuldades de comunicação e interação social, além de 
comportamentos e/ou interesses repetitivos ou restritos. 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:  40 

Público-alvo: Enfermagem, Fisioterapi, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental, Psicologia, Serviço Social, Direito 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sábado das 8:00 às 17:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Capacita saúde: Covid longa! (Ciclo 2: Capacita ACS) 

Descritivo:  Saúde das populações; Covid-19; Covid longa; capacitação; conhecimento; educação permanente; educação em saúde; atualização; 
acesso a informação; multiplicação. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Sábado das 8:00 às 12:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   Capacitação dos profissionais de saúde e maqueiros do hospital Monsenhor Walfredo Gurgel em Reanimação Cardiopulmonar 

Descritivo:  Proposta de capacitação dos profissionais da saúde e maqueiros do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG) em Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP), através de treinamento teórico e prático em Suporte Básico de Vida (SBV), ofertado pelos extensionistas,  a 
ser realizado no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado das 19:00 às 20:30 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   CECI: Centro de cidadania UNIFACS 

Descritivo:  O presente projeto de extensão visa a operacionalização do Centro de Cidadania – CECI, como mais uma possibilidade, dentro da 
proposta institucional de fortalecimento e ampliação das ações de Responsabilidade Social da UNIFACS, de maior aproximação e 
articulação entre teoria e prática para seus discentes, através da ação multidisciplinar de um Centro de Cidadania, com foco no 
atendimento, orientações, intervenções e encaminhamentos sociais e jurídicos, à comunidade interna e externa da Instituição, a fim 
de oferecer serviços pautados no compromisso ético e responsável com a educação e formação profissional integral e cidadã. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Design Digital, Design Gráfico, Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, Medicina, Pedagogia, Pedagogia - 
Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Serviço Social, Direito, Animação, Comunicação e Marketing, 
Jornalismo, Marketing - Bacharelado, Marketing Digital, Gastronomia  

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira das 16:00 às 19:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   Ciranda materna: acolhimento e orientação de gestantes, uma abordagem multidisciplinar para o acompanhamento 
biopsicossocial do binômio mãe-filho 

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 perspetiva, pretende-se 
oferecer um acompanhamento integral a gestante, que contemple diferentes modalidades de cuidado indispensáveis a uma saúde 
biopsicossocial. 

Número de vagas:  30 

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

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Quarta-Feira, Sábado das 13:00 às 15:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Comitê IFMSA BRAZIL UNIFACS 

Descritivo:  A IFMSA Brazil está presente em 242 faculdades de Medicina no país e possui mais de 10 mil estudantes filiados. Além disso, faz 
parte da IFMSA (International Federation of Medical Students’ Association), que é a maior organização estudantil do planeta, 
contando com mais de 1 milhão de estudantes de Medicina distribuídos em 129 países do globo. Sendo assim, a organização 
desempenha um papel chave no que tange à representatividade universitária e, mais que isso, na área da saúde. A nível local, o 
comitê IFMSA Brazil UNIFACS vem realizando diversas ações que impactam a vida dos estudantes envolvidos, e no seu território, 
com a prática de uma Medicina mais humanizada. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira das 18:30 às 21:30 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   Construindo caminhos e atenção integral à saúde por meio da fitoterapia 

Descritivo:  O projeto trabalha com a fitoterapia como ferramenta para o desenvolvimento da atenção integral à saúde na USF de Felipe Camarão 
II em Natal–RN. Busca fortalecer a integração entre o conhecimento popular em saúde e o conhecimento científico ocidental, ao 
passo que possibilita o desenvolvimento de práticas de promoção e prevenção em saúde. Cria elos de conexão entre a universidade 
e o serviço de saúde, ao ponto de enaltecer a comunidade no desenvolvimento de suas ações. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 13:00 às 16:00 

Modalidade:  Presencial 

 

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:  30 

Público-alvo: Medicina, Nutrição, Psicologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 14:00 às 17:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   Descomplicando a gestão em saúde no SUS 

