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PROJETOS 
 

Direito e Jurisprudência dos Tribunais Superiores  

Coordenação: Luá Cristine Siqueira Reis 

Contato: luacristine@unifimes.edu.br 

Resumo: Em continuidade ao sucesso da proposta percorrida desde o ano de 2020 

mesmo diante da pandemia, o projeto em 2021 foi muito frutífero e por essa razão 

intenta-se renová-lo e atualizá-lo. Em razão da pandemia do COVID-19, o projeto poderá 

ser executado mediado por tecnologias, como o Google Meet, ainda que permitida a 

execução presencial, tendo em vista conseguir contemplar interessados de outros 

municípios e instituições, de forma ampla e potencializando a divulgação da IES. 

 

Educar & Incluir 

Coordenação: Carla Danielle Dias Costa 

Contato: carla.danielle@unifimes.edu.br 

Resumo: A educação especial pode ser definida como uma modalidade de ensino que é 

desenvolvida para indivíduos que apresentem deficiência intelectual ou transtornos de 

aprendizagem, sendo causada por condições físicas, sensoriais, mentais ou múltiplas, 

que podem acarretar em grandes habilidades e até mesmo super dotação. Ela visa 

atender alunos surdos, cegos, com autismo, transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade e afins (BRASIL, 1994).Para a aplicação do sistema educacional inclusivo, 

instituído pela lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) se faz necessário a formação 

dos profissionais da educação, visto que os mesmos são elementos fundamentais para 

a melhoria do processo de ensino e para o enfrentamento das diferentes situações que 

implicam a tarefa de educar (BRASIL, 2015). Além disso, é necessário capacitar os pais 

ou responsáveis pelas crianças para a identificação de sinais e sintomas destas possíveis 

doenças e transtornos (BRASIL, 2005). A partir disso será possível promover um 

letramento em saúde sobre a educação inclusiva nas escolas públicas municipais e 

estaduais de Trindade e região, visando levar à comunidade externa maior 

conhecimento e incentivar discussões sobre esta temática. A partir do desenvolvimento 

de um projeto de extensão nesta área, será possível atuar com os alunos do curso de 

medicina na temática da educação inclusiva, auxiliando - os a vivenciar tais realidades, 

além do consultório médico assim como a importância do trabalho da equipe 

multidisciplinar. 

 

 

 



 

 

 

 

Ciência e educação em saúde junto em transformações comunitárias 

Coordenação: Wellington Francisco Rodrigues 

Contato: wellington.frodrigues@unifimes.edu.br 

Resumo: O atual momento em que a sociedade vivência, trouxe profundas mudanças 

no cotidiano da população, no que tange ao isolamento social. Essas modificações 

incluem a privação ao acesso primário dos serviços de saúde, exceto aos casos 

considerados críticos, com isso, houve uma redução ao alcance de educação em saúde 

pela comunidade, estratégia fundamental para garantir prevenção e minimizar a 

propagação de doenças na comunidade. Dado aos recentes mecanismos de acesso 

social e instrumentos educacionais utilizados pela comunidade acadêmica, o objetivo 

deste projeto é garantir e viabilizar a continuidade da educação em saúde à comunidade 

de Mineiros-GO. Para isto, o projeto será dividido em quatro etapas sendo elas: (1ª) 

Divulgação e cadastramento da equipe institucional, serão convidados acadêmicos do 

curso de medicina, por meio de divulgação da coordenação, serão considerados para 

participação do projeto os primeiros 30 solicitantes (2ª) Apresentação das propostas e 

desenvolvimento das atividades, será realizado uma exposição dialogada por meio de 

ferramenta remota, onde será apresentado o projeto, as metas e as ferramentas à 

serem utilizadas. As temáticas: doenças respiratórias, meio ambiente, agentes 

infecciosos, prevenção, câncer, medicina preventiva serão apresentadas como 

prioridades, mas será aberto à novas consideração em educação em saúde, onde os 

participantes irão apresentar as suas propostas para o desenvolvimento de vídeos 

(máximo de 50 segundos), folders, ou outro instrumento de divulgação relacionado com 

a temática. (3ª) Revisão e divulgação das atividades, todo o conteúdo será revisado por 

profissionais da área de saúde e a divulgação das atividades serão realizadas por redes 

sociais. (4ª) Fechamento e avaliação das atividades, após o encerramento das 

atividades, será aplicado um questionário de satisfação aos participantes e realizado um 

relatório final, do qual será considerado apto para certificação o participante de 

contribuir com pelo menos 75% das atividades. Contudo espera-se contribuir com a 

consolidação do ensino aos acadêmicos, desenvolvimento atividades que poderão 

contribuir para a educação em saúde para a sociedade Mineirense, gerando 

informações, favorecendo a prevenção e integralização instituição de ensino superior e 

sociedade. 

 

 



 

 

Divulgação da ciência para a geração digital: Nanocell News 

Coordenação: Camila Botelho Miguel 

Contato: camilabotelho@unifimes.edu.br 

Resumo: O projeto: “Divulgação da ciência para a geração digital – Nanocell News” é 

uma proposta para ampliar o acesso à ciência pela a população e possui como principal 

objetivo a promoção da divulgação científica em meios eletrônicos para ampliar a 

popularização da ciência entre o público de 15 a 30 anos. A sua execução engloba as 

atividades de elaboração e publicação no site do Nanocell News de artigos de divulgação 

científica a partir da leitura e compreensão dos artigos científicos de alto impacto. A 

ideia é elaborar um conteúdo científico de maneira mais simples e acessível. Também 

serão realizados posts em redes sociais como Instagram, LinkedIn e Facebook para 

conseguir alcançar o público-alvo. Essas atividades serão realizadas pelos alunos do 

curso de medicina da UNIFIMES com apoio dos professores, integrantes da Instituição. 

Com este projeto, se espera alguns impactos na sociedade e também para os alunos da 

universidade: o impacto externo está relacionado a difusão de conhecimento científico 

para a população de forma que a transmissão de informações científicas ocorra de 

maneira mais simples e compreensível. Já o impacto interno está relacionado com a 

formação acadêmica e com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos e 

professores. No caso, ao executar as atividades, os alunos desenvolvem o hábito de ler, 

interpretar, compreender e traduzir os artigos científicos, mantendo-se em dia com 

pesquisas que são atuais e de impacto. Além de desenvolver a habilidade de escrita e 

transmissão de informações, especialmente do inglês para o português. Já os 

professores, que atuam como mediadores do processo de ensino-aprendizagem, 

auxiliam e estimulam o trabalho em equipe e na promoção de atividades de discussão e 

debates, impactando assim na formação do aluno. Outras habilidades também podem 

ser desenvolvidas neste projeto, como o processo de pesquisa, leitura e interpretação 

de artigos que também articula o ensino com a pesquisa. 

 

EXTENSÃO RURAL, CLÍNICA E CIRURGIA A CAMPO 

Coordenação: Vantuil Moreira de Freitas 

Contato: vantuil@unifimes.edu.br 

Resumo: É um projeto de extensão rural que visa suprir a demanda de atendimentos, a 

princípio, na área de clínica cirúrgica em bovinos e equinos com o objetivo de criar 

vínculos e abrir portas de acesso a propriedade. Em seguida amplia-se o serviço de 

extensão rural em todas as suas modalidades aos produtores, tais como: medicina 

veterinária preventiva, produção e reprodução animal. Espera-se que o produtor 



 

 

beneficiado alcance maior produtividade e lucratividade na pecuária e seja parceiro na 

divulgação do serviço de extensão rural do centro universitário de mineiros (UNIFIMES). 

 

Serviço de Avaliação Psicológica – UNIFIMES 

Coordenação: Rodrigo Perissinotto 

Contato: perissinotto@unifimes.edu.br 

Resumo: A avaliação psicológica enquanto processo estruturado de investigação dos 

fenômenos psicológicos, baseado em métodos, técnicas e instrumentos, tem como alvo 

fornecer informações que subsidiam a tomada de decisão em diferentes contextos, a 

partir de demandas, condições e finalidades específicas. Processos de avaliação 

psicológica colaborativa, possuem potencial para favorecer aos indivíduos insights a seu 

respeito com valor terapêutico. Conhecer tais técnicas e saber manusear os diferentes 

instrumentos disponíveis ao psicólogo é  fundamental em sua atividade profissional 

neste âmbito. Dessa forma o presente projeto tem como objetivo a formação teórica e 

prática de psicólogos e estudantes de psicologia em Avaliação Psicológica mediante o 

atendimento supervisionado ao público jovem e adulto. Espera-se com isso preparar o 

estudante para a prática profissional, ampliar os serviços prestados na clínica escola e 

atender a demanda social por este tipo de serviço. 

 

CASTRAR FAZ BEM 

Coordenação: Andresa de Cássia Martini Mendes 

Contato: andresa.martini@unifimes.edu.br 

Resumo:  O projeto “Castrar faz bem” é uma ação de educação continuada realizada 

pelo curso de Medicina Veterinária da UNIFIMES, aspirando o aumento na expectativa 

de vida dos animais de companhia, através da castração de machos (orquiectomia) e 

fêmeas (ovariohisterectomia) das espécies canina e felina. Tem por objetivo com a 

realização dos procedimentos, a prevenção de enfermidades mamárias e uterinas, 

tumores e cistos ovarianos, doenças dependentes de progesterona e estrógeno, 

alterações endócrinas como diabetes melito, gestações indesejáveis, distúrbios 

testiculares, epididimários e doenças dependentes de andrógeno e contribui 

significativamente para o controle populacional de animais acarretando em benefícios 

a saúde pública. Possibilita vantagens aos alunos de Medicina Veterinária relativos ao 

aprendizado técnico e ao bem estar animal. Para realização do procedimento operatório 

o tutor realiza o cadastro do seu animal pelo site da UNIFIMES, preenche um formulário 

de dados e saúde do animal e posteriormente é contatado para realização da 

abordagem pré operatória, que inclui avaliação clinico-laboratorial. O procedimento é 

agendado e executado na Clínica Veterinária da Unifimes ou parceiros, segundo técnicas 



 

 

clássicas de orquiectomia e ovariohisterrectomia já descritas em literatura. O animal é 

liberado para o domicílio após alta anestésica e apenas na presença do seu tutor, que é 

orientado aos cuidados no pós operatório e manutenção da guarda responsável. 

Animais errantes serão incluídos ao projeto através de parcerias com colaboradores das 

prefeituras interessadas, que ficarão responsáveis pelo recrutamento, captura, 

transporte e pós operatório desses animais. Ainda o projeto contará com 2 dias de 

mutirão de castração de cadelas com 100% da equipe empenhada a fim de atingir um 

maior número de animais submetidos ao procedimento cirúrgico. Ressalta-se que todas 

as etapas de desenvolvimento serão acompanhadas por discentes colaboradores do 

projeto e Médico Veterinário responsável. Para manutenção ativa de ações de educação 

e saúde, e considerando o contexto pandêmico, serão realizadas trimestralmente 

postagens na página do Instagram do projeto e de projetos parceiros, sobre benefícios 

da castração em animais e campanhas temáticas. Será desenvolvido um livreto em ação 

conjunta com o projeto Vetschool, a ser distribuído nas ações presenciais de ambos os 

projetos, visando coibir os maus- tratos e abandono de animais, incentivar a adoção e 

com informações acerca dos cuidados com os animais no contexto da saúde única. 

Conclui-se que o projeto proporciona a redução da população de animais errantes, ou 

animais domiciliados acometidos por enfermidades do sistema reprodutor, e possibilita 

a difusão de educação e saúde através das orientações sobre guarda responsável, aos 

tutores de animais de companhia. Ainda vai de encontro ao Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) de Medicina Veterinária, pois permite a prática de ensino, atribuindo 

conhecimentos teóricos, práticos e de formação aos discentes de Medicina Veterinária. 

 

Matemática em ação: aprendendo com as tecnologias digitais 

Coordenação: Stelamara Souza Pereira 

Contato: stelamara@unifimes.edu.br 

Resumo: Este projeto consiste em desenvolver uma ação com estudantes do ensino 

médio com ensino e aprendizagem de matemática a partir do uso de Tecnologias Digitais 

(TD). A proposta parte de uma necessidade de compreensão dos conteúdos 

matemáticos e das dificuldades que os alunos apresentam ao ingressar no ensino 

superior. Nesta perspectiva, será desenvolvido uma ação com estudantes, na qual serão 

convidados a participar, a inscrever no projeto e a dialogar sobre essa integração dos 

conteúdos matemáticos que estudam com as TD. Os encontros serão mensais e 

realizados no Google Meet, de modo que os estudantes sejam protagonistas nesse 

processo de ensino e aprendizagem, e que ainda possam levantar/analisar 

questões/possibilidades, a partir de seus contextos de estudos. Será desenvolvida 

durante o ano letivo de 2022, por meio de oficinas, estudos e reflexões e produção de 

vídeos digitais sobre a temática. Nesse sentido, espera-se que estes movimentos com 



 

 

estudantes de diversas Escolas, possam contribuir para a construção do conhecimento 

matemático, levando-os a analisar e a conjecturar conceitos já estudados por eles no 

currículo escolar. E a partir dessas ações possibilitar o aluno aprender matemática com 

o uso de TD, de modo a diferenciar do que se faz com papel e caneta. Assim, a proposta 

de extensão poderá promover ações transformadoras na construção do conhecimento 

matemático desses participantes, bem como, em toda comunidade escolar envolvida. 

 

Núcleo Acadêmico de Vigilância em Zoonoses 

Coordenação: Eric Mateus Nascimento de Paula 

Contato: ericmateus@unifimes.edu.br 

Resumo: O projeto de extensão “Núcleo Acadêmico de Vigilância em Zoonoses” envolve 

a aplicação dos conceito de vigilância em saúde, com ênfase em Saúde Única, junto a 

população do município de Mineiros/GO com o intuito de reduzir a casuísticas das 

zoonoses e dos agravos à saúde decorrentes da relação próxima entre seres humanos e 

animais por meio de ações de educação em saúde. Tudo isso, envolvendo uma 

movimentação direta e protagonista de acadêmicos do Centro Universitário de Mineiros 

- UNIFIMES junto à comunidade. A proposta surge, pois, muitas vezes, as zoonoses são 

negligenciadas e acabam gerando impactos deletérios muito significativos não só à 

saúde das pessoas, com altos índices de morbidade e mortalidade, como também 

impactos à economia. Sob a visão da saúde pública, essas doenças precisam ser 

rapidamente controladas, já que algumas são altamente letais ou incapacitantes. Desta 

forma, o objetivo do projeto é promover ações efetivas de controle e prevenção de 

zoonoses, partindo do ensinamento dos munícipes sobre comportamentos e hábitos 

saudáveis que minimizem a exposição e o risco de contração dessas enfermidades. Para 

isso, o projeto se desenvolverá por meio do levantamento de informações a cerca das 

zoonoses mais recorrentes em Mineiros/GO, seguido da confecção de material impresso 

educativo direcionado, visitas zoosanitárias para educação em saúde; análise e 

correções de condições ambientais que favorecem a ocorrência das zoonoses; e ações 

preventivas de doenças nos animais. O projeto conta ainda com uma estratégia 

alternativa para realização das atividades caso ainda estejamos enfrentando os 

problemas decorrentes da pandemia pelo Covid-19. Por fim, espera-se que a ações do 

projeto promovam conscientização da população sobre essas enfermidades e que 

impactem diretamente na redução dos casos de zoonoses e na ocorrência de agravos à 

saúde relacionados aos animais na cidade de Mineiros/GO, desenvolvendo cidadãos que 

pratiquem hábitos saudáveis nessa relação ser humano-animal. 

 



 

 

Educação e saúde em sexualidade e gênero – PEESSG 

Coordenação: Jeovana Romero de Serqueira 

Contato: jeovana@unifimes.edu.br 

Resumo: Promover o empoderamento social através da educação em saúde é uma das 

principais ferramenta de enfrentamento das iniquidades e injustiças que há no campo 

da sexualidade e gênero. Assim, este projeto tem por objetivo promover discussões, 

reflexões e informações sobre a temática, para os diferentes públicos da sociedade. 

Serão realizados palestras online, uso de mídias sociais e rodas de conversas presenciais 

(quando permitido e com as medidas de precaução vigentes), além de distribuição de 

materiais à população vulnerável. 