Descritivo:  Propõe-se refletir sobre as diferentes abordagens de planejamento e gestão em saúde, em particular as metodologias estratégicas, 
assinalando potencialidades, limitações e aplicações práticas em diferentes níveis da realidade de saúde e dos serviços. As 
características dos modelos e métodos de gestão adotados em instituições de saúde na conformação de modalidades de atenção à 
saúde da população e possíveis contribuições ao desenvolvimento do SUS. O Acesso à Saúde é analisado a partir das decisões sobre 
a elaboração, organização e execução dos planos estratégicos de ação 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Sexta-feira das 10:00 às 12:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Educação em saúde em escolas da rede pública 

Descritivo:  O projeto de extensão tem por objetivo integrar a faculdade à sociedade, especialmente o público infanto-juvenil, por meio da 
promoção de ações de saúde em ambientes escolares. As ações possuem o fito de transmitir aos alunos informações básicas de 
saúde, primeiros socorros e autocuidado,  palestras e conteúdos audiovisuais. O conjunto dessas ações visam reduzir dados negativos 
de saúde na localidade, ao mesmo melhorando a qualidade de vida da sociedade. Ademais, o projeto também visa promover a 
implementação da Lei Lucas 1372/18 para o corpo docente das escolas públicas. Ele será 100% presencial, contando com os 
encontros de planejamento aos discentes as ações realizadas. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Enfermagem, Medicina, Pedagogia, Psicologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 14:00 às 15:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   Educação em saúde: parasitoses humanas 

Descritivo:  Entender a biologia dos principais parasitas que afetam as crianças em idade escolar e seu ciclo biológico, enfatizando-se a relação 
hospedeiro-parasita. Principais endemias. Epidemiologia das doenças parasitárias. Profilaxia das doenças parasitárias humanas. Tem 
como objetivo geral difundir conhecimento e informações acerca das parasitoses humanas que afetam as crianças das escolas da 
rede municipal de ensino fundamental localizadas nos bairros mais carentes do município de Brumado/Bahia. Este projeto esta em 
andamento desde o segundo semestre de 2022 e  será continuado em 2023. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 20:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Ensino de reanimação cardiopulmonar em escolas de educação básica 

Descritivo:  O evento será destinado para ensinar os adolescente a agir de forma correta em situações de emergência e risco de vida. Objetivando 
ampliar a quantidade de pessoas capacitadas para ajudar em situações de risco, mesmo sendo leigas na área. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Enfermagem, Fisioterapia, Medicina. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   “FASEHNDO” a diferença: rompendo as fronteiras para a instituição do cuidado nas prisões 

Descritivo:  O projeto “FASEHNDO” A DIFERENÇA: rompendo as fronteiras para a instituição do cuidado nas Prisões, visa contemplar estudantes 
dos cursos de enfermagem e medicina da Faseh, ao promover e executar ações educativas e atendimento às mulheres privadas de 
liberdade de uma unidade prisional feminina localizada município de Vespasiano-MG. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Enfermagem, Medicina. 

Carga horária:  60 horas. 

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

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Gestando 

Descritivo:  Este projeto apresenta como objetivos ofertar informações básicas acerca do processo gestacional a mulheres que estejam passando 
por este processo. Estas informações chegarão a elas via elaboração de um perfil no instagram e publicação frequente de posts que 
as contenham. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e Saúde. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 22:00 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto:   Humanização e educação em saúde da família. Ciclo II: Saúde do Idoso 

Descritivo:  O projeto de extensão tem como objetivo oferecer Humanização e Educação em Saúde para idosos em uma Unidade Básica de 
Saúde, Centro Instituição de Idoso do município de Guanambi-Bahia. Serão propostas ações de capacitação para Acadêmicos de 
Medicina e Equipe de Saúde da Família e Instituições de Idosos; Momentos interdisciplinares para ações de educação em saúde 
envolvendo pacientes com idosos, cuidadores e familiares; Além de 0portunizar ao acadêmico a possibilidade de interação com a 
comunidade, valorizando o primeiro contato e a humanização das ações em saúde. 
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Número de vagas:  30 

Público-alvo: Ciências Biológicas, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Sexta-feira, Sábado das 8:00 às 12:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Inconsciente criativo II 

Descritivo:  Desenvolver, estimular e vislumbrar as manifestações do insconsciente criativo em pacientes institucionalizados nos CAPS de 
Vespasiano e Lagoa Santa. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 6:00 às 9:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Lesões cutâneas crônicas (LCC) 