 

Projeto Viva Mulher: trabalhando educação em saúde com mulheres em 

idade fértil 

Coordenação: Viviane Cristina Caldeira 

Contato: viviane@unifimes.edu.br 

Resumo: Desde 1984, com a criação do Programa Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), a atenção federal à saúde da mulher deixou de ser unicamente voltada para a 

relação materno-infantil para incorporar a assistência em todas as etapas da vida. Tal 

programa deu ênfase a preocupações com doenças ginecológicas prevalentes, 

prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e Aids, além de 

assistência às mulheres vítimas de violência (Brasil, 2007). Em 2008, a preocupação com 

a saúde da mulher ganhou força com a implantação do II Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres (II PNPM). O plano II ampliou e aprofundou a atuação do governo na 

promoção de políticas de igualdade e justiça social com a inclusão de novos eixos 

estratégicos, que foram somados aos já existentes no I Plano, 

como a participação das mulheres nos espaços de poder e decisão (BRASIL, 2015). Hoje 

a assistência em saúde para as mulheres na rede pública, segue uma linha de cuidados 

que reforça a importância na promoção e prevenção de doenças, além de destacar o 

valor do cuidado integral no tratamento e cura através da uma equipe interdisciplinar e 

na ampliação nas Redes de Atenção em Saúde. O projeto tem como objetivo principal, 

trabalhar atividades de educação em saúde com as mulheres em idade fértil 

residentes do município de Mineiros no estado de Goiás que são assistidas pela UBS 

Erasmo Rodrigues de Sousa, espera-se que desta forma o público alvo feminino seja 

acolhida de maneira efetiva, adquira uma melhor percepção sobre os cuidados com a 

sua saúde e consequentemente uma melhor qualidade de vida. 

 



 

 

PROCESSOS EDUCATIVOS 

Coordenação: Marcelo Máximo Purificação 

Contato: maximo@unifimes.edu.br 

Resumo: Este Projeto Extensionísta, classifica-se como um Projeto Social de Campo, de 

caráter empírico, descritivo, participativo e de intervenção. Envolve, professores e 

acadêmicos dos Cursos de Pedagogia, Psicologia e Educação Física da Unifimes; 

Professores e alunos e rede estadual de educação de Mineiros. Professores e alunos da 

Universidade Aberta Polo Mineiros e Professores e alunos da secretaria municipal de 

educação de Perolândia. Tem por objetivo – a realização de ações interventivas e sociais, 

em tornos das questões e problemas educativos que impactam os processos de ensino 

e de aprendizagem em instituições educativas de Mineiros e região. E com isso, discutir 

o trabalho docente, a formação pedagógica, as políticas públicas de educação, 

organização e gestão na educação, inclusão, a diversidade, questões de gêneros, as 

interações sociais, as dificuldades de aprendizagem, novas tecnologias e seus impactos. 

Como ação e produto, este projeto pretende elaborar e estruturar coletivamente uma 

proposta de intervenção educativa e social que sirva como produto educativo. As ações 

serão desenvolvidas mensalmente por meio de oficinas, palestras informativas, ciclo de 

debates, exposições, feiras e etc. os sujeitos envolvidos neste projeto de extensão, terão 

ainda, as seguintes responsabilidades: i) os acadêmicos da UNIFIMES – realizar oficinas 

de intervenções educativas e sociais; ii) o professor coordenador do projeto – propor 

momentos de estudos dos atos legais e dos temas supracitados anteriormente às 

instituições participantes do projeto; iii) comunidade escolar – vão experimentar, 

analisar e discutir as ações extensionístas nos grupos específicos: professores, 

servidores, alunos e pais. Espera-se com este projeto, que os acadêmicos dos cursos da 

UNIFIMES e da UAB/Mineiros, possam praticizar o conhecimento produzido na 

universidade socializando com a comunidade os saberes, e com isso, colaborando para 

melhoria das relações sociais e do processo de ensino. É um projeto vinculado ao Núcleo 

de Estudos, Pesquisa e Extensão Multidisciplinar – NEPEM/CNPq/UNIFIMES, que planeja 

publicar os resultados em periódicos qualificados pela CAPES (no mínimo B3), em 

eventos, capítulos de livros e outros. 

 

 

 



 

 

HIPERDIA: desenvolvido um software de gerenciamento de plano de ação, 

cuidados e comunicação para pacientes diabéticos e/ou hipertensos com o 

serviço da Atenção Primária à Saúde. 

Coordenação: Erla Lino Ferreira de Carvalho 

Contato: erlalino@unifimes.edu.br 

Resumo: A criação de um software que possibilita os profissionais de saúde: (médico 

(a), enfermeiro (a) e equipe multiprofissionais a gerenciar as necessidades individuais e 

coletivas dos seus diabéticos e/ou hipertensos, através das consultas clínicas, a 

construção e execução de um plano de ação e cuidados, e a comunicação paciente e 

profissional da saúde via online quando necessário. Objetivo: construir um software de 

gerenciamento de plano de ação, cuidados e comunicação entre para pacientes 

diabéticos e/ou hipertensos com o serviço da Atenção Primária à Saúde. Metodologia: 

A metodologia a ser utilizada durante o desenvolvimento do software será o Scrum. O 

Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. No 

Scrum, os projetos são divididos em ciclos (tipicamente a cada duas semanas) chamados 

de Sprints. Resultado esperado: promover o gerenciamento das necessidades 

individuais e/ou coletivas dos pacientes hipertenso s e diabéticos, possibilitar a 

construção de planos de ação e cuidados, promover a comunicação online 

(Telemedicina) e assim, ajudar a gestão pública com os indicadores de saúde. 

 

Agita unifimes 

Coordenação:  Lorena Cristina Curado Lopes 

Contato: lorena.lopes@unifimes.edu.br 

Resumo: O projeto de extensão Agita UNIFIMES, tem como objetivo proporcionar à 

comunidade um espaço público para a experimentação de uma prática corporal em 

específico, as ginásticas, e ao mesmo tempo, um local de socialização, visando à 

integração não apenas entre os participantes, mas também com a equipe do projeto. O 

projeto funcionará através de aulas de ginásticas de academia que ocorrerão duas vezes 

por semana, com 50 minutos de duração, na Sala de Dança do curso de educação Física 

UF. As aulas terão capacidade de 15 alunos/ horário. 

 

Trocando livros, lendo mais 

Coordenação: Elisângela Maura Catarino 

Contato: maura@unifimes.edu.br 

Resumo: O projeto de extensão ação continuada, tem por objetivo inicial a formar de 

leitores entre os acadêmicos da UNIFIMES, profissionais da educação e comunidade 

externa mineirense. No entanto, os anos de 2020 e 2021 criou-se um quadro mundial 



 

 

de instabilidade por conta da pandemia da covid 19 levando o fechamento de escolas 

em todo país. Com isso o ensino foi bruscamente interrompido provocando um quadro 

de fragilidade na aprendizagem, e a leitura foi um dos componentes mais atingidos, daí 

a justificativa de um projeto desta natureza. Para o ano de 2022, será preciso regatar 

muito do que se perdeu, e a leitura como ferramenta de transformação humana precisa 

se retomada. Assim, objetivo deste projeto é formar agentes que possam trabalhar a 

leitura nos diferentes níveis, o contador de história para atuar com crianças e jovens e 

produção de material pedagógico específico para leitura. A metodologia será de 

encontros quinzenais com foco ao estudo e preparação de atividades como contação de 

história, e material pedagógico. Como resultado espera-se ao final do ciclo de 

preparação que esses agentes possam atuar na comunidade escolar e demais. Que esse 

projeto, possibilite um estudo mais aprofundado sob o tema, além de colaborar 

efetivamente para que novos leitores possam vir a surgir pós pandemia. É um projeto 

vinculado a linha de pesquisa Processos educação, inclusão e diversidade do NEPEM e 

vem colaborando com o ensino e com a pesquisa dentro da instituição. 

 

Reforço de Matemática em Tempos de Pandemia 

Coordenação: Maxlei Vinicius Candido de Freitas 

Contato: maxlei@unifimes.edu.br 

Resumo: O Ensino de Matemática, em grande parte das universidades brasileiras, tem 

sido motivo de preocupação por boa parte dos professores em função das dificuldades 

apresentadas pelos alunos na sua aprendizagem, assim como pela alta evasão dos 

estudantes dos primeiros períodos matriculados nessas disciplinas. Desta forma, este 

projeto tem como finalidade atividades de reforço escolar em Matemática para alunos 

do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Estadual Helena Oliveira Paniago, localizado 

no município de Mineiros - GO, com o objetivo de suprimir suas dúvidas e deficiências 

de embasamento, através de atendimento extra classe. A extensão universitária se faz 

presente no momento em que a instituição, através de seus docentes e discentes, 

demonstra preocupação com a qualidade do ensino público em Matemática buscando 

ações que visam melhorá-la. 

 

Projeto Nagô: multimídias digitais e a formação antirracista 

Coordenação: José Humberto Rodrigues dos Anjos 

Contato: josehumberto@unifimes.edu.br 

Resumo: O projeto em tela é uma ação proposta para compor a renovação do Projeto 

Nagô, que já tem larga experiência nas atividades de extensão. Com objetivo de 



 

 

promover a formação de professores em perspectivas voltadas aos Direitos Humanos, o 

projeto existe desde 2017, e vem renovando suas ações alterando a cada ano o eixo 

norteador para aprendizagem, discussão, produção de materiais e consolidação de 

práticas pedagógicas e educativas. Nas edições anteriores o projeto discutiu as seguintes 

linhas temáticas: Educação étnico-racial (2017), gênero e sexualidade (2018), Formação 

de Professores (2019) e Ensino de Literatura como promoção de igualdade racial (2020-

2021). Para o ano de 2022, propõe-se discutir as práticas pedagógicas antirracistas a 

partir de produções audiovisuais (músicas, filmes, séries, minisséries, documentários e 

podcasts) brasileiras e estrangeiras. Nesse ínterim, tem como objetivo partir desses 

recursos para implementar discussões que envolvam temas atravessadores para a 

compreensão dos fenômenos. Para tanto selecionaremos 10 obras audiovisuais, que 

serão trabalhadas em encontros, doravante chamados de Giras, realizados uma vez por 

mês, aos sábados de 09h00 às 11h00. Serão divididos em três momentos, a saber: no 

primeiro os participantes assistem aos vídeos ou recortes selecionados; no segundo é 

realizada a discussão com base nos materiais produzidos pela equipe. Desse modo, 

solicita-se um bolsista com 20 horas/semanais, uma vez que as Giras são apenas uma 

vez por mês, mas a preparação, elaboração de material e produção de conteúdo para o 

site são intensas e exigem tempo e dedicação. A seleção ofertará 60 vagas, sendo que o 

projeto é aberto a qualquer pessoa que deseje fazer parte, uma vez que será 

desenvolvido inteiramente em formato on line, pelo aplicativo Google Meet. O projeto 

será divulgado nas redes sociais e site do Projeto Nagô. Não será cobrada taxa de 

inscrição, ou matrícula. 

 

Vamos discutir sobre saúde?? 

Coordenação: Ricardo Cambraia Parreira 

Contato: ricardo.cambraia@unifimes.edu.br 

Resumo: Esse projeto é de ação contínua e foi aprovado no EDITAL 

03/DEACEC/EXTENSÃO/2020. O projeto de extensão “Vamos discutir sobre saúde?” 

propõe a utilização de práticas pedagógicas de metodologias ativas para ensino da 

saúde em escolas públicas do Município de Trindade – Goiás. A UNIFIMES adota um 

projeto pedagógico baseado em metodologias ativas que tornam o aluno sujeito do 

próprio aprendizado. A prática metodológica orienta os discentes para a compreensão 

e resolução de problemas a partir da formação de grupos de alunos que estão sob 

supervisão de um tutor. Os objetivos são traçados e discutidos até a construção de 

conhecimentos que sejam aplicados para resolução dos problemas relacionados ao 

processo saúde-doença. O objetivo do projeto é desenvolver ações educativas em saúde 

para alunos do ensino fundamental e médio em escolas públicas de Trindade. Para isso, 

os acadêmicos do curso de medicina da UNIFIMES exercerão o papel de tutores no 



 

 

ensino da saúde em escolas públicas, orientando os alunos/professores a construírem 

conhecimentos necessários sobre os temas que estão relacionados a realidade da 

população local. Os estudantes do curso de medicina deixarão de ser detentores e 

transmissores do conhecimento para se tornarem mediadores, facilitadores e 

orientadores, conduzindo o correto desfecho da problemática. Para execução desse 

projeto, teremos professores da UNIFIMES trabalhando em conjunto para que possam 

coordenar esse ensino baseado em metodologias ativas. Além disso, iremos relacionar 

os temas propostos no calendário do Ministério da Saúde com as enfermidades 

presentes na realidade da população de Trindade – GO. Esse processo será feito a partir 

da coleta de dados na Secretaria de Saúde do município. Os acadêmicos de Medicina 

serão capacitados sobre cada um dos assuntos médicos abordados e também sobre a 

aplicação da metodologia. Essa preparação será executada pelos docentes da UNIFIMES 

que apresentam conhecimento sobre os temas selecionados e a metodologia adotada. 

A partir desse treinamento, serão selecionadas turmas de ensino fundamental e/ou 

médio das escolas públicas para que possamos realizar atividades de grupo de discussão. 

Discentes e docentes do curso de Medicina da UNIFIMES se deslocarão até a escola e 

promoverão grupos de discussão e oficinas sobre um determinado assunto no mês. Os 

estudantes das escolas selecionadas receberão materiais de referência para que possam 

consultar informações sobre o assunto que será abordado no grupo de discussão que 

ocorrerá a posteriori. Dessa forma, esses jovens alunos terão oportunidade de consultar 

informações em fontes confiáveis para que possam ser discutidas e organizadas 

juntamente com os acadêmicos de medicina. Isso permitirá o desenvolvimento do 

pensamento, da observação, do raciocínio e do entendimento, relacionando a sua 

realidade local e social, com as informações sobre saúde que estão sendo discutidas e 

que impactam no adoecimento ao longo dos anos. Esperamos assim, que os estudantes 

se tornem mais reflexivos, críticos e ativos durante seu processo de aprendizagem. Além 

disso, o projeto permitirá que os alunos de Medicina exercitem os conhecimentos 

adquiridos no curso de graduação, contribuindo assim para sua formação social e 

profissional. Em decorrência da COVID-19, caso não seja possível a realização das 

atividades presenciais, é proposto na metodologia um plano de ação alternativo. 

 

VetSchool 

Coordenação: Priscila Chediek Dall'Acqua 

Contato: priscila.chediek@unifimes.edu.br 

Resumo: A educação em saúde é uma importante ferramenta na promoção da saúde na 

população, no contexto da saúde única, conceito que interliga a saúde humana, animal 

e ambiental (LIMA et al., 2020), o médico veterinário é o profissional que dispõe de 

conhecimentos mais abrangente de todos os fatores determinantes da saúde coletiva. 



 

 

Ainda, estudantes tem o papel fundamental de levar os conhecimentos teóricos da sala 

de aula e para a comunidade, tendo em vista a melhoria na qualidade de vida da 

população (CARNEIRO et al., 2019). Desta forma, o projeto de extensão “VetSchool”, foi 

idealizado visando a integração dos conhecimentos adquiridos pelos graduandos ao 

longo do curso de Medicina Veterinária que serão transmitidos à população por meio 

de ações de extensão realizadas pelos discentes que estarão em contato direto com a 

comunidade, tendo a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos para a 

educação em saúde. Nessa edição, pretende-se incluir também os acadêmicos do curso 

de Medicina, visando a aproximação das áreas afins na atuação conjunta visando a 

promoção da saúde coletiva e, o uso de ferramentas que permitam a inclusão de 

pessoas com deficiência visual e auditiva nas ações educativas, uma vez que a educação 

deve ser acessível para todos, havendo a necessidade de inserição e inclusão (PEREIRA 

e COSTA, 2020). O objetivo principal do projeto é promover ações de educação em 

saúde nas redes sociais e para a comunidade de Mineiros/GO e região, com o intuito de 

promover a saúde única, colocando os acadêmicos em contato com a sociedade. Ainda, 

visando a inclusão de pessoas com deficiência visual e auditiva, as ações serão 

acompanhadas da audiodescrição, do uso de legendas ou da tradução em libras. Para 

tanto, serão realizadas pesquisas em literatura científica atualizada para o 

desenvolvimento de materiais informativos digitais, palestras, teatros e panfletos com 

informações referentes à temática saúde única, os quais serão utilizados para divulgação 

em redes sociais e para a comunidade de Mineiros/GO e região. No atual cenário frente 

à pandemia da COVID-19 serão obedecidas as recomendações vigentes das autoridades 

em saúde para a execução das atividades que não são remotas, as quais incluem o uso 

de máscaras, higienização das mãos e distanciamento. Diante das ações propostas no 

presente projeto de extensão, os acadêmicos irão utilizar os conhecimentos adquiridos 

ao longo do curso, bem como em pesquisas complementares realizadas no decorrer da 

execução do projeto para o desenvolvimento de ações educativas visando a saúde única, 

conscientizando a população a respeito dos cuidados com a saúde animal, humana e a 

preservação ambiental, tendo em vista a melhora na saúde coletiva. 