Descritivo:  Propor atendimento interprofissional e holístico ao portador de feridas crônicas, cuja característica é assistencial, promovendo uma 
experiência acadêmica extracurricular aos alunos do curso de medicina, enfermagem e fisioterapia. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Enfermagem, Fisioterapia, Medicina. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Segunda-feira, Quarta-Feira, Sexta-feira das 8:00 às 12:00 
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Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Mutirão da saúde e qualidade de vida 

Descritivo:  Desenvolver ações interdisciplinares acerca dos temas vulnerabilidade social, violência doméstica, uso de drogas lícitas e ilícitas, 
crescimento e desenvolvimento saudável da criança, saúde do adolescente, atividade física, lazer e qualidade de vida. Discutir e 
desenvolver atividades sobre mapeamento de problemáticas sociais, construção de projeto, avaliação semanal de projeto e 
construção de relato de experiência. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Medicina Veterinária, todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais 
do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quinta-feira das 14:30 às 17:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Núcleo representa 

Descritivo:  O REPRESENTA, é um núcleo de representatividade e diversidade negra composto por estudantes do curso de Medicina da UNIFACS. 
Foi 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. Tem como principal objetivo promover um espaço de acolhimento, de fortalecimento e de representatividade negra para 
estudantes do curso de Medicina da UNIFACS, no âmbito acadêmico e institucional. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Medicina, Psicologia. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sábado das 18:30 às 21:30 

Modalidade:  Presencial 
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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:  30 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e Saúde, Pedagogia, Psicologia, Direito, Engenharia Civil, Administração. 

Carga horária:  120 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira, Sábado das 8:00 às 12:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

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

Descritivo:  O projeto “O corpo age” tem como objetivo geral apresentar o corpo humano a adolescentes, das escolas municipais de Jacobina-
BA, de forma a correlacionar esse conhecimento aos hábitos saudáveis, à valorização da saúde e à prevenção de doenças. Visa ainda 
aos estudantes da Faculdade AGES de Medicina, aprofundar conteúdos, aplicar e criar formas de atuação da universidade frente às 
escolas. Os estudantes irão propor um tema específico, realizar uma exposição teórica e uma visita guiada ao Laboratório 
Morfofuncional da Faculdade AGES, além de oficinas e intervenções nas próprias escolas participantes do projeto. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Medicina 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 19:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   O eletrocardiograma na Clínica Integrada de Saúde UniBH como ferramenta de aprendizado para os estudantes de Medicina 

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 (ECG), 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 UNIBH de segunda a sexta-feiras de 14 às 16h e a reunião quinzenal (clube do ECG) ocorrerá às quartas de 19:00 
às 21:00h. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Medicina. 

Carga horária:  80 horas. 

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

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Panda 2 

Descritivo:  O projeto Panda 2 visa avaliar o estado nutricional de crianças entre de 5 e 10 anos de idade e /ou pré-adolescentes entre 10 e 14 
anos matriculadas em uma Escola Municipal em São José da Lapa – Minas Gerais por meio de levantamento de dados 
antropométricos, cálculo do IMC, hábitos alimentares, atividade física e por meio de aferição da pressão arterial. Busca estabelecer 
uma relação causal de distúrbios nutricionais infantis 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:  30 

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

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Quinta-feira das 17:00 às 18:30 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto:   PMSUS na escola: o uso do lúdico para educar em saúde 

Descritivo:  Auxílio nas demandas de educação em saúde na Escola Municipal Mestre Ataíde no município de Belo Horizonte/MG, na regional 
Oeste. Orientação sobre sexualidade e perspectiva de futuro para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II. Orientação sobre 
higiene corporal individual, higiene coletiva, higiene alimentar, alimentação para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I. 
Uso da ferramenta lúdica como estratégia de educação em saúde da criança e adolescente. 

Número de vagas:  40 

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

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 8:00 às 12:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Saber saúde: ações educacionais sobre saúde 2023 

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 na cidade de Piracicaba – SP. 

Número de vagas:  50 

Público-alvo: Biomedicina, Fisioterapia, Medicina, Fisioterapia. 

Carga horária:  60 horas. 

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

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   Sala de espera em ação 

Descritivo:  Caracterização da importância da sala de espera da unidade básica de saúde como um espaço promotor de conhecimento. Busca 
da compreensão do impacto de ações de educação em saúde na sala de espera como forma de promover saúde. Realização de ações 
de educação em saúde na sala de espera. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Medicina. 

Carga horária:  60 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 13:00 às 17:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Se orienta, jovem! 

Descritivo:  O presente projeto tem como intuito favorecer o processo de crescimento do sujeito adolescente e do ser adulto, em seu contexto 
sociocultural, educacional e em seu contexto biológico, possibilitando uma leitura e releitura de assuntos que ainda são considerados 
tabus dentro da sociedade, principalmente no grupo jovem. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Medicina. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira das 13:00 às 17:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   SERVIR 

Descritivo:  Identificamos iniciativa de apoio à população em situação de vulnerabilidade, então passamos a apoiar esse grupo e participar das 
suas atividades de distribuição de cestas básicas e alimentos prontos para consumo à população em situação de vulnerabilidade. 
Passamos a colaborar com levantamento de recursos e doações para disponibilidade e distribuição de cestas básicas, preparo e 
distribuição de alimentos prontos para consumo. Elaboraremos questionário para levantamento e caracterização populacional com 
objetivo de realização de futuras ações para sustentabilidade e apoio social e educativo dessa população. Parcerias com outros 
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projetos para educativo e técnico na área de saúde e bem-estar. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Biomedicina, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Gestão Hospitalar, Medicina, Nutrição, Odontologia. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Sábado das 17:30 às 19:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   SERVIR MED 

Descritivo:  Constituímos um grupo de trabalho, agora nominado PROJETO SERVIR / SERVIR MED, para apoio ao grupo de pessoas que 
desenvolviam essa atividade usando as dependências do Instituto Allan Kardec de Estudos Espíritas. Passamos a colaborar com 
outros projetos e ações comunitárias com palestras e atendimentos para orientação em saúde. Estabeleceremos parcerias com 
outras instituições às quais possamos oferecer apoio em atendimento educativo e técnico médico. Os alunos que ingressam no 
PROJETO SERVIR MED devem ser referência a apoio aos estudantes extensionistas que ingressarem no PROJETO SERVIR e 
desenvolver atividades médicas, seja como apoio a outros projetos ou diretamente à comunidade. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Medicina. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Terça-Feira, Sábado das 17:30 às 19:00 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto:   Sexualidade na terceira idade: a perspectiva da mulher idosa sobre desejo, práticas e prazer sexual na atualidade 

Descritivo:  Discutir a sexualidade na Terceira Idade. Identificar o conhecimento sobre libido, prazer e práticas sexuais na população idosa. 
Desenvolver um ambiente informacional seguro através da escuta qualificada. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Medicina. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 8:00 às 12:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Som e movimento II 

Descritivo:  O projeto som e movimento objetiva levar música e atividade física aos demais discentes da faseh, bem como usar estes 
instrumentos para suprir necessidades específicas do entorno da ies. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Medicina. 

Carga horária:  80 horas. 

Dias e horários:   Quarta-Feira das 18:00 às 22:00 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto:   Trate e cure: abordando a sífilis em São José da Lapa, Minas Gerais, Brasil 

Descritivo:  Promoção à Saúde através da Educação em Saúde. Desenvolvimento de estratégias para a prevenção e diagnóstico da Sífilis no 
município em São José da Lapa, Minas Gerais. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Biomedicina, Enfermagem, Medicina. 

Carga horária:  80 horas. 
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Dias e horários:   Sábado das 8:00 às 12:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Uso de plantas medicinais no município de Vespasiano/Minas Gerais 

Descritivo:  Plantas medicinais e fitoterápicos utilizados pela população de Vespasiano, Minas Gerais, Brasil. 

Número de vagas:  30 

Público-alvo: Biomedicina, Enfermagem, Medicina. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:   Sábado das 8:00 às 12:00 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto:   Zoonoses: discutindo e construindo saúde 

Descritivo:  Introdução, importância e conceitos em saúde pública e políticas de saúde. Estudo das principais zoonoses. Fundamentação teórica 
sobre elaboração e condução de programas de controle de zoonoses e animais sinantrópicos. Tópicos de educação em saúde. 
Sistemas de informação em saúde pública de interesse na área. 

Número de vagas:  40 

Público-alvo: Enfermagem, Medicina. 

Carga horária:  120 horas. 

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

Modalidade:  Presencial 

 