 

FEBRE MACULOSA: CONHECER PARA PREVENIR 

Coordenação: Raquel Loren dos Reis Paludo 

Contato: raquelloren@unifimes.edu.br 

Resumo: A febre maculosa brasileira (FMB) é considerada uma zoonose, de caráter 

endêmico, causada pela Rickettsia rickettsii, de notificação compulsória, relevante para 

saúde pública devido à sua letalidade, principalmente em locais de mata fechada. Esse 

projeto de extensão tem como objetivo fornecer informações acerca da febre maculosa, 

sua transmissão, seus vetores, seus possíveis reservatórios naturais e as áreas de risco 



 

 

para o contágio. Tendo como público-alvo moradores das áreas periféricas próximas as 

matas na cidade de Mineiros. Esta ação de extensão já acontece desde 2020-2021 onde 

foram realizadas palestras (on-line) por profissionais da área, confecção de panfletos 

informativos, trabalhando essa temática e para 2022 iremos intensificar nossas ações 

junto à comunidade. Serão realizadas visitas e panfletagem, com informações sobre a 

FMB, a fim de expor sua epidemiologia, relatar os fatores de risco para o 

desenvolvimento da doença, explicar os sinais clínicos e tratamento, bem como, formas 

de prevenção da doença. O conhecimento da epidemiologia em região com potencial 

biótico para o desenvolvimento da doença consiste em determinar as condições 

socioeconômicas da população, a distribuição e densidade dos vetores já incriminados 

como transmissores, as condições ecológicas das localidades e as espécies silvestres 

relacionadas como vetores. Com a ação de extensão espera-se disseminar a informação 

correta é a melhor forma de prevenção, além da importância da investigação 

epidemiológica ativa e a história do paciente, a fim de promover educação em saúde e 

meio ambiente. 

 

Educação em saúde infantil brincar e aprender 

Coordenação: Camila Lima Martins 

Contato: camilamartins@unifimes.edu.br 

Resumo: A saúde do indivíduo deve ser algo a ser tratado criteriosamente, ainda mais 

quando se diz respeito a população infantil, no qual representa quase 1/5 da parcela da 

população brasileira, mais especificamente 17,1% de acordo dados levantados pelo IBGE 

em 2018. Sob esse viés, a temática sobre educação em saúde se torna cada vez mais 

importante ao poder proporcionar uma melhor qualidade de vida e melhorias na saúde 

para quase 35,5 milhões de criança em todo Brasil. Sendo assim promover um 

crescimento saudável é um desafio que necessita tanto de ações em saúde quanto ações 

educativas tendo em vista a realidade ambiental, cultural, e principalmente, as 

necessidades desses indivíduos. Nessa perspectiva, realizar esse projeto que visa 

promover um crescimento saudável por alunos de medicina da UNIFIMES trará o 

desenvolvimento de ações de educação em saúde voltadas às crianças. Objetivo: 

realizar ações de educação voltadas para a promoção da saúde de crianças do ensino 

público fundamental no município de Mineiros. Metodologia: as atividades em 

educação para saúde com as crianças serão desenvolvidas por alunos de medicina da 

faculdade UNIFIMES, para crianças da Escola Municipal Dom Bosco localizada no 

município de Mineiros. O trabalho será realizado durante o período de Janeiro de 2022 

a Dezembro de 2022. O grupo trabalhado deverá contar com as seguintes 

características: crianças de ambos os sexos, de 2ª a 3ª série, matriculados na instituição 

de ensino do município de Mineiros-GO. O número de participantes será em torno de 



 

 

105 alunos matriculados. Em cada série será realizado um encontro mensal de 20 

minutos a 30 minutos por meio da utilização de aplicativos voltados para comunicação 

tais como Zoom, Google Meet e WhatsApp, com o objetivo de trabalhar de maneira 

lúdica as ações de educação em saúde proporcionando assim um momento de 

descontração e prazer e uma oportunidade de aprender. O projeto prevê, ainda, que 

assim que ocorrer o retorno das aulas presenciais ou em sistema híbrido permitido pela 

prefeitura de Mineiros, os encontros passarão a acontecer de maneira presencial nas 

escolas respeitando os decretos municipais e as regras de vigilância sanitária. Além 

disso, serão promovidas ações em conjunto com os pais ou familiares, para que assim, 

as mudanças e aprendizado das crianças possa ser concretizado promovendo saúde e 

prevenindo doenças. Além disso o projeto terá ampla divulgação nas redes sociais em 

prol dos benefícios propostos para a comunidade pelos alunos do curso de medicina da 

UNIFIMES. Resultados esperados: as ações de acadêmicos de medicina nestes grupos 

terão como foco promover educação em saúde de maneira lúdica, visando melhorias 

nos hábitos de vida desde a infância, que terá alto impacto e reflexo em sua vida adulta, 

além de impactar beneficamente no cotidiano da família em que a criança se encontra. 

Dessa maneira espera-se uma troca de conhecimento e de interação entre as crianças, 

seus pais e os acadêmicos de medicina com o intuito de promover saúde e qualidade de 

vida. A escola Dom Bosco está localizada em uma comunidade extremamente carente e 

com alta vulnerabilidade social, este projeto visa traze melhorias em saúde em benefício 

da população. Os alunos envolvidos no projeto terão oportunidade de se envolverem 

com a população estimulando o desenvolvimento de habilidades no campo social, Além 

disso os resultados apresentados serão objetos de estudo em futuro projeto de 

pesquisa. 

 

Imunologia nas escolas 

Coordenação: Vanessa Resende Souza Silva 

Contato: vanessa.resende@unifimes.edu.br 

Resumo: A imunologia é uma ciência com interface em diversas áreas da biologia e da 

saúde, que podem integrar a formação básica no Ensino Médio, possuindo característica 

multidisciplinar com várias áreas da biologia e intimamente conectada a importantes 

temas de saúde como: AIDS, câncer, alergias, infecções, transplantes e vacinas. Assim, 

propomos desenvolver um projeto com temáticas que criem condições para que jovens 

se apropriem de conhecimentos científicos atualizados a respeito do sistema imune e 

saúde. Os discentes integrantes do projeto participarão de reuniões semanais com a 

finalidade de discutir os temas que serão abordados nas escolas e confeccionar os 

materiais que serão utilizados nas aulas. As aulas serão realizadas com alunos do 1º ano 

do ensino médio. Todas as atividades desenvolvidas serão supervisionadas por docentes 



 

 

colaboradores do projeto. Espera-se estimular o pensamento/conhecimento crítico, 

científico e a curiosidade pela ciência tanto dos alunos de ensino médio quanto dos 

alunos de graduação envolvidos no projeto. 

 

Farmácia Solidária v. "Prevenir é melhor do que remediar" 

Coordenação: Ísis Assis Braga 

Contato: isis@unifimes.edu.br 

Resumo: A Farmácia Solidária é um projeto de extensão consolidado que vem atuando 

desde 2019 em prol dos animais e da população mineirense. Com o passar dos anos 

tivemos a oportunidade de auxiliar muitos tutores e seus pets a concluírem os 

tratamentos e também com ações de conscientização sobre o uso inadequado e 

descartes inapropriados de fármacos de uso animal. A Farmácia Solidária v. "Prevenir é 

melhor do que remediar", surge com uma proposta que vem agregar com os benefícios 

supracitados, pois expandimos nosso público alvo, que além de amparar os animais 

doentes, visa promover saúde e bem-estar à todos os animais da região. Através de 

publicações periódicas nas redes sociais, iremos divulgar métodos de controle e 

prevenção de doenças, dicas sobre alimentação do pet, atividades físicas e tudo com 

intuito de prevenir que os animais adoeçam. 

 

A LASCE NA PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO 

Coordenação: Adrielly Ferreira Carrijo 

Contato: adrielly@unifimes.edu.br 

Resumo: A priori, o principal objetivo do projeto é evidenciar a comunidade o quanto o 

aleitamento materno exclusivo é imprescindível durante os seis meses de vida da 

criança, onde considera-se as vantagens materna e infantil. O aleitamento materno 

(AM) deve ser exclusivo até os 06 meses, e ainda é recomendado até os dois anos de 

idade, visto que tende a suplementar a alimentação da criança, auxiliando em seu 

desenvolvimento psicomotor e no combate a agentes infecciosos, fortalecendo o 

sistema imune. Além disso, o projeto tem como objetivo orientar a família, visto que o 

cenário atual demonstra uma sociedade em que as crianças e adultos são mais 

propensos a desenvolver doenças crônicas, como a Diabetes Mellitus tipo 2, no qual é 

fortalecida por introduções de fórmulas alimentares ricas em açúcares e pobres em 

nutrientes. Por isso, é de suma importância a atuação na promoção de saúde, buscando 

interagir com a comunidade de maneira auxiliar na amamentação das crianças e 

prevenir possíveis doenças que são acarretadas pelo desprovimento da mesma. É 

necessário alcançar as gestantes através de acolhimento presencial e individual, 



 

 

cumprindo as recomendações vigentes das autoridades em saúde (combate COVID 19), 

e além disso faz se necessário que as redes sociais sejam exploradas e usadas para 

distribuir informações que pertencem as recomendações sobre a amamentação. 

 

Saúde Materno Infantil nas Redes Sociais 

Coordenação: Samantha Ferreira da Costa 

Contato: samantha.ferreira@unifimes.edu.br 

Resumo: A atenção obstétrica e neonatal deve ter como característica a humanização, 

diante disso é importante ressaltar a necessidade de estabelecer um vínculo entre a 

gestante, mães e os profissionais da saúde. Com isso, as ações educativas devem superar 

o modelo biomédico de modo que valorizem as reais necessidades da gestante e mães 

considerando sempre seu contexto de vida/saúde. Diante disso, propomos um trabalho 

educativo, com intuito de acolher e preparar as gestantes e mães da comunidade 

Mineirense para se empoderarem de informações técnicas, através das redes sociais, 

utilizando práticas educativas que visam fortalecer seus conhecimentos, percebendo a 

saúde não só como resultado de práticas individuais, mas também como reflexo das 

condições de vida em geral. Propõe-se por meio deste projeto, a realização de educação 

em saúde para gestante e mães, entre Fevereiro de 2022 a Dezembro de 2022. 

 

Prevenção do tabagismo: uma proposta do Education Against Tobacco-Brazil 

Coordenação: Armante Campos Guimarães Neto 

Contato: armanterv@unifimes.edu.br 

Resumo: O tabagismo ativo é a maior causa de morte evitável no mundo ocidental. 

Education Against Tobacco (EAT) é uma rede mundial conduzida por estudantes de 

medicina e médicos em mais de 70 escolas médicas, distribuídas em 13 países, cuja 

missão é atuar no combate ao tabagismo através da prevenção primária em estudantes 

adolescentes por meio de aconselhamento, uso de softwares e materiais previamente 

testados e aplicados. Este projeto, por meio de intervenções nas escolas públicas e 

privadas de Mineiros, é uma iniciativa inédita de implementação do EAT na região 

Mineiros. 

 

Preparatório para a OAB 1º fase 

Coordenação: Jean Fabrício Dias Veríssimo 

Contato: jean@unifimes.edu.br 



 

 

Resumo: A proposta do projeto almeja integrar todos da sociedade de Trindade com a 

instituição, Unifimes – Polo Trindade, pois oportunizará uma interação entre vários 

seguimentos da sociedade, Advogados, em parceria com a OAB subseção Trindade, 

Acadêmicos de Direito com o apoio da Prefeitura de Trindade. O projeto trará benefícios 

nos níveis sociais, acadêmico e institucional, os ganhos sociais poderão ser justificados 

no desenvolvimento do conhecimento, visto que será desenvolvido aulas de segunda a 

sexta e aos sábados referente ao Exame da OAB, ainda, buscaremos por meio de jornais 

impresso, publicações em redes sociais e rádio a respeito do projeto. A justificativa 

cientifica se dá na forma que os acadêmicos e participantes poderão ampliar as 

possibilidades na aprovação no Exame da OAB, esta por sua vez qualifica o bacharel 

como advogado. O projeto tem como produto final apresentar as estatísticas dos  

aprovados com a perspectiva de um tripé clássico Ensino- pesquisa- extensão, condição 

imprescindível para excelência do ensino superior. Considerando o âmbito institucional 

a proposta trará visibilidade para o curso de direito e para o centro universitário no 

município de Trindade. 

 

Vamos falar sobre isso? – Projeto de Promoção de Saúde Mental na Escola 

Coordenação: Paula Maria Trabuco Sousa 

Contato: paula@unifimes.edu.br 
Resumo: Cada ano que passa cresce a compreensão que a saúde mental é indispensável 

para o bem estar dos indivíduos e da sociedade. Com isso, é extremamente necessário 

criar espaços para promover a saúde mental possibilitando a autorreflexão e a criação 

de estratégias que possibilitam modos mais saudáveis de vida. A escola, por sua vez, é 

um espaço que vai além do ensino de conteúdos curriculares e científicos, mas tantos 

outros ligados à construções afetivas, relacionais e criativas. Neste contexto, esse 

projeto tem por objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio 

de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde mental, com vistas ao 

enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de 

crianças e jovens da rede pública de ensino. Para a execução deste projeto, será 

construído uma equipe composta por professores da UNIFIMES, acadêmicos de 

medicina, e outros profissionais da saúde, afim de realizar um levantamento das 

demandas das escolas públicas do Município de Trindade relacionadas á saúde mental, 

a capacitação dos acadêmicos sobre as temáticas alavancadas, elaboração metodologias 

de intervenção (grupos, oficinas, palestras, rodas de conversas) juntos as escolas 

selecionadas. Espera-se que com essas ações possamos criar ambientes de construção 

de conhecimentos relacionados ao tema, integrar as áreas do conhecimento em busca 

de formas de contribuição no cuidado da saúde mental, e possibilitar reflexões e 



 

 

vivências que possam despertar nos indivíduos o desejo e interesse para autocuidado e 

cuidado do outro. 

 

Veterinária para Comunidade de Mineiros (VETCOMM) 

Coordenação: Debora da Silva Freitas Ribeiro 

Contato: deboradasfr@unifimes.edu.br 
Resumo: A população de cães e gatos domiciliados no Brasil tem se destacado nos 

últimos anos com uma proporção de cães para humanos e gatos por humano de até 1:4 

e 1:16 proporcionalmente na cidade de São Paulo - SP, em Jataí - GO foi constatado uma 

proporção ainda maior na relação entre cães e humanos e gatos para humano de 1:3 e 

1:11,79 (ALVES et al., 2005; ROSA DE ASSIS, 2018). Uma explicação para o alto índice 

proporcional de animais de companhia está relacionada ao contato próximo entre as 

duas espécies, desde a pré-história, com a interação homem-animal que acompanhou a 

evolução humana trazendo benefícios mútuos para a sobrevivência das duas espécies 

(ALMEIDA, PAZ, 2020). Com o passar da história os animais de companhia começaram a 

ser vistos como um elemento emocional em todas as situações do dia a dia do homem, 

criando um relacionamento estável e duradouro, sendo conduzido com afeto e atenção 

(CAETANO, 2010). Com isso é de grande importância atender a população de animais de 

companhia de maneira adequada, considerando a sua importância sócio econômica, 

ainda mais, com o aumento da expectativa de vida desses animais tem aumentado, 

entre as principais afecções que acometem os cães, se destacam as doenças infeciosas 

e parasitárias, distúrbios por agentes físicos, neoplasias e doenças degenerativas 

(BONNETT et al., 2005; TRAPP et al., 2010). Tendo em vista a necessidade do 

treinamento do profissional que trabalha com pequenos animais e assim proporcionar 

uma qualidade de vida melhor para esses animais, respeitando as particularidades de 

seu trabalho, este projeto tem como objetivo geral a participação de estudantes do 

curso de Medicina Veterinária, a fim de promover uma formação diferenciada a tais 

profissionais e proporcionar atendimento adequado aos animais de companhia 

localizados na cidade de Mineiros/GO e regiões próximas. As atividades se basearão no 

atendimento aos animais, treinamento dos profissionais que tem contanto com os 

animais e aperfeiçoamento dos alunos de graduação do curso de Medicina Veterinária 

da UNIFIMES. Com a elaboração destas atividades tem-se o objetivo de apresentar uma 

melhor qualidade de vida para os animais de companhia visando proporcionar um 

atendimento de qualidade. 

 



 

 

Terra Boa: recomendações sobre corretivos e fertilizantes para pequenos 

produtores 

Coordenação: Diego Oliveira Ribeiro 

Contato: diego@unifimes.edu.br 
Resumo: O presente projeto extensionista tem como foco central mobilizar os 

acadêmicos a promover uma maior acessibilidade ao pequeno produtor rural no que 

refere-se, a amostragem de solo, recomendação de corretivos de fertilizantes de forma 

mais equilibradas. O referido projeto levará informações aos pequenos produtores 

rurais através de visitas em dois assentamentos no Município de Mineiros: um na Região 

do Pinga Fogo, e outro assentamento do crédito fundiário, na região denominada Monte 

Castelo. Espera-se, capacitar os discentes da UNIFIMES para trabalhar como 

extensionistas ligados ao agronegócio, além de possibilitar maior acessibilidade a 

pequenos produtores rurais, tendo como meta fornecer mais de cem recomendações 

de corretivos e fertilizantes. 

 

Gestão de propriedades leiteiras 

Coordenação: José Tiago das Neves Neto 

Contato: josetiago@unifimes.edu.br 
Resumo: A cadeia produtiva do leite é uma das principais atividades econômicas do 

Brasil, com forte efeito na geração de emprego e renda. Presente em quase todos os 

municípios brasileiros, a produção de leite envolve mais de um milhão de produtores no 

campo, além de gerar outros milhões de empregos nos demais segmentos da cadeia. O 

presente projeto objetiva ampliar os conhecimentos e atualizar os participantes de 

novas técnicas de gestão, manejo e produção de bovinos. Participarão alunos de 

graduação dos cursos de Medicina Veterinária, Agronomia e Engenharia Florestal da 

UNIFIMES, participantes do NEPRA. Serão realizados encontros teóricos, os quais 

ocorrerão apresentações de temas relacionados a gestão e produção de bovinos, 

seguidas de discussão dos temas abordados. Tanto os alunos, como profissionais 

convidados e professores, apresentarão diferentes temas relacionados com a área. Os 

alunos receberão treinamento prático na FELEOS, onde acompanharão, in loco, a rotina 

de produção e gestão da unidade de bovinocultura leiteira UNIFIMES. Após uma fase de 

treinamento teórico e prático os alunos acompanharão mensalmente duas 

propriedades leiteiras, fazendo o levantamento do custo de produção e os índices 

zootécnicos das propriedades assistidas, utilizarão um caderno de campo que será 

preenchido pelo produtor, e uma planilha eletrônica para ajudar no processamento dos 

dados. Este projeto visa promover o interesse pela bovinocultura leiteira, aprimorando 

a formação profissional, pela aplicação prática dos conhecimentos teóricos, utilização 



 

 

de ferramentas de avaliação, monitoramento e controle do rebanho; diagnosticando os 

entraves existentes no processo produtivo e, após pesquisar e discutir entre os 

participantes do grupo, oferecer soluções e sugerir tecnologias que proporcionem 

melhoras no processo produtivo da Unidade de Produção de Leite. Caso o isolamento 

social imposto pela pandemia da COVID- 19 persista, impossibilitando as visitas técnicas 

nas propriedades, a proposta do projeto será a entrega dos cadernos de campo para os 

produtores, de forma que obedeça a todas as recomendações vigentes das autoridades 

em saúde, no que tange ações de enfrentamento a COVID-19. Após a entrega dos 

cadernos, será realizado mensalmente um contato remoto (telefone, vídeo conferência) 

com os produtores participantes do projeto, sendo essa ação acordada com o produtor 

no momento do convite para participar do projeto. Neste contato mensal os produtores 

passarão os dados coletados do mês para os alunos que preencherão a planilha para 

análise dos dados zootécnicos e econômicos. 

 

Grupo de educação em saúde e primeiros socorros (GESPS) 

Coordenação: Flaviane Cristina Rocha Cesar 

Contato: flaviane.rocha@unifimes.edu.br 
Resumo: A primeira infância é a fase da vida onde incide a maior oportunidade para 

construção de hábitos de vida que tendem a se sustentar na vida adulta. Por isso, ações 

para prevenção de doenças e promoção da saúde na infância podem impactar 

positivamente os indivíduos, famílias e comunidade a se tornarem mais conscientes dos 

seus determinantes de saúde e aptos a gerir seu processo saúde-doença durante a vida. 

Lesões resultantes de incidentes e acidentes em crianças e adolescente de cinco a 14 

anos são causas importantes de morte infantil em vários países do mundo. Educadores 

com conhecimento e habilidades deficientes quanto aos primeiros socorros podem 

prejudicar a abordagem inicial e efetiva para o atendimento de situações críticas 

frequentes no ambiente escolar, como queimaduras, crise convulsiva, fraturas, parada 

cardiorrespiratória e hemorragia. Este projeto de extensão tem o objetivo geral de 

realizar atividade de educação em saúde e primeiros socorros por meio de tecnologia 

educacional na educação básica. O projeto envolverá múltiplas estratégias por meio de 

mídias digitais e ações educativas presenciais com os temas educação em saúde e 

primeiros socorros. As atividades por meio de mídias digitais compreenderão a criação 

de vídeos instrutivos e materiais escritos (cartilha) que serão divulgados em rede social 

própria do projeto e oferecido no formato impresso aos professores e estudantes de 

escolas do município de Trindade – GO, no período de janeiro a março de 2022. As 

atividades presenciais serão realizadas em escolas de educação infantil do município de 

Trindade-GO, no período de abril a novembro de 2022. Envolverão o uso da 

dramatização com histórias infantis construídas pelos membros do projeto sobre 



 

 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e simulação in situ sobre primeiros 

socorros na escola. Serão convidados para participar das atividades profissionais da 

educação infantil e crianças vinculados às escolas do município de Trindade. 

 

EQUOTERAPIA - PASSO LIVRE 

Coordenação: Lidiane Ferreira da Silva 

Contato: lidi@unifimes.edu.br 

Resumo: A Equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo 

dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação e 

busca o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência. Na Equoterapia 

cada praticante é considerado um ser único, dando-se prioridade para a subjetividade 

de cada sujeito, dessa maneira as intervenções na terapia ocorrem de acordo com as 

demandas do praticante, preocupando-se com a ética, respeitando os direitos humanos, 

o meio ambiente e os cavalos. É possível destacar inúmeros benefícios terapêuticos  

proporcionados pela Equoterapia, sendo elas: melhoria do equilíbrio e da postura; 

desenvolvimento da coordenação de movimentos entre tronco, membros e visão; 

estímulos dos sentidos por meio do ambiente e pelos trabalhos com o cavalo; promoção 

da organização e consciência do corpo; desenvolvimento e estímulos da força muscular; 

oferecimento de sensações de ritmo; aumento da auto-estima, facilitando a integração 

social; desenvolvimento da coordenação motora fina e estímulo do bom funcionamento 

dos órgãos internos; reforço da capacidade sensitiva, motora e criativa; entre outros. 

Quem define a necessidade é o praticante e quem comanda a sessão é o cavalo. A 

equipe planeja, assiste e acompanha todos os passos, devolvendo ao aluno ou 

responsável, seu desempenho e conquistas. 

 

Pet Terapia 

Coordenação: Juliana Evangelista Bezerril 

Contato: julianaevb@unifimes.edu.br 

Resumo: O projeto Pet-terapia é uma ação de promoção de interação entre animais e 

pessoas em situação de vulnerabilidade. O objetivo é a descontração de ambientes, com 

estímulo a comportamentos positivos tais quais, melhora de humor, melhora na auto 

estima e socialização. De acordo com os estudos, a interação entre humanos e animais 

é capaz de promover melhora de imunidade, diminuição de pressão arterial, aumento 

do tempo de vida entre outros. Atividades assistidas por animais, são também 

conhecida como pet terapia, zooterapia ou terapia facilita por animais. Embora seja uma 

intervenção que utiliza animais, traz consigo um forte apelo à humanização, pois ajuda 



 

 

a descontrair o clima pesado de um ambiente hospitalar, bem como em creches e 

orfanatos. Esse tipo de terapia pode ser aplicada em diversas situações, como com 

paciente em reabilitação física e social, com pessoas internadas ou até mesmo em 

crianças com dificuldades de aprendizado. Dessa maneira, o projeto consiste em visitas 

(um sábado ao mês) de uma equipe composta por Médicos Veterinários, alunos do curso 

de Medicina e cães dóceis (previamente selecionados e sabidamente aptos ao contato 

com crianças e idosos) em instituições de caridade da cidade de Trindade e Goiânia-GO. 

Adequação para a pandemia caso se faça necessário: Foi criada uma página no 

Instagram para o projeto, nesta, são feitas atualização periódicas que promovem o bem 

estar por meio de mensagens positivas envolvendo animais. Ademais, caso a situação 

se prolongue, há a possibilidade de inserir nas atividades de divulgação do trabalho e 

sua proposta por meio de palestras a serem ministradas em escolas (por meio de 

aplicativos de videoconferência se assim for necessário). A dição de tal medida, visa a 

concretização sobre os benefícios da interação entre homens e animais. Esses 

benefícios, conforme apontam os estudos, extrapolam visitas a lares de longa 

permanência, podendo ser aplicados também a pessoas e famílias que possuem animais 

em seus lares. 

 

Projeto de Extensão Cavalo Solidário (PECAS) 

Coordenação: Rodrigo Martins Ribeiro 

Contato: rodrigomartins@unifimes.edu.br 

Resumo: O Brasil é quarto país em número de equinos do mundo, ficando atrás apenas 

dos Estados Unidos da América, China e México (FAO, 2011). O último senso realizado 

pelo IBGE, no ano de 2012, demonstrou que o Brasil possui 5.363.185 equinos, 902.716 

asininos e 1.221.756 muares, distribuídos em todas regiões do país, sendo que 

aproximadamente 1.100.000 de equinos são utilizados para o esporte e cerca de 

3.900.000 de animais para o trabalho (IBGE, 2012, Lima, Cintra, 2015). Em adição ao 

destaque quanto ao número de equinos que o Brasil possui, o agronegócio equino é 

responsável pelo emprego direto e indireto de aproximadamente 3,2 milhões de 

pessoas, a equinocultura origina rendimentos nas áreas econômicas de sela, carga e 

tração, também desempenha papéis sociais como o esporte, lazer e equoterapia. 

Criando assim, um complexo de agronegócio como fornecedores de insumos, produtos 

e serviços para a criação, guarnecendo com medicamentos, rações, selas e acessórios. 

Junto a isso o agronegócio de equinos também oferece serviços de ferrageadores, 

veterinários, treinadores, transporte animal, ensino e pesquisa (Lima et al., 2006, Lima 

e Cintra, 2015). Diante de sua importância, o agronegócio equino gerou cerca de R$ 

16,15 bilhões no ano de 2015, empregando diretamente cerca de 607.329 pessoas e 

criando até 2.429.316 empregos indiretos no Brasil. O segmento esportivo é responsável 



 

 

por empregar diretamente cerca de 125.700 pessoas, acarretando valores na ordem de 

R$ 6,5 bilhões por ano. No ano de 2015 a renda originária da exportação e importação 

de cavalos vivos foi de aproximadamente R$ 8,9 milhões e o comércio de carne de 

equinos brasileiro arrecadou o valor equivalente de R$ 80 milhões (Lima e Cintra, 2015). 

Segundo os dados analíticos realizados pelo IBGE no ano de 2015 o número total de 

equinos do estado de Goiás são de 380.405, sendo que a cidade de mineiros possui 3.710 

animais, e entre as cidades que estão próximas à Mineiros, a cidade de Jataí se destaca, 

possuindo um total de 4.740 equinos, seguido pela cidade de Serranópolis com um total 

de 2.420 equinos, pela cidade de Santa Rita do Araguaia com 820 e Portelândia com 510 

animais. Ao analisarmos a distribuição das propriedades que possuem equídeos que 

estão localizadas na cidade de Mineiros, foi constatado dados interessantes, como a 

existência de 8 propriedades que possuem asininos e 47 propriedades com muares, mas 

o destaque fica para os equinos, que estão distribuídos em 924 estabelecimentos, 

demonstrando assim sua importância econômica para a cidade de Mineiros (IBGE, 

2015). O projeto de Equoterapia Passo Livre, é um projeto sem fins lucrativos, 

organizado pelo professor Wistanley Barbosa Rodrigues, criado para atender o público 

como crianças, adolescentes, adultos e idosos, com diferentes problemas de saúde, 

entre elas, deficiências física, intelectual, auditiva e visual, ou problemas 

comportamentais e de aprendizagem. A equoterapia disponibiliza uma melhora nos 

aspectos físicos como coordenação motora, controle corporal, e também melhora da 

autoconfiança, fala, linguagem e entre outras evoluções físico sociais importantes. Esse 

projeto possui uma equipe multidisciplinar composta por educador físico, 

fisioterapeuta, fonoaudióloga, pedagoga, psicóloga entre outras profissões essenciais 

para o atendimento do público da equoterapia. O projeto de Equoterapia 

Passo Livre atende hoje 43 praticantes, sendo 20 pacientes originários da APAE e 23 da 

comunidade da região de Mineiros, sendo utilizados 12 equinos selecionados para 

atender as necessidades do projeto, além do atendimento dos pacientes o projeto de 

equoterapia também oferece oportunidades de estágio e treinamento para alunos das 

escolas municipais e da faculdade da UNIFIMES. Tendo em vista a necessidade do 

treinamento do profissional que trabalha com equinos e assim proporcionar uma 

qualidade de vida melhor para os cavalos, respeitando as particularidades de seu 

trabalho, este projeto tem como objetivo geral a participação de estudantes do curso 

de Medicina Veterinária, a fim de promover uma formação diferenciada a tais 

profissionais e proporcionar atendimento adequado aos animais utilizados tanto para a 

equoterapia como tração na cidade de Mineiros. As atividades se basearão no 

atendimento aos animais, treinamento dos profissionais que tem contanto com os 

cavalos e aperfeiçoamento dos alunos de graduação do curso de Medicina Veterinária 

da UNIFIMES. Com a elaboração destas atividades visamos apresentar uma melhor 



 

 

qualidade de vida para o homem que trabalha om os animais e principalmente para os 

animais utilizados para a tração e equoterapia. 

 

Enlutamento: A Necessidade da Intervenção Emocional 

Coordenação: Aristóteles Mesquita de Lima Netto 

Contato: aristoteles@unifimes.edu.br 

Resumo: O projeto “ENLUTAMENTO: A NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO EMOCIONAL” 

tem por finalidade o acompanhamento emocional dos idosos e população enlutada da 

população de Trindade que encontram em processo de enlutamento, além de 

proporcionar a comunidade acadêmica experiências práticas acerca do 

acompanhamento de indivíduos em luto. Como matriz teórica orientadora o projeto em 

questão perpasará autores que pautam estudos longitudinais, como Papalia, Olds e 

Feldman (2018), Neri (2011), dentre outras referências que emergirem a partir das 

possibilidades decorrentes nas ações contruidas no processo da execução do projeto. 

Além de possibilitar uma aproximação mais dinâmica dos acadêmicos com a 

comunidade, reforçando a humanização profissional. 

 

Projeto de Educação contra o cancer de pele em Unidades Básicas de Saúde 

Coordenação: Roseane Bertolin de Miranda 

Contato: roseane@unifimes.edu.br 

Resumo: Desenvolver atividades visando a transmissão de conhecimento sobre 

cuidados dermatológicos é necessário para que aconteça o desenvolvimento de hábitos 

de vida saudáveis, visto que a transmissão de conhecimento pode prevenir inúmeras 

doenças e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos envolvidos neste processo. As 

atividades com intuito de informar dos acadêmicos de medicina voltadas a esse projeto 

justificam-se com a pretensão de ajudar na autonomia dos pacientes, prevenindo 

problemas futuros e sensibilizando para importância de hábitos saudáveis, por meio de 

perguntas, questionamentos e dinâmicas. Dessa maneira, espera-se uma troca de 

conhecimento e de interação entre os acadêmicos de medicina e pacientes a fim de 

promover uma melhora na saúde. 

 

Projeto de Educação Infantil Aprendendo com Diversão 

Coordenação: Roseane Bertolin de Miranda 

Contato: roseane@unifimes.edu.br 



 

 

Resumo: A saúde de uma pessoa deve ser algo a ser tratado de modo criterioso, 

principalmente no que se refere a dermatologia. A dermatologia é uma especialidade 

médica que visa diagnosticar, prevenir e tratar doenças e afecções em relação a pele, os 

cabelos, as unhas e mucosas. E? necessário lembrar que a pele e? o maior órgão do 

corpo humano, assim como e? uma barreira imprescindível entre o corpo e o ambiente 

externo. Além disso, foi possível descobrir (através da dermatologia) que a pele possui 

a capacidade de expressar inúmeros sinais e sintomas que podem ser a primeira 

manifestação ou manifestação tardia de enfermidades sistêmicas. A população infantil 

representa quase 1/5 da parcela da população brasileira, mais especificamente 17,1% 

de acordo dados levantados pelo IBGE em 2018. Sob esse viés, a temática sobre 

educação em saúde se torna cada vez mais importante ao poder proporcionar uma 

melhor qualidade de vida e melhorias na saúde para quase 35,5 milhões de criança em 

todo Brasil. Sendo assim promover um crescimento saudável e? um desafio que 

necessita tanto de ações em saúde quanto ações educativas tendo em vista a realidade 

ambiental, cultural, e principalmente, as necessidades desses indivíduos. Nessa 

perspectiva, realizar esse projeto (formulado por acadêmicos de medicina da Unifimes 

e que pretende informar a população) terá como consequência um maior número de 

pessoas conscientes da importância dos cuidados dermatológicos e com uma melhor 

qualidade de vida. Objetivo: realizar ações de educação voltadas para a promoção dos 

cuidados dermatológicos para crianças. Metodologia: as atividades em educação para 

saúde dermatológica com as crianças serão desenvolvidas nas escolas municipais do 

município de Mineiros, por estudantes que participam da LADERME (Liga Acadêmica de 

Dermatologia da Unifimes), durante o período de fevereiro de 2022 a julho de 2022. O 

grupo trabalhado devera? contar com as seguintes características: crianças de ambos os 

sexos, matriculados em uma instituição de ensino do município de Mineiros-GO. O 

número de participantes pode variar de acordo com a quantidade de alunos 

matriculados. Em cada grupo será? realizado um encontro mensal com o objetivo de 

trabalhar de maneira lúdica as ações de educação em saúde proporcionando assim um 

momento de descontração e prazer e uma oportunidade de aprender. O projeto prevê?, 

ainda, que os encontros acontecerão de maneira presencial nas escolas respeitando os 

decretos municipais e as regras de vigilância sanitária. Além disso, serão promovidas 

ações em conjunto com os pais ou familiares, para que assim, as mudanças e 

aprendizado das crianças possa ser concretizado promovendo saúde e prevenindo 

doenças. Resultados esperados: as ações de acadêmicos de medicina terão como 

prioridade a promoção de cuidados dermatológicos, visando melhorias nos hábitos de 

vida das crianças. Isso gerara? como reflexo o bem estar biopsicossocial. Desse modo, 

e? esperado uma troca de conhecimento e de interação entre acadêmicos e crianças 

com o objetivo de atingir o bem estar biopsicossocial no que se refere a dermatologia. 



 

 

 

Atenção à saúde da criança: identificação e intervenção ao crescimento e 

desenvolvimento atípico 

Coordenação:  Renata Rodrigues Rosa 

Contato: renata.rodrigues@unifimes.edu.br 

Resumo: O projeto "Atenção à saúde da criança: identificação e intervenção ao 

crescimento e desenvolvimento atípico" é uma ação em saúde, que tem como objetivo 

favorecer tanto a comunidade a fim de investigar possíveis alterações no crescimento e 

desenvolvimento das crianças, quanto dar oportunidade aos acadêmicos de medicina 

da liga de pediatria em realizar atividades práticas, ter o contato direto com o paciente, 

estreitar a relação médico e paciente, saber como conduzir uma consultar e como 

proceder diante de algum achado atípico. Dessa forma, será feito em um local onde há 

presença de muitas crianças, o CMEI, que ficam de forma integral no ambiente, para que 

pais possam trabalhar, principalmente. Fator esse, que predispõem uma criança com 

alguma anormalidade no crescimento e desenvolvimento passar por despercebido pelos 

mesmos. Assim, o nosso projeto poderá contribuir diante a promoção de saúde e será 

benéfico também aos acadêmicos pela experiência vivenciada.  

 

Instagram da Liga de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 

Coordenação:  Rafael Dangoni de Souza Pires 

Contato: rafael.dangoni@unifimes.edu.br 

Resumo: A priori, o instagram da Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem (LARDI), é um projeto inserido no meio acadêmico e na comunidade, no qual a 

saúde é abordada na compreensão anatômica e fisiopatológica da imaginologia 

aplicada. Assim, esse projeto será executado, inicialmente, por um corpo docente 

e discente, a partir do ensino, discussão e ações em torno do aplicativo Instagram, a 

partir de postagens no feed e story contemplando enquetes, afirmações de verdadeiro 

ou falso, casos clínicos, curiosidades e questões. Esperamos, dessa forma, promover o 

aprofundamento e o interesse pelos saberes da radiologia e diagnóstico por 

imagem com atividades educativas que visarão uma agregação diferencial no currículo 

do futuro profissional da saúde, perante à interpretação dos respectivos exames de 

imagem. 

Instagram LADS Unifimes 

Coordenação:  Mariana Carla Mendes 

Contato: mariana.mendes@unifimes.edu.br 



 

 

Resumo: O projeto de extensão foi realizado por meio da plataforma online Instagram, 

na qual a Liga Acadêmica de Semiologia (LADS) vem atuando desde sua fundação por 

meio da conta @lads_unifimes. O objetivo é formalizar o repasse de conhecimento em 

semiologia, saúde, exame físico e termos médicos, uma vez que são fundamentais para 

a formação de qualquer médico. Dessa forma, foram feitas enquetes, esclarecimento de 

conteúdos teóricos e de termos médicos, bem como suas interligações com o cotidiano 

médico, pela apresentação de casos clínicos. Assim, tem-se como resultado a fixação do 

aprendizado por meio desse caráter comunicativo e educativo. Tal projeto foi essencial 

para o acadêmico, seja no começo ou no final de sua formação, pois pela facilidade de 

acesso ao Instagram, ele poderá relembrar sempre assuntos e manter seu leque de 

termos médicos mais atualizado possível. Além disso, o projeto “Instagram LADS 

unifimes” também ajudou na maior divulgação do curso de Bacharelado em Medicina 

do Centro Universitário de Mineiros (Campus Trindade), da Liga Acadêmica LADS e, ao 

mesmo tempo, agregou conhecimento e interesse sobre a profissão. 

 

Instagram LASGO 

Coordenação:  Carla Danielle Dias Costa 

Contato: carla.danielle@unifimes.edu.br 

Resumo:  A Universidade brasileira de modo estatuário possui três funções básicas que 

andam juntas que são Ensino, Pesquisa e Extensão. Parte-se ainda do pressuposto, como 

consta no Artigo 5º do Estatuto da UNIFIMES, que é missão do Centro Universitário de 

Mineiros “Promover a construção do conhecimento por meio de práticas educacionais 

e culturais, voltadas a formação humana, científica e tecnológica, centrada em ações de 

ensino pesquisa e extensão comprometida com as necessidades do desenvolvimento 

regional e nacional”. Em conjunto com os pressupostos apresentados acima torna-se 

evidente a necessidade de criar um projeto que irá agregar conhecimento ao público-

alvo que são acadêmicos de Medicina, acadêmicos da área da saúde e da população em 

geral. Assim pode-se obter uma interação com esse público-alvo e permitir perceber 

quais as dúvidas e os obstáculos que os rodeiam, ter uma coleta de dados e assim 

transmitir conhecimento e até sanar as dúvidas. Ressalta-se o direito a todos os cidadãos 

terem acesso às informações, e a plataforma digital Instagram é um lugar que se pode 

atingir todos esses públicos citados acima ao mesmo tempo. 

 

Endocrinologia Digital 

Coordenação:  Aline de Brito Soyer 

Contato: aline.soyer@unifimes.edu.br  



 

 

Resumo:  A LAEM (Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia) consiste em uma 

associação civil e científica livre formada por um grupo de alunos com um interesse em 

comum na área de Endocrinologia e Metabologia, que se reúnem com o objetivo de 

realizar atividades práticas e teóricas, desenvolvendo ações de ensino, pesquisa e 

extensão afim de contribuir para a formação acadêmica dos alunos, mas também 

promover ações que atendam a comunidade em eventos, colocando em prática os 

conhecimentos adquiridos. Dentre as ações desenvolvidas pelos ligantes encontra-se o 

projeto Endocrinologia Digital, que tem por base o estabelecimento de um canal de 

comunicação digital com a sociedade e outros acadêmicos por meio do uso do Instagram 

da liga, contando para isso com o auxílio e participação de nossa professora orientadora 

especialista Aline de Brito Soyer e outros profissionais da saúde com os quais 

pretendemos estabelecer parcerias com o objetivo de reduzir a grande incidência e 

prevalência das doenças da área da endocrinologia e metabologia através da 

transmissão de informações e o incentivo de melhorias nos hábitos de vida de nossos 

seguidores. 

 

Conscientização da Obesidade na Comunidade 

Coordenação:  Aline de Brito Soyer 

Contato: aline.soyer@unifimes.edu.br 

Resumo: A LAEM (Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia) consiste em uma 

associação civil e científica livre formada por um grupo de alunos com um interesse em 

comum na área de Endocrinologia e Metabologia, que se reúnem com o objetivo de 

realizar atividades práticas e teóricas, desenvolvendo ações de ensino, pesquisa e 

extensão afim de contribuir para a formação acadêmica dos alunos, mas também 

promover ações que atendam a comunidade em eventos, colocando em prática os 

conhecimentos adquiridos. Dentre as ações desenvolvidas pelos ligantes encontra-se o 

projeto Conscientização da Obesidade na Comunidade, que tem por base o 

estabelecimento de um canal de comunicação direta com a comunidade, contando para 

isso com o auxílio e participação de nossa professora orientadora Aline Soyer. 

Pretendemos estabelecer parcerias com o objetivo de reduzir a grande incidência e 

prevalência da obesidade e suas complicações através da transmissão de informações e 

o incentivo de melhorias nos hábitos de vida de nossos seguidores. 

 

LAMESP em ação, levando saúde à população 

Coordenação:  Evandro Salvador Alves de Oliveira 

Contato: evandro@unifimes.edu.br 



 

 

Resumo:  As Ligas Acadêmicas podem contribuir com muitos aspectos sociais, inclusive 

com ações de extensão que objetivam colocar em prática aquilo que estudantes 

aprendem no ensino superior. Por esta razão, criou-se esta proposta com caráter de 

intervenção, a ser realizada em um bairro específico da Cidade de Mineiros, Goiás. Será 

realizado um projeto com o intuito de melhorar a condição física e saúde das pessoas 

acometidas pelo diabetes e hipertensão arterial, vinculados ao programa HIPERDIA, por 

meio da atividade física. Para isso, serão selecionados pacientes da UBS Erasmo 

Rodrigues de Sousa e ao longo do projeto serão coletados dados a respeito do nível 

glicêmico e pressão arterial destes pacientes, para controlar e registrar a melhora 

destes. Após a seleção dos pacientes, será elaborado um cronograma para prática de 

atividade física de acordo com a necessidade e condição física dos indivíduos 

envolvidos.  Espera-se contribuir com a saúde da população, sobretudo no sentido de 

reduzir exponencialmente a ingestão de medicações em razão dos efeitos causados pela 

prática da atividade física. 

 

Puericultura: cuidados à saúde da criança nos diversos cenários da Atenção 

Básica 

Coordenação:  Erla Lino Ferreira de Carvalho 

Contato: erlalino@unifimes.edu.br 

Resumo: Este projeto visa articular o ensino acadêmico do curso de medicina com o 

atendimento básico a saúde da comunidade, concedendo atenção integral a saúde de 

crianças. A proposta envolve desenvolver atividades individuais e coletivas, visando 

levar informações pertinentes às mães e responsáveis pela saúde das crianças em nossa 

sociedade. Dessa forma, o projeto pretende desenvolver as seguintes atividades: 

reconhecer e caracterizar a população infantil dos territórios analisados pela unidade; 

promover consultas de puericultura; desenvolver atos informativos, por meio de 

reuniões em grupo tanto online, quanto presenciais; gerar comunicação entre os 

acadêmicos e a equipe de saúde. Os dados e conhecimentos esperados na realização do 

projeto, conseguirão proporcionar uma rede de cuidados maior com as crianças, 

também irá gerar pessoas mais informadas, e por fim, proporcionar experiências e 

conhecimento para os acadêmicos envolvidos. 

 

Repro em Foco 

Coordenação:  Priscila Chediek Dall'Acqua 

Contato: priscila.chediek@unifimes.edu.br 



 

 

Resumo: O projeto de extensão Repro em Foco busca divulgas a Liga Acadêmica de 

Biologia e Biotecnologia da Reprodução (LABIOREP) e transmitir informações sobre a 

reprodução, visando a promoção do conhecimento da temática na comunidade, com o 

intuito de ampliar o acesso à informação na área e, assim, favorecer o acesso e o uso 

das biotecnologias associadas a? reprodução no desenvolvimento econômico, social e 

ambiental. Desta forma, o projeto de extensão Repro em Foco, foi idealizado visando a 

divulgação de informativos digitais, elaborados pelos membros da LABIOREP, trazendo 

conteúdos referentes as atividades da LABIOREPE e a? reprodução, envolvendo a 

fisiologia e as biotecnologias. Com isso, busca-se a interação da academia com a 

comunidade, e a propagação dos conhecimentos. O objetivo principal do projeto e? 

fornecer informações de maneira descomplicada e acessível em redes sociais, 

propagando saber a respeito da fisiologia e biotecnologias da reprodução. Para tanto, 

serão produzidos informativos digitais, elaborados por meio do aplicativo Canva e, 

posteriormente, compartilhados em redes sociais. Diante das ações propostas no 

presente projeto de extensão, espera-se divulgar as ações da LABIOREP e ampliar os 

conhecimentos da comunidade externa relacionados a? reprodução de forma que as 

questões referidas a está sejam bem compreendidas e aplicadas no desenvolvimento da 

comunidade em que essas pessoas estão inseridas. 

 

Inform(Ação) nas Redes 

Coordenação:  Geraldo Eustáquio da Costa Júnior 

Contato: geraldo@unifimes.edu.br 

Resumo: A liga acadêmica de Oncologia da UNIFIMES- LAONCO UNIFIMES objetiva por 

meio das redes sociais como Instagram e WhatsApp, divulgar ações promovidas pela 

liga, os simpósios e palestras em que a liga participará, além de divulgar informações em 

saúde na área oncológica, como forma de alertar e prevenir sobre as doenças 

neoplásicas e fornecer orientações a população, tendo como pretexto a grande 

necessidade de informações na área oncológica. Concernente, a partir de uma forma 

educativa, relacionada com os fatores de riscos passíveis de mudança como, por 

exemplo, a prática de atividade física, alimentação adequada e vacinação e a orientação 

sobre as condicionantes oncológicas, contribuiremos, a médio prazo, para uma melhora 

nos indicadores de saúde e qualidade de vida da população alvo. Assim sendo, sabe-se 

que a prevenção exige uma ação antecipada, fundamentada nos conhecimentos 

científicos e epidemiológicos, a fim de contribuir com diagnósticos precoces e 

terapêuticas imediatas que minimizarão os riscos de progresso posterior da doença e 

metástase, reduzindo então, o risco de mortalidades e morbidades em decorrência de 

doenças oncológicos e contribuindo para um melhor prognóstico desses pacientes. As 

redes sociais, como ferramenta de informação, trazem como benefício uma maior 



 

 

acessibilidade a população de todas as faixas etárias e contribuem para a disseminação 

de medidas precoces de prevenção e promoção de saúde como, por exemplo, a 

importância da vacinação do HPV (sendo importante no combate ao câncer do colo 

útero), além da necessidade de realização de exames anuais de rotina, na prevenção e 

diagnostico precoce do Câncer. Diante dessa perspectiva, divulgaremos informações 

científicas por meio de redes sociais que ajudarão na mudança de hábitos da população 

e promoverão a consciência e a educação em saúde no que diz respeito a área 

oncológica. 

 

Educação e saúde na ginecologia e obstetrícia 
Coordenação:  Erla Lino Ferreira de Carvalho 

Contato: erlalino@unifimes.edu.br 

Resumo:  O Ministério da Saúde propõe assegurar à mulher o direto ao planejamento 

reprodutivo e atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério (pós-parto) e, às 

crianças, o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. 

Objetivo: promover a educação em saúde na área na ginecologia e obstetrícia. Trata-se 

de uma metodologia participativa, de comunicação e interação entre os acadêmicos de 

medicina com a equipe de saúde da atenção básica e a comunidade participante (grupo 

feminino), será  realizado -  palestras nas UBS do município de Mineiros; 

acompanhamento a rotina dos profissionais de saúde da UBS; coleta de preventivo; 

acompanhamento do pré natal das gestantes aderidas ao SUS e, realização de 

orientações gerais, afim de esclarecer eventuais dúvidas sobre a contracepção em um 

período tão crítico para a saúde do binômio mãe-bebê que é o puerpério. Resultado 

esperado: aquisição de conhecimento em ginecologia e obstetrícia para os ligantes e 

contribuição para a educação e saúde da comunidade. 

  

 

ATUALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE POR MÍDIAS 
Coordenação:   Danila Malheiros Souza 

Contato: danila@unifimes.edu.br 

Resumo:  O objetivo do trabalho é atualizar a população sobre as campanhas de saúde 

realizadas durante o ano de 2022, acompanhando ao longo do ano os incentivos a 

população geral e regional de acordo com campanhas de vacinação ou de 

acompanhamento médico. Com a proposta do projeto é possível levar informações por 

meio de redes sociais de campanhas de saúde e de vacinação, por exemplo, até a 

população em geral e reforçar a importância de manter sempre ativo, praticando 



 

 

atividade física, manter hidratado e o acompanhamento médico, além disso, passar de 

forma geral o que aprendemos com a pandemia do COVID-19. 

 

Educa aê: Falando sobre Diabetes e Hipertensão com jovens e adolescentes 
Coordenação:   Carla Danielle Dias Costa 

Contato: carla.danielle@unifimes.edu.br 

Resumo:  O projeto Educa aê: Falando com jovens e adolescentes sobre hipertensão é 

um projeto que tem como objetivo propagar informações sobre diabetes mellitus e 

hipertensão a esta população, a fim de orientá-la sobre medidas de promoção, 

prevenção e controle destas doenças. Tais ações serão realizadas por meio de 

divulgação de materiais educativos, palestras presenciais ou remotas em escolas 

particulares da cidade de Trindade e região. É esperado que as informações sejam 

capazes gerar conhecimentos, além de incentivar mudanças nos hábitos de vida, não só 

daqueles que já possuem a doença, mas também  com objetivo de evitar e diminuir os 

fatores de risco e problemas futuros, em especial na população mais jovem. 

 

TAMPA MANIA – UM VÍNCULO UNIFIMES COM A COMUNIDADE 
Coordenação:   Danila Malheiros Souza 

Contato: danila@unifimes.edu.br 

Resumo:  O objetivo do trabalho é coletar tampas recicláveis de polipropileno, que 

estariam sendo descartadas no meio ambiente, para serem enviadas para reciclagem 

junto com a parceria do Rotary E-Club Vista do Sol, Rotaract Club de Mineiros e Rota 

Kids de Mineiros, assim com os retornos dessas tampas serão obtidas cadeiras de rodas 

doadas para instituições públicas da cidade. 

 

A Música como coadjuvante no tratamento de crianças autistas - TEA. 
Coordenação:    Lorena Miranda Schmidt 

Contato:  lorenamiranda@unifimes.edu.br 

Resumo:  O projeto tem por objetivo auxiliar no tratamento de crianças com o 

diagnóstico do Transtorno Espectro Autista com o intuito de promover a inclusão, 

conscientização e qualidade de vida tanto a família, terapeutas e criança. Segundo 

Gattino (2015), vários trabalhos vêm sendo desenvolvidos na área da musicoterapia com 

pessoas com autismo. Um aspecto importante a ser levado em consideração no 

tratamento de indivíduos com autismo é a participação e envolvimento do 

familiarOldfield apud Valentin et al (2015) afirma que desenvolver projetos com 

musicoterapia direcionado aos familiares é fundamental para complementar o trabalho 



 

 

terapêutico realizado com a criança ou jovem que já estejam em tratamento 

psicoterápico e inserido no contexto educacional.Em sua dissertação de mestrado, Dias 

(2017) discute o papel da mãe e a forma como esta assume a responsabilidade e 

cuidados com seu filho com TEA. No estudo apresentado por Vincenzi (2017), sugere 

criar uma série de canções para usar na rotina com seu filho e obter melhorias 

significativas. Esta canção pode ser preparada pelos pais ou uma seleção de músicas 

gravadas a serem utilizadas em diferentes momentos com o recém-nascido e ajudam a 

reduzir o nível de ansiedade (FEDERICO, 2009). A voz materna é a principal referência 

sonora para o bebê depois dos sons intrauterinos, então, incentivar a mãe a cantar é 

algo muito importante neste processo de vínculo 

 

Instagram LAPED Unifimes Trindade 
Coordenação:   Renata Rodrigues Rosa 

Contato: renata.rodrigues@unifimes.edu.br 

Resumo: O projeto de extensão será realizado por meio da plataforma online Instagram, 

pela conta @laped_unifimes. Trata-se de uma rede social que será utilizada tendo em 

vista a intenção de divulgar a existência da LAPED e ao mesmo tempo interagir com as 

comunidades geral e a acadêmicas. Divulgação de eventos, simpósios, aulas e conteúdos 

relacionados à Pediatria e suas vertentes. Assim espera-se diminuir a distância entre o 

conhecimento científico e a população e ajudar na fixação do aprendizado por meio 

desse caráter comunicativo e educativo. Tal projeto é essencial para o acadêmico, seja 

no começo ou no final de sua formação, pois pela facilidade de acesso ao Instagram, 

poderá estar sempre por dentro dos conteúdos e eventos. Além disso, o projeto 

“Instagram LAPED” contribuirá com a divulgação do curso de Bacharelado em Medicina 

do Centro Universitário de Mineiros (Campus Trindade), agregando conhecimento e 

interesse sobre o ensino médico. 

Ativa“Idade” 
Coordenação:   Armante Campos Guimarães Neto 

Contato: armanterv@unifimes.edu.br 

Resumo: Até 2025, segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS, o Brasil será o sexto 

país do mundo em número de idosos. Ainda é grande a desinformação sobre a saúde do 

idoso e as particularidades e desafios do envelhecimento populacional para a saúde 

pública em nosso contexto social. Além disso, o aumento do número de anos de vida 

precisa ser acompanhado pela melhoria ou manutenção da saúde e qualidade de vida 

dessa população (OMS, 2005). No entanto, as pessoas da terceira idade são, geralmente, 

ignoradas como recurso quando, na verdade, constituem recurso importante para a 

estrutura das nossas sociedades (OMS, 2005). Assim, o objetivo deste projeto consiste 



 

 

em propagar para a comunidade idosa de Mineiros, informações sobre a importância do 

envelhecimento saudável e compreender as dificuldades encontradas por essa 

população durante o processo de senescência, via redes sociais. De modo 

complementar, se preparar para realizar encontros em lares de idoso no segundo 

semestre de 2022, com a intenção de orientá-los acerca do envelhecimento saudável. A 

OMS (2005), ressalta que em um projeto de envelhecimento ativo, as políticas e 

programas que promovam saúde mental e relações sociais são tão importantes quanto 

aquelas que melhoram as condições físicas de saúde. 

 

Dialogando sobre câncer 
Coordenação:   Armante Campos Guimarães Neto 

Contato: armanterv@unifimes.edu.br 

Resumo: A liga acadêmica da UNIFIMES- LAONCO objetiva por meio de palestras nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Mineiros-GO, levar informações sobre o tema de 

oncologia para a população, além de divulgar outras ações promovidas pela liga, como 

aulas abertas e ações sociais que a liga vier a realizar. Dessa forma, será utilizado como 

forma de alertar e prevenir, o maior número de pessoas, sobre as doenças neoplásicas, 

tendo como razão a grande necessidade de informações na área 

oncológica.Concernente, a partir de uma linguagem simples, levar o conhecimento dos 

sintomas, epidemiologia, rastreamento e prevenção do câncer, além de incentivar 

cuidados contra essa doença e esclarecer dúvidas que os ouvintes possam apresentar, 

para uma melhora nos indicadores de saúde e qualidade de vida do público-alvo.Assim 

sendo, sabe-se que é preciso uma posição ativa em levar o conhecimento para a 

conscientizar a população, a fim de contribuir com diagnósticos precoces e terapêuticas 

imediatas que minimizarão os riscos de progresso posterior da doença e metástases, 

reduzindo então, o risco de mortalidades e morbidades em decorrência de doenças 

oncológicos e contribuindo para um melhor prognóstico desses pacientes. As UBS serão 

usadas como meio de levar informação, a fim de trazer como benefício uma maior 

acessibilidade a população de todas as faixas etárias, classes sociais e 

consequentemente o alcance de maior número de pessoas contribuindo para a 

disseminação de medidas precoces de prevenção e promoção de saúde como, por 

exemplo, a importância da mamografia (sendo importante no combate ao câncer de 

mama), além da necessidade de realização de exames anuais de rotina, na prevenção e 

diagnostico precoce do Câncer.  Diante dessa perspectiva, divulgaremos informações 

científicas por meio de palestras que ajudarão na mudança de hábitos da população e 

promoverão a consciência e a educação em saúde no que diz respeito a área oncológica. 

 



 

 

Descomplicando a clínica cirúrgica com a LIACCI 
Coordenação:   Geraldo Eustáquio da Costa Júnior 

Contato: geraldo@unifimes.edu.br 

Resumo: Os cuidados na área da cirurgia estão contidos no dia a dia da população e 

fazem parte da cultura geral. Muitos cuidados precisam de esclarecimentos pois alguns 

podem não ser eficazes e eventualmente prejudiciais ao individuo. O projeto visa 

esclarecer e informar de forma clara a população sobre temas de grande relevância no 

dia a dia das pessoas.  

 

Saúde, educação e Adolescente. 
Coordenação:   Lorena Miranda Schmidt 

Contato: :  lorenamiranda@unifimes.edu.br 

Resumo: Como forma de interação com a comunidade, o presente projeto de extensão 

visa o contato com estudantes da rede pública, com fim de estabelecer vínculos de 

confiança para melhor atender esse público. Os alunos da Liga Acadêmica de Psiquiatria 

do Centro Universitário de Mineiros (LIAPSIQ), realizarão visitas semanais à escola com 

a intenção de levar conhecimentos do universo da psiquiatria, a fim de orientar os 

adolescentes e contribuir para melhoria da saúde mental. Ademais, espera-se buscar 

interações entre os acadêmicos de Medicina e a comunidade por meio troca de 

experiências, conhecimentos e opiniões. Portanto, espera-se que o presente projeto 

traga benefícios no que tange ao crescimento acadêmico, a reflexão individual e ao 

desenvolvimento de habilidades sociais. 

 

Comunica Saúde Única – LAISU 
Coordenação:   Eric Mateus Nascimento de Paula 

Contato: ericmateus@unifimes.edu.br 

Resumo: O projeto Comunica Saúde Única usa da abordagem presencial junto a 

população mineirense e nas redes socais e mídias para levar informações confiáveis 

sobre saúde única para a sociedade. O projeto envolve ainda elaboração de panfletos e 

informativo digital sobre saúde única, para divulgação do conceito e sua aplicação na 

sociedade. Desta forma o projeto objetiva levar ações de comunicação e promoção a 

saúde por meio da educação. Espera-se ampliar as discussões sobre Saúde Única no 

município, de modo a levar qualidade de vida e informações para as pessoas sobre como 

deve ser a relação entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. 

 

 



 

 

"Feliz Idade": Uma ação voltada para sociabilização de indivíduos residentes 

de Instituições de Longa Permanência 
Coordenação:   Wellington Francisco Rodrigues 

Contato: wellington.francisco@unifimes.edu.br 

Resumo: Junto ao crescimento populacional e o aumento da expectativa de vida as 

atividades as demandas para as Instituições de Longa Permanência (ILPs) têm 

aumentado em diversos países do mundo, incluindo o Brasil.  Dado a uma rotina cada 

vez mais frenética por familiares e a recente instalação da pandemia pela Covid-19 uma 

das importantes vias de saúde do idoso, a sociabilização e afetividade tem sido 

comprometida. Desta forma o presente projeto visa colaborar com a sociabilização de 

residentes em instituições de longa permanência. Para isso um grupo de estudantes, 

docentes, técnico administro e colaboradores irão elaborar e promover atividades que 

permeiam em ILPs visando a interação social dos residentes. Práticas de diálogos 

individuais e coletivos está previsto, bem como o desenvolvimento de atividades 

integrativas entre os residentes, como música, dança e comemorações (dia das mães, 

festa junina). Além disso, está previsto práticas que colabora com o conhecimento em 

saúde, incluindo saúde oral e doenças como câncer de pele. O projeto é estimado para 

se findar em dezembro de 2022. Com este projeto esperamos poder contribuir com a 

vivencia social e em educação em saúde com residentes de instituições de longa 

permanência. Além disso, será precioso a interação acadêmica com as atividades, 

possibilitando a potencialização para o desenvolvimento de interação e respeito ao 

idoso. 

 

Ligas Acadêmicas e a Comunidade 
Coordenação:   Aristóteles Mesquita de Lima Netto 

Contato: aristoteles@unifimes.edu.br 

Resumo: O presente projeto objetiva operacionalizar o contato da sociedade civil de 

Mineiros e Trindade, perante as ações que já são desenvolvidas no âmbito da extensão. 

Assim, o foco está em fazer a formação e continuamente a intervenção a partir de ações 

já desenvolvidas pelas ligas acadêmicas. No tocante, objetivas aproximar COLIG, ligas 

vigentes e a sociedade. 

 

PRINCIPAIS ZOONOSES DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA 
Coordenação:   Vantuil Moreira de Freitas 

Contato:   vantuil@unifimes.edu.br 



 

 

Resumo: AS ZOONOSES SÃO DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS ENTRE OS ANIMAIS E OS SERES 

HUMANOS. OS AGENTES PODEM SER BACTÉRIAS, VÍRUS, FUNGOS E PARASITOS. A 

TRANSMISSÃO PODE SER CONTATO DIRETO OU POR CONSUMO DE PRODUTOS DE 

ORIGEM ANIMAL. ESTE PROJETO DE EXTENSÃO TEM COM OBJETIVO CONTRIBUIR COM 

A COMUNIDADE DE MINEIROS SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS PRINCIPAIS ZOONOSES DE 

INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA. A METODOLOGIA SERÁ CONSTITUIDO PELAS 

SEGUINTES ETAPAS: CONFECÇÃO DA CARTILHA SOBRE O TEMA PRINCIPAIS ZOONOSES 

DE INTERESSE NA SAÚDE PÚBLICA; JORNADA ACADÊMICA REALIZADA PELA LIGA DE 

EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL; VISITA E DIVULGAÇÃO NAS ESCOLAS; DIVULGAÇÃO 

DA CARTILHA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS); PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA 

(RESUMOS SIMPLES E EXPANDIDO). ESTE PROJETO DE EXTESÃO JUSTIFICA-SE PELA 

RELEVÂNCIA DO TEMA, PORQUE AS ZOONOSES SÃO COMUNS E RESPONSÁVEIS POR 

PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, PREJUIZOS ECONÔMICOS, AFASTAMENTO DE 

TRABALHO, GASTOS COM O TRATAMENTO E PODEM PROVOCAR ATÉ A MORTE DAS 

PESSOAS. TAMBÉM SE JUSTIFICA PELO TRABALHO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA, 

COMUNICAÇÃO POR MEIO DO INSTAGRAM DA LIGA. COM ESTE PROJETO DE EXTENSÃO 

ESPERA-SE ALCANÇAR AS SEGUINTES METAS: ELABORAÇÃO DE 1.000 CARTILHAS 

IMPRESSAS DESTINADAS A COMUNIDADE ASSISTIDA PELAS UBS COM O OBJETIVO DE 

EDUCAÇÃO SANITÁRIA E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE; REALIZAR UMA JORNADA 

ACADÊMICA E PUBLICAÇÃO DE 20 RESUMOS (SIMPLES OU EXPANDIDO) VISANDO A 

INICIAÇÃO CIENTIFICA DOS ALUNOS DE MEDICINA E MEDICINA VETERINÁRIA; 

COMUNICAÇÃO POR MEIO DE POST PARA O INSTAGRAM DA LIGA, VISANDO DIVULGAR 

O TEMA NA COMUNIDADE E ENTRE OS ALUNOS DA UNIFIMES E DAS ESCOLAS DE 

SEGUNDO GRAU. 

 

O USO DA EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL NO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
Coordenação:   Vantuil Moreira de Freitas 

Contato: vantuil@unifimes.edu.br 

Resumo: A UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS COM FINS DIDÁTICOS É UM TEMA GERADOR DE 

DISCUSSÕES E, POR VEZES, CONFLITOS ENTRE ESTUDANTES, PROFESSORES, 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO. A PREOCUPAÇÃO COM O BEM ESTAR ANIMAL PERMEIA AS 

LEIS QUE REGULAMENTAM A UTILIZÇÃO DE ANIMAIS NO ENSINO, NA PESQUISA E 

EXTENSÃO. O OBJETIVO DESSE PROJETO DE EXTENSÃO É DIVULGAR AS AÇÕES DA LIGA 

(LIGEA) DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS, PARA O PÚBLICO ALVO COMPOSTO 

PELOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO DOS CURSOS DE MEDICINA, MEDICINA VETERINÁRIA E 

ALUNOS DO SEGUNDO GRAU. A METODOLOGIA  DESTE PROJETO DE EXTENSÃO SERÁ 

ORGANIZADO PELOS INTEGRANTES DA LIGA DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL (LIGEA) DA 

UNIFIMES E SERÁ CONSTITUIDO POR TRÊS ETAPAS: 1- CONSTRUÇÃO DO MANUAL 



 

 

ONLINE SOBRE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL EM FORMA DE PERGUNTAS E RESPOSTAS; 

2- DIVULGAÇÃO DO MANUAL POR MEIO DA PÁGINA DO INSTAGRAM DA LIGA (LIGEA); 

3- APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO EM FORMA DE PALESTRAS PARA OS 

ALUNOS DO SEGUNDO GRAU. ESTE PROJETO JUSTIFICA-SE POR SE TRATAR DE UMA 

TEMÁTICA QUE ENVOLVE OS ALUNOS DE MEDICINA E MEDICINA VETERINÁRIA 

CONTRIBUINDO COM AÇÕES CONJUNTAS ENVOLVENDO OS ALUNOS NA INICIAÇÃO 

CIENTIFICA. ALÉM DE ALCANÇAR O PÚBLICO EXTERNO QUE SÃO ALUNOS DO SEGUNDO 

GRAU GERANDO UMA DEMANDA PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 

UNIFIMES. ESPERA-SE COM A CONSTRUÇÃO DO MATERIAL ONLINE PROMOVER AÇÕES 

EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E COMUNICAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

E O PÚBLICO EXTERNO, BEM COMO ALCANÇAR OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PROPOSTOS. 

 

ATIVA MENTE 
Coordenação:   Kelly Cristina Rodrigues da Silva Petri 

Contato: kellycristina@unifimes.edu.br 

Resumo:  O envelhecimento causa vários prejuízos físicos e psicológicos à população 

idosa, este projeto visa promover a estimulação cognitiva da população de idosos, a fim 

de, prevenir e reduzir os danos das funções mentais. Pretende ser realizado em visitas à 

grupos de idosos em instituições públicas. Com a expectativa de estimular as funções da 

atenção, memória, organização do pensamento e concentração, além de proporcionar 

momentos de interação social entre as pessoas do grupo. E conhecimento sobre o 

desenvolvimento do envelhecimento pelos acadêmicos do curso de psicologia.  Ao fim 

dessa etapa, será solicitado um feedback da instituição e a avaliação de continuidade do 

projeto. 

 

LABORATÓRIO DE PRÁTICAS CONTÁBEIS NA COMUNIDADE 
Coordenação:   Vera Lúcia do Nascimento 

Contato:  vera@unifimes.edu.br 

Resumo: O Laboratório de Prática Contábil criado e utilizado para desenvolver 

atividades acadêmicas do curso por ter disponibilidade para aplicar outras ações, 

conforme Unifims (2017) em 23 de fevereiro de 2017 foi inaugurado o Núcleo de Apoio 

Fiscal Contábil (NAF) que é um espaço em parceria com a Recita Federal do Brasil (RFB), 

desde então passou a ser mais uma atividade realizada dentro do referido 

laboratório.  O Naf disponibiliza à comunidade um portfólio de serviços que são 

supervisionados pela própria RFB em conjunto com a coordenação do curso onde os 

alunos são os protagonistas da execução de tais serviços (Agendamento para 



 

 

Atendimento na Receita Federal, Cadastro de Imóveis Rurais, Cadastro de Pessoas 

Físicas, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, Certidão de Regularidade Fiscal, 

Certificado Digital, Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,  Declaração 

para Cumprimento de Obrigações Acessórias de Entidades Civis sem Fins 

Lucrativos,  Habilitação para Utilizar o Siscomex, Isenção do IPI/IOF - Aquisição de 

Veículo para Deficiente e Autista, Isenção do IPI/IOF - Aquisição de Veículo para Taxista, 

Isenção do IRPF - Doenças Graves, Matrícula CEI, Microempreendedor Individual. Opção 

pelo Domicílio Tributário Eletrônico, Pagamento de Contribuições 

Previdenciárias,  Pedido de Restituição e Compensação Indevidas e/ou a Maior 

(PER/DCOMP). Regras de Bagagem, Remessa Postal Internacional e, Simples Nacional). 

“O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF – é um projeto desenvolvido pela Receita 

Federal em parceria com as Instituições de Ensino Superior - IES, cujo objetivo é oferecer 

serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder 

aquisitivo. A IES oferece um espaço em suas instalações onde alunos, capacitados em 

cursos ministrados pela Receita Federal, prestam atendimento à sociedade, além 

de desenvolver a moral tributária e levar cidadania às comunidades” (RECEITA FEDERAL, 

2022, p.1). Registra-se que a presente proposta tem natureza contínua e busca atender 

o que preconiza a Resolução CNE/CES N. 7/2018 e, assim, constituir como uma das 

alternativas do curso para disponibilizar ações de extensão curricular contemplando 

atividades extensionistas nas modalidades de projeto, cursos e oficinas, evento e 

prestação serviços, de tal forma que o presente projeto está contemplando também no 

PPC do curso de Ciências Contábeis. 

 

Assédio no âmbito acadêmico 
Coordenação:   Thamirys de Souza Fernandes 

Contato: thamiryssouza@unifimes.edu.br 

Resumo: O projeto “Assédio no âmbito acadêmico” tem por finalidade conscientizar e 

informar a população universitária sobre denúncia e prevenção de assédio moral e 

sexual no âmbito acadêmico além de proporcionar a comunidade acadêmica 

experiências práticas acerca de ações de psicoeducação. As atividades serão 

desenvolvidas ao longo do segundo semestre de 2022, através de encontros semanais e 

ações de intervenções em uma iniciativa pioneira na cidade de Mineiros - GO. 

 

Prevalência e fatores de risco para síndrome metabólica em usuários dos 

ambulatórios da UNIFIMES na cidade de Trindade-Goiás. 
Coordenação:   Thais Pereira Garcia Araujo 

Contato: thaisaraujo@unifimes.edu.br 



 

 

Resumo: Definida como um transtorno complexo representado por um conjunto de 

fatores de risco cardiovascular, usualmente relacionados à deposição central de gordura 

e à resistência insulínica, a Síndrome metabólica (SM) possui uma grande influência na 

mortalidade geral e cardiovascular da população (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2005). Logo, sua detecção precoce é fundamental para o prognóstico do 

paciente, pois permite com que ele realize mudanças nos hábitos de vida e/ou 

tratamentos específicos antes que as doenças promovam complicações. Nesse sentido, 

critérios diagnósticos foram criados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), pelo 

National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATPIII), pelo 

European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR) e pela Internacional 

Federation of Diabetes (IDF) (MONTE et al., 2019), sendo que, pela sua simplicidade e 

praticidade, a definição o NCEP-ATPIII é a recomendada pela I Diretriz Brasileira de 

Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica. Sabe-se que as principais alterações 

relacionadas com a SM são: a elevação da pressão arterial (PA) sistêmica, a glicemia de 

jejum alterada, a dislipidemia e a obesidade central. Todas estas alterações constituindo 

patologias não transmissíveis, subdiagnosticadas e com boa possibilidade de tratamento 

farmacológico e não farmacológico. A elevação da PA é descrita como um aumento 

persistente da PA sistólica acima de 130 mmHg e/ou da PA diastólica acima de 85 mmHg. 

A dislipidemia na SM é caracterizada pelo aumento dos valores de triglicerídeos (TG) 

acima de 150mg/dl e uma diminuição nos valores da lipoproteína de alta densidade 

(HDL) para menos de 40mg/dl nos homens e menos de 50mg/dl nas mulheres. O critério 

de hiperglicemia se dá quando existem valores de glicemia de jejum acima de 110 mg/dl 

ou pelo próprio diagnóstico de diabetes mellitus. E por fim, a obesidade central é 

definida por uma circunferência abdominal acima de 102cm para homens e de 88cm pra 

mulheres. A presença de 3 destas 4 alterações, determinaria o diagnóstico da SM. 

Outras condições que, apesar de não fazerem parte dos critérios diagnósticos da SM, 

estão frequentemente relacionadas a ela são: síndrome de ovários 

policísticos, acanthosis nigricans, doença hepática gordurosa não-alcoólica, 

microalbuminúria, estados pró-trombóticos, estados pró-inflamatórios e de disfunção 

endotelial e hiperuricemia (BLOOMGARDEN ZT, 2004). Nesse contexto, esse trabalho 

científico tem como objetivo realizar uma pesquisa de prevalência das doenças 

metabólicas nos pacientes dos ambulatórios de cardiologia, hematologia e pediatria do 

Centro Universitário de Mineiros UNIFIMES - campus Trindade. Para isso, os alunos de 

medicina irão elaborar um questionário que auxilie no diagnóstico e acompanhamento 

do quadro clínico em adultos e crianças atendidos nestes ambulatórios. Por 

conseguinte, os pacientes receberão recomendações gerais sobre hábitos alimentares 

balanceados, importância das atividades físicas e o impacto do tabagismo e etilismo nas 

síndromes metabólicas, e serão direcionados para um acompanhamento através do 

ambulatório de endocrinologia.   



 

 

Assistência psicológica à comunidade 
Coordenação:   Armante Campos Guimarães Neto 

Contato:   armanterv@unifimes.edu.br 

Resumo: Este projeto é uma continuidade da extensão “Saúde mental na comunidade” 

realizada em 2021 (demanda espontânea). A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

preconiza o processo de interação com a comunidade nos novos modelos de serviços 

ofertados em saúde mental na atenção básica.  Dentre as diversas ações, os CAPS 

configuram-se enquanto serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, voltados a 

atenção à saúde de pessoas com sofrimento ou transtorno mental, no Sistema Único de 

Saúde (BRASIL, 2015). Assim, o objetivo deste projeto consiste em proporcionar ao 

acadêmico de Medicina a imersão no cuidado em saúde mental, por meio de 

atendimentos domiciliares e no CAPS, de pacientes e familiares acompanhados pelo 

SUS. De modo complementar, essa proposta possibilitará maior agilidade nos 

atendimentos aos usuários, sendo estes conduzidos por um professor especializado na 

área. Por fim, as condutas de profissionais de saúde em cenários de prática visam não 

só o treinamento dos alunos, mas também o acesso e favorecimentos de atenção 

integral ao paciente/família que se encontra em sofrimento psíquico. 

 

Escritório Modelo Unifimes 
Coordenação:   Cleide Souza Shimokomaki 

Contato:     cleide@unifimes.edu.br 

Resumo: O projeto visa atender as demandas das empresas locais e adjacentes, bem 

como, promover a consolidação do ensino- aprendizagem da sala de aula para a prática 

cotidiana. O projeto elucida a capacidade empreendedora e de inovação dos 

acadêmicos dos cursos envolvidos, bem como, promover uma interação dialógica com 

o curso de Sistemas de Informação e Ciências Contábeis e com as disciplinas de 

Marketing, Gestão de Custos, Gestão de Pessoas, Informática e Contabilidade 

Organizacional. 

 

Orientação profissional na pratica do psicólogo 
Coordenação:   Kelly Cristina Rodrigues da Silva Petri 

Contato:     kellycristina@unifimes.edu.br 

Resumo: Este projeto pretender ser uma ação dos estudantes do 8º. período de 

psicologia, sob orientação da professora Kelly, na disciplina Teoria e pratica em 

orientação vocacional. Pretende auxiliar os jovens do ensino médio do Colégio Estadual 

Helena de Oliveira Paniago sobre a escolha profissional, serão abordados temas como 



 

 

autoconhecimento, identificação de interesses profissionais, informações profissionais, 

fase da vida adolescente.   Com a implantação do novo ensino médio, as escolas 

pretendem e devem auxiliar os estudantes na disciplina Projeto de vida, no entanto, 

ainda tem alguns obstáculos para cumprir essa tarefa e os estudantes da Unifimes 

precisam praticar os conhecimentos teóricos para a prática profissional, com esse 

projeto teremos atendido a comunidade interna e externa. O projeto será realizado de 

forma presencial com encontros semanais no Colégio. A expectativa é poder contribuir 

com a conscientização dos estudantes no processo de escolha da carreira profissional, 

na qual irão passar muitos anos da vida trabalhando e auxiliar a escola no 

desenvolvimento da disciplina projeto de vida. 

 

Grupo de Estudos sobre o Câncer 
Coordenação:   Fernando Santos de Azevedo 

Contato: fernandosantos@unifimes.edu.br 

Resumo: O Grupo de Estudos sobre o Câncer (GECAN), dará continuidade as ações já 

realizadas no segundo semestre de 2021, desenvolvendo ações de educação em saúde 

por meio de mídias sociais (principalmente o Instagram) com o objetivo de disseminar 

informação sobre os diversos tipos de câncer, principalmente aqueles com maior 

importância epidemiológica para nossa região, além de palestras e outras ações que 

visem contribuir em trazer informação e letramento em saúde para a comunidade. 

Considerando a alta proporção de pessoas com acesso a redes sociais e o potencial 

dessas redes como fonte primária para obter informações em saúde, espera-se que as 

ações do GECAN favoreçam o letramento em saúde, influenciem mudança de estilo de 

vida, facilitem a tomada de decisão adequada em saúde e impactem positivamente os 

desfechos em saúde em Trindade e demais regiões. 

 

Antropometria e Avaliações Infantis 
Coordenação:   José Vitor Ferreira Alves 

Contato: josevitor@unifimes.edu.br 

Resumo: O projeto de extensão “Antropometria e avaliações infantis” é um projeto 

idealizado pelas alunas do 8° período da UNIFIMES (campus Trindade- GO), 

supervisionado, com o intuito de oferecer um serviço voluntário de avaliação infantil. 

Compreendendo como está a saúde das crianças, de acordo com a curva de crescimento 

obtida e avaliações gerais esperadas. Além disso, será proporcionado maior 

conhecimento para familiares, professores e comunidade do CMEI- Wilma Soares de 

Paula, do setor Maysa- 1 de Trindade-GO.  Ademais, esta atividade será desenvolvida 

através de visitas ao CMEI, que serão compostas por atividades de avaliação 



 

 

antropométrica das crianças matriculadas na instituição, recolhimento de dados e 

posteriormente uma análise se tais informações estão dentro dos padrões instituídos 

pelo Ministério da Saúde e Diretrizes de pediatria. Para posteriormente, analisar e 

desenvolver habilidades educativas para as discentes. Assim, espera-se encontrar 

crianças saudáveis, no entendo, se não, fazer o devido encaminhamento para 

acompanhá-las. O projeto “Antropometria e avaliações infantis” tem um papel 

fundamental no meio acadêmico por se tratar de um projeto educativo que visa divulgar 

o curso de Bacharelado em Medicina do Centro Universitário de Mineiros (Campus 

Trindade) e ao mesmo tempo somar conhecimento e interesse sobre a profissão. 

 

INSTAGRAM - LAPROP 
Coordenação:   Fabrícia Ramos Rezende 

Contato:     fabricia@unifimes.edu.br 

Resumo: Este projeto de ação continuada propõe o uso de redes sociais para a 

disseminação de informações em saúde à comunidade, com o objetivo de promover a 

saúde, uma vez que, a educação é um importante mecanismo para conhecimento e 

prevenção de doenças. Desta forma, o projeto será executado a partir de publicações 

diárias de materiais educativos, no formato “publicação”, na rede social Instagram. A 

elaboração dos pôsteres será realizada pelos acadêmicos do curso de medicina, 

propiciando também a aplicação dos conhecimentos obtidos durante a formação 

acadêmica. Por fim, espera-se que, com a execução deste projeto, a comunidade seja 

beneficiada, por meio dos materiais educativos, além do estímulo à produção de 

conteúdos digitais e comprometimento social por parte dos discentes envolvidos. 

EVENTOS 
 

 Aula Aberta sobre Tuberculose: Conhecer para prevenir 

Coordenação:  Fabrícia Ramos Rezende 

Contato: fabricia@unifimes.edu.br 

Objetivo:  Promover a saúde e prevenção de doenças na comunidade através de uma 

aula aberta sobre Tuberculose 

Período / Data Prevista: 03/2022 à 03/2022 

 

Campanha de Prevenção à Tuberculose 

Coordenação:  Fabrícia Ramos Rezende 

Contato: fabricia@unifimes.edu.br 



 

 

Objetivo: Promover a saúde e prevenção de doenças na comunidade através da 

distribuição de materiais educativos sobre a Tuberculose. 

Período / Data Prevista: 03/2022 à 03/2022 

 

II Campanha de Conscientização da Dose de Reforço da Vacina contra COVID-

19: Terceira dose, necessária ou não? 

Coordenação:  Morgana Kelly Borges Prado 

Contato: morgana.prado@unifimes.edu.br 

Objetivo: A Campanha de Conscientização da Terceira Dose da Vacina contra COVID-19 

possui o objetivo de disponibilizar à população trindadense informações básicas sobre 

a vacinação da Terceira Dose da Vacina Contra COVID-19, também orientar a 

necessidade, importância e benefícios de se realizar a vacinação. 

Período / Data Prevista: 03/2022 à 04/2022 

 

Gravidez na adolescência – formas de cuidado e prevenção 

Coordenação:  Adrielly Ferreira Carrijo 

Contato: adrielly@unifimes.edu.br 

Objetivo: Impactar a comunidade sobre as consequências da gravidez na adolescência 

e importância de métodos contraceptivos. 

Período / Data Prevista: 04/2022 à 04/2022 

 

Campanha de Prevenção à Hipertensão arterial 

Coordenação:  Fabrícia Ramos Rezende 

Contato: fabricia@unifimes.edu.br 

Objetivo: Prevenir e Combater a Hipertensão arterial 

Período / Data Prevista: 04/2022 à 04/2022 

 

Oficina de cuidados com o pé diabético 

Coordenação:  Fabrícia Ramos Rezende 

Contato: fabricia@unifimes.edu.br 

Objetivo: Propiciar o conhecimento sobre o pé diabético, sua prevenção e tratamento 

de lesões 

Período / Data Prevista: 04/2022 à 04/2022 

 

Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial 

Coordenação:  Eliane Consuelo Alves Rabelo Carneiro 

Contato: eliane.consuelo@unifimes.edu.br 

Objetivo: Conscientizar a comunidade para prevenção e combate à hipertensão arterial 



 

 

Período / Data Prevista: 04/2022 à 04/2022 

 

AUTOESTIMA: SABER ACEITAR SUA INDIVIDUALIDADE E SEU VALOR 

Coordenação:   Adrielly Ferreira Carrijo 

Contato: adrielly@unifimes.edu.br 

Objetivo: Impactar a comunidade feminina sobre a aceitação de sua individualidade na 

construção da sua própria autoestima. 

Período / Data Prevista: 04/2022 à 04/2022 

 

II Corrida da Educação Física 

Coordenação:  Lorena Cristina Curado Lopes 

Contato: lorena.lopes@unifimes.edu.br 

Objetivo: Estimular a  prática de corrida/caminhada de rua na cidade de Mineiros 

Período / Data Prevista: 05/2022 à 05/2022 

 

Ação Social de Prevenção às Doenças Renais Crônicas em Homenagem ao Dia 

do Rim 

Coordenação:  Thalita de Oliveira Matos 

Contato: thalita.oliveira@unifimes.edu.br 

Objetivo: Promover ações de conscientização sobre as doenças crônicas renais, bem 

como sua forma de cuidado. 

Período / Data Prevista: 03/2022 à 03/2022 

 

Vacinação Covid-19. Você realmente tem o conhecimento dos fatos? 

Coordenação:   Bruno Debona Souto 

Contato:  bruno.debona@unifimes.edu.br 

Objetivo: Mostrar a importância da vacinação contra a COVID-19 através de 

justificativas válidas (segurança, eficácia, proteção e epidemiologia) para a população 

de Mineiros-GO, de modo que seja possível quebrar o tabu e as notícias falsas existentes 

sobre as vacinas, fazendo com que este público-alvo possa compartilhar as informações 

recebidas com seus familiares, amigos e pessoas próximas desinstruídas sobre a 

problemática, gerando um efeito cascata de conhecimentos. 

Período / Data Prevista: 01/03/2022 à 01/03/2022 

 

Distribuição de alimentos e itens de higiene pessoal 

Coordenação:   Fabrícia Ramos Rezende  

Contato:  fabricia@unifimes.edu.br 



 

 

Objetivo: Promover a saúde integral de indivíduos em situação de vulnerabilidade 

social, adstritas ao setor Maysa, em Trindade-GO. 

Período / Data Prevista: 01/05/2022 à 01/05/2022 

 

Campanha Saúde Oral 

Coordenação:   Fabrícia Ramos Rezende  

Contato:  fabricia@unifimes.edu.br 

Objetivo: Promover a saúde e prevenção de doenças na comunidade através da 

distribuição de materiais educativos sobre a importância da saúde oral. 

Período / Data Prevista: 20/05/2022 à 20/05/2022 

Mini-oficina de Prevenção de doenças ocupacionais ligadas à má postura 

corporal 

Coordenação:   Fabrícia Ramos Rezende  

Contato: fabricia@unifimes.edu.br 

Objetivo: Prevenir doenças ocupacionais 

Período / Data Prevista: 24/05/2022 à 24/05/2022 

 

I Simpósio - Silagem de Milho de Alta Qualidade 

Coordenação:   José Tiago das Neves Neto  

Contato:  josetiago@unifimes.edu.br 

Objetivo: Realizar palestra sobre produção de silagem de alta qualidade 

Período / Data Prevista: 13/05/2022 à 13/05/2022 

 

VII Semana Acadêmica de Medicina Veterinária 

Coordenação:   José Tiago das Neves Neto  

Contato:  josetiago@unifimes.edu.br 

Objetivo: Realizar a VII SEVET 

Período / Data Prevista: 01/09/2022 à 01/09/2022 

 

I Seminário NEPRA de Nutrição de Cães e Gatos 

Coordenação:   José Tiago das Neves Neto  

Contato:  josetiago@unifimes.edu.br 

Objetivo: Realizar palestra sobre nutrição de cães e gatos. 

Período / Data Prevista: 01/05/2022 à 01/05/2022 

 

Semana da Pedagogia-PROCESSOS PEDAGÓGICA: uma construção coletiva 

Coordenação:   Elisângela Maura Catarino 

Contato: maura@unifimes.edu.br 



 

 

Objetivo: Apresentar temas relevantes da atualidade educacional; 

Período / Data Prevista: 01/05/2022 à 01/05/2022 

 

 

ARRAIÁ DO ENGENHO 

Coordenação:   José Humberto Rodrigues dos Anjos 

Objetivo:  Enriquecer o conhecimento cultural tanto da população acadêmica da 

Unifimes, quanto da população da cidade de Mineiros-GO e região, em relação aos 

costumes das festas juninas.  

Período / Data Prevista: 01/06/2022 à 01/06/2022 

 

IV Simpósio da Liga Acadêmica de Semiologia da UNIFIMES - Trindade 

Coordenação:   Mariana Carla Mendes 

Contato: mariana.mendes@unifimes.edu.br 

Objetivo: O IV Simpósio da Liga Acadêmica de Semiologia da UNIFIMES – Trindade tem 

a intenção de fornecer e proporcionar mais conhecimentos à cerca dos principais temas 

abordados na Semiologia Médica em conjunto com outras especialidades, no âmbito 

profissional aos acadêmicos de medicina participantes, através de aulas ministradas por 

médicos especialistas. 

Período / Data Prevista: 01/06/2022 à 01/06/2022 

 

Campanha de Conscientização contra o Tabagismo- Liga de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem 

Coordenação:   Mariana Carla Mendes 

Contato: mariana.mendes@unifimes.edu.br 

Objetivo: Como núcleo, tem-se o Centro Universitário de Mineiros- Trindade/GO, que 

visa integrar o ensino e auxiliar no desenvolvimento de habilidades práticas 

competentes do estudo clínico. Então, o Projeto de extensão “Conscientizando sobre o 

tabagismo” dar-se-á com o objetivo geral de levar o entendimento para a população 

através da explicação de exames de imagens comparativos, como radiografias, que 

demonstram os males que o tabaco gera ao pulmão, o saudável versus o doente, além 

de fazer a medida pressórica local, já que esse fator, quando descompensado, associa-

se negativamente ao hábito tabágico no desenvolvimento de doenças. 

Período / Data Prevista: 01/05/2022 à 01/05/2022 

 

SUPORTE AVANÇADO DE VIDA 

Coordenação:   Mateus Quaresma Mendonça 

Contato: mateus.quaresma@unifimes.edu.br 



 

 

Objetivo: Entender o processo de atendimento do paciente politraumatizado no âmbito 

hospitalar. 

Período / Data Prevista: 01/06/2022 à 01/06/2022 

 

Lesões ortopédicas e radiologia 

Coordenação:   Rafael Dangoni de Souza Pires 

Contato: rafael.dangoni@unifimes.edu.br 

Objetivo:  Entender como é feito o diagnóstico por imagens de lesões ortopédicas. 

Período / Data Prevista: 01/06/2022 à 01/06/2022 

 

I Simpósio de Emergências Cirúrgicas - Liacci 

Coordenação:   Geraldo Eustáquio da Costa Júnior 

Contato: geraldo@unifimes.edu.br 

Objetivo: Debater assuntos relevantes dentro da comunidade acadêmica, bem como 

instruir a comunidade externa sobre as principais emêrgencias cirúrgicas presentes nos 

atendimentos hospitalares. 

Período / Data Prevista: 01/05/2022 à 01/05/2022 

 

1ª Campanha solidária Aquecer - LAPED e Frenética 

Coordenação:   Renata Rodrigues Rosa 

Contato: renata.rodrigues@unifimes.edu.br 

Objetivo:  Promover arrecadação de agasalhos para as crianças carentes no município 

de Trindade e educação em saúde para a população sobre como evitar a propagação de 

doenças respiratórias em crianças no inverno. 

Período / Data Prevista: 01/06/2022 à 01/06/2022 

TESTA PRESÍDIO: AÇÃO PARA TESTAGEM RÁPIDA DO HIV, SÍFILIS, HEPATITE B 

E C 

Coordenação:   Adrielly Ferreira Carrijo 

Contato: adrielly@unifimes.edu.br 

Objetivo:  Promoção de saúde no presídio da cidade de Mineiros-Go. 

Período / Data Prevista:  01/09/2022 à 01/09/2022 

 

VII Semana da Educação Física 

Coordenação:   Lorena Cristina Curado Lopes 

Contato:  lorena.lopes@unifimes.edu.br 

Objetivo:  Oferecer evento formativo e integrativo aos alunos do curso de educação 

física 

Período / Data Prevista: 01/09/2022 à 01/09/2022 



 

 

 

X Festa da Semente 

Coordenação:   Márcia Maria de Paula 

Contato:  marcia@unifimes.edu.br 

Objetivo:  Realização da 10ª edição da Festa da Semente de Mineiros Goiás 

Período / Data Prevista: 01/09/2022 à 01/09/2022 

 

 

II Seminário Regional de Paulo Freire 

Coordenação:   Elisângela Maura Catarino 

Contato:  maura@unifimes.edu.br 

Objetivo:  Divulgar o pensamento freiriano . 

Período / Data Prevista: 01/09/2022 à 01/09/2022 

 

Semana da psicologia: atuação do psicólogo hospitalar. 

Coordenação:   Lorena Miranda Schmidt 

Contato:   lorenamiranda@unifimes.edu.br 

Objetivo:  Tem por objetivo geral promover o conhecimento sobre a atuação do 

psicólogo hospitalar em ambulatórios, pronto-socorros, unidades de internação e 

unidades de terapia intensiva, compreendendo a equipe multidisciplinar, usuário da 

saúde e família. 

Período / Data Prevista: 01/08/2022 à 01/08/2022 

 

Workshop Reanimados 

Coordenação:   Carla Adriana de Souza Oliveira Franco 

Contato:     carlaadriana@unifimes.edu.br 

Objetivo:  Capacitar estudantes e profissionais da área da saúde para prestar um 

atendimento qualificado ao recém nascido na sala de parto, evitando sequelas 

neurológicas definitivas e óbitos; 

Período / Data Prevista: 01/09/2022 à 01/09/2022 

 

I Jornada Introdutória da LAPED 

Coordenação:   Renata Rodrigues Rosa 

Contato:     renata.rodrigues@unifimes.edu.br 

Objetivo:  A jornada pretende proporcionar a disseminação de conhecimento 

envolvendo assuntos atuais da pediatria através de palestrantes médicos com domínio 

nessas áreas. Além de fornecer e estimular o trabalho em equipe entre os organizadores 

discentes e docentes.   



 

 

  

Período / Data Prevista: 01/09/2022 à 01/09/2022 

 

X Semana Agronômica - Os desafios tecnológicos para a sustentabilidade da 

produção de alimentos. 

Coordenação:   Rogério Machado Pereira 

Contato:     rogeriomachadop@unifimes.edu.br 

Objetivo:  Promover interação entre os estudantes, engenheiros 

agrônomos, produtores e outras pessoas que estiverem presentes durante o 

avento sobre as novidades tecnológicas e a realidade da agricultura familiar e 

agronegócio brasileiro neste período de pandemia em que o país vive. 

Período / Data Prevista: 01/09/2022 à 01/09/2022 

 

Banquinha do Diabetes e Hipertensão: conscientização na igreja Basilica de 

Trindade 

Coordenação:   Andréa Cristina de Sousa 

Contato:     andrea.cristina@unifimes.edu.b 

Objetivo:  Promover a disseminação de informações à comunidade 

Período / Data Prevista: 01/09/2022 à 01/09/2022 

 

Mitos e realidade sobre o suicídio 

Coordenação:   Bruno Debona Souto 

Contato:      bruno.debona@unifimes.edu.br 

Objetivo:  O presente evento tem como objetivo principal abordar o tema sobre a 

prevenção ao suicídio por meio de uma palestra e discussões enriquecedoras. Dessa 

forma os objetivos são fornecer instrução, conhecimento e ajuda à comunidade 

acadêmica e demais participantes do evento. 

Período / Data Prevista: 01/09/2022 à 01/09/2022 

 

ENCONTRO TÉCNICNO NUTRIÇÃO DE BOVINOS DE LEITE: DESAFIOS E 

OPORTUNIDADES 

Coordenação:   José Tiago das Neves Neto 

Contato:       josetiago@unifimes.edu.br 

Objetivo:  Realizar palestra sobre nutrição de bovinos de leite 

Período / Data Prevista: 01/09/2022 à 01/09/2022 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS 
 

Curso de sutura 

Coordenação:   Vantuil Moreira de Freitas 

Contato: vantuil@unifimes.edu.br 

Objetivo:  Ensinar e APRIMORAR técnicas de suturas cirúrgicas em peças de animais 

para os EGRESSOS e alunos dos cursos de medicina e medicina veterinária. 

Período / Data Prevista: 01/06/2022 à 01/06/2022 

 

Curso introdutório à revisão sistemática e metanálise aplicada a metodologia 

cientifica 

Coordenação:   Wellington Francisco Rodrigues 

Contato: wellington.francisco@unifimes.edu.br 

Objetivo:  Introduzir e habilitar os participantes quanto aos princípios básicos de revisão 

sistemática e metanálise de maneira a compreender de forma ampla os achados das 

diferentes pesquisas científicas em todo o mundo. 

Período / Data Prevista: 01/07/2022 à 01/08/2022 

 

 


